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PËRMBLEDHJE

Key performance indicators (KPIs),

both fi nancial and non-fi nancial, are an important component of

the information needed to explain a company’s progress towards

itsstated goals, for all of these types of narrative reporting.  A Key

Performance Indicator is a measurable value that demonstrates

how effectively a company is achieving key business objectives.

Organizations use KPIs at multiple levels to evaluate their success

at reaching targets. High-level KPIs may focus on the overall

performance of the enterprise.
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Përshkrim i
përgjithshëm i
vendit

Shqipëria ka 2,829,741[1] banorë me një rënie
konstante prej 0.5% të popullsisë, në tri vitet e
fundit. Popullsia e femrave përbën 50,2 %, duke u
ulur me 0,4 %, ndërsa ajo e meshkujve me 0,7 %.
Popullsia shqiptare po plaket. Më 1 janar 2021,
grupmosha 60-79 vjeç zë 18,9 % të popullsisë së
përgjithshme, nga 18,4 % që ishte në 1 janar 2020.
Tendencë në rritje ka edhe për grupmoshat mbi
80 vjeç. Migrimi neto për dy vitet e fundit mbetet
negativ (ndryshimi midis emigrantëve dhe
migrantëve). Pjesa më e madhe e popullsisë së
përgjithshme ndodhet në kryeqytet, Tiranë, ndërsa
shpërndarja mesatare e popullsisë për rajonet e
tjera është 2% deri në 5%[2] të popullsisë së
përgjithshme. 

Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore për
popullsinë 15-64 vjeç është 69,3 % ndërsa shkalla
e punësimit është 60,9 %. Hendeku gjinor në
punësim për këtë grupmoshë është 14.4 pikë
përqindje më i lartë për meshkujt. Treguesi i
rrezikut për të qenë i varfër në Shqipëri, për 2019,
ishte 23,0 % ndërsa shkalla e rrezikut nga varfëria
ose përjashtimi social vlerësohet 46,2 %. Sektorët e
shërbimeve dhe bujqësisë kanë peshën më të
lartë të të punësuarve me përkatësisht 44,3 % dhe
33,8 % të punësimit total[3]. 

Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) u rrit me 6.99%
[4] krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020.
Degët e ekonomisë që dhanë një kontribut pozitiv
gjatë vitit 2021 ishin Tregtia, Transporti, Akomodimi
dhe Shërbimet Ushqimore me +2.41 pikë
përqindjeje, në të njëjtën periudhë të vitit 2021
krahasuar me atë periudhë të vitin 2020.

[1]  Instat, Burra dhe Gra, 2021 http://www.instat.gov.al/media/8713/burra-dhe-gra.pdf 
[2] Instat, Shqipëria në Shifra, 2020 http://www.instat.gov.al/media/8988/albania-in-figures-2020.pdf 
[3] Instat, Tregu i Punës, 2021 http://www.instat.gov.al/media/10021/press-release-labour-market-2021.pdf 
[4] Instat, Rritja Ekonomike Tremujore, 2021 http://www.instat.gov.al/media/9414/gdp-q3-2021.pdf

http://www.instat.gov.al/media/8713/burra-dhe-gra.pdf
http://www.instat.gov.al/media/8988/albania-in-figures-2020.pdf
http://www.instat.gov.al/media/10021/press-release-labour-market-2021.pdf
http://www.instat.gov.al/media/9414/gdp-q3-2021.pdf


Ndikimi socio-ekonomik 
i Covid-19 në vend

Ndikimet në ekonomi 

Covid-19 pati një ndikim domethënës në ekonomi duke rezultuar në ulje të vëllimit në të gjitha degët
e ekonomisë. Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) në tremujorin e tretë të 2020 u ul me 3,47 %[5]
krahasuar me vitin 2019. Tregtia, Transporti, Akomodimi dhe Shërbimet Ushqimore ishin grup dega
më e prekur me një rënie në 13,01%. Gjithashtu, konsumi final i familjeve, i cili zë një pjesë të
rëndësishme në totalin e ekonomisë, është ulur me 3,86 % krahas konsumit të përgjithshëm. Ndalim
qarkullimi i brendshëm gjatë pandemisë dhe kufizimi i udhëtimeve ndërkombëtare shkaktuan
humbje[6] të konsiderueshme për sektorët e turizmit dhe prodhimit. Numri i vizitorëve të huaj ra me
58.5%[7] në vitin 2020, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Për më tepër, numri i
ndërmarrjeve aktive u zvogëlua së bashku me numrin e përgjithshëm të të punësuarve (me 5,2 %).
Kontributi më i madh në rënien e punësimit erdhi nga ofruesit e shërbimeve, me -3.8 pikë përqindje,
ndërsa prodhuesit e mallrave -1.4 pikë përqindje. Eksporti dhe importi i mallrave dhe shërbimeve
gjithashtu kanë rezultuar në rënie[8] të volumit krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019.
Me tërheqjen graduale të kufizimeve, viti 2021 rezultoi në një përmirësim të lehtë të treguesve të
performancës ekonomike. PBB-ja në vëllim u rrit me 6,99% [9] krahasuar me të njëjtën periudhë të
vitit 2020. Degët e ekonomisë që u goditën dhe u prekën më shumë nga Covid-19, si Tregtia,
Transporti, Akomodimi dhe Shërbimet Ushqimore shënuan rritje me +2,41 pikë përqindje gjatë së
njëjtës periudhë të vitit 2021 krahasuar me vitin 2020. Taksat neto mbi produktet u rritën me 10.37%
dhe të gjithë komponentët e tjerë kryesorë të PBB-së si konsumi final i popullatës (+ 3.33%) dhe
konsumi final i qeverisë u rrit me 7.59%. Me heqjen e kufizimeve, në vitin 2021 u rrit edhe vëllimi i
transportit të mallrave dhe njerëzve. Numri i pasagjerëve që udhëtuan në rrugë ajrore dhe detare
krahasuar me vitin 2020 është rritur[10], por krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019 rezulton në
ulje. Pavarësisht kësaj, sipas vlerësimit të përgjithshmë të Bankës Botërore, përgjatë 2020-2021 nuk
pati rritje të vendeve të punës: në 2021 kishte mbi 16,000[11] njerëz më pak të punësuar sesa në 2019. 

Me shpërthimin e rasteve të para më 8 mars 2020, qeveria shqiptare mori një sërë masash
kufizuese dhe parandaluese për minimizimin e numrit të rasteve të infektuara me Covid-19, duke
filluar me mbylljen e institucioneve arsimore, pezullimin e tubimeve publike dhe mbylljen e
transportit publik. Me përhapjen e infeksionit dhe rritjen e numrit të rasteve të identifikuara, masat
u përshkallëzuan duke çuar në mbylljen e plotë të vendit, vendosjen e orarit policor dhe ndalim
qarkullimin për të zvogëluar dhe kufizuar lëvizjen e qytetarëve, si dhe shpalljen e gjendjes së
fatkeqësisë natyrore më 23 mars 2020 me vendim të Këshillit të Ministrave nr.243. Me rënien
graduale të rasteve të infektuara të identifikuara, duke filluar nga qershori 2020 kufizimet u
lehtësuan gradualisht. Shumica e aktiviteteve ekonomike u kthyen në funksionim nën masa të
rrepta parandaluese dhe ruajtjes së distancës, me përjashtim të ngjarjeve të mëdha publike dhe
kulturore. 

Që nga dhjetori 2021, të gjitha aktivitetet social-ekonomike janë funksionalë, edhe pse orari i
ndalim qarkullimit (nga ora 22:00 deri në 6:00) është ende në fuqi dhe grumbullimet e më
shumë se dhjetë personave nuk lejohen. Të gjitha institucionet arsimore janë plotësisht të hapura
dhe funksionale nën zbatimin e masave parandaluese. 

[5] Instat, Rritja Ekonomike Tremujore, 2020 http://www.instat.gov.al/media/7868/gdp-q3-2020.pdf 
[6] Komisioni i Bashkimit Evropian, Key findings of the 2021 Report on Albania
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5276 
[7] Instat, Levizja qytetarëve, 2020 http://www.instat.gov.al/media/7948/movem-of-citizens-december_2020.pdf 
[8] Instat, Tregtia e jashtme e mallrave, 2020 http://www.instat.gov.al/media/7931/tj-dhjetor-2020_.pdf 
[9] Instat, Rritja Ekonomike Tremujore, 2021 http://www.instat.gov.al/media/9413/pbb-tr3-2021___.pdf 
[10] Instat, Statistikat e transportit 2021, http://www.instat.gov.al/media/9515/statistikat-e-transportit_dhjetor_2021.pdf 
[11] Banka Botërore, https://www.worldbank.org/en/country/albania/overview#3 
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Më datë 7 dhjetor 2021, rezultojnë gjithsej 202,295[12] raste pozitive me Covid-19, nga të cilat
192,967 raportohen të jenë shëruar ndërsa 3,122 humbën jetën. Më 11 janar 2021, Shqipëria
filloi fushatën e vaksinimit kundër Covid-19, duke hapur qendrën e parë në Tiranë dhe më
pas të tjera në të gjithë vendin. Stafi mjekësor ishte grupi i parë i popullsisë që u vaksinua,
ndjekur nga të moshuarit në qendrat rezidenciale të përkujdesit, për të vijuar me grupet e
tjera të rrezikuara, sipas fazave të parashikuara në Planin Kombëtar të Vaksinimit kundër
Covid-19. Deri më 9 dhjetor raportohet se janë vaksinuar 2,166,207 persona mbi moshën 16
vjeç, nga ku 1,092,316 persona kanë marrë të paktën një dozë. 

Pas dy vite në situatë pandemie, shkalla e papunësisë në Shqipëri mbetet në të njëjtin nivel
me vitin 2019 (11,5 %). Pavarësisht kësaj, ndikimi i Covid-19 në shkallën e papunësisë
vlerësohet të jetë më i lartë, duke marrë në konsideratë shkallën e punësimit informal në
vend. Për vitin 2019, punësimi informal u vlerësua se përbënte 56,7%[13] të punësimit total,
me një shtrirje të gjerë dhe të konsiderueshme në të gjithë sektorët ekonomikë dhe grupet e
synuara.  Informaliteti është një nga kontribuesit kryesor në rrezikimin e të ardhurave
individuale, duke marrë parasysh gjithashtu pamundësinë për të përfituar nga paketat
mbështetëse të qeverisë për minimizimin e humbjes së vendeve të punës apo skema të
tjera të sigurimit të të ardhurave. Kjo mund të zgjerojë hendekun e pabarazisë në ekonomi,
duke lënë një numër të konsiderueshëm familjesh në rrezik që të mbeten jashtë skemave të
mbrojtjes sociale, për shkak të strukturës së sistemit të mbrojtjes sociale, duke i shtyrë
njerëzit drejt varfërisë. 

Në vitin 2021, shkalla e papunësisë tek të rinjtë (15-24 vjeç) rezulton të jetë 27,1 % (25,5 % për
meshkujt dhe 29,2 % për femrat). Krahasuar me një vit më parë, shkalla e papunësisë tek të
rinjtë është rritur me 0.6[14] pikë përqindjeje. Niveli i rrezikut të varfërisë për vitin 2019 nga
Eurostat vlerësohet të jetë 23%, ku shkalla më e lartë e rrezikut, sipas grupit të synuar, është
ajo e të rinjve të moshës 18-24 vjeç me 27.2%. Për më tepër, shkalla e privimit të rëndë
material dhe social për vitin 2019 është llogaritur të jetë 42,5%[15]. 

Mbyllja e shkollave dhe universiteteve dhe kalimi në arsimin online solli një sërë sfidash për
të rinjtë dhe studentët. Rreth 11 mijë studentë[16], kryesisht ata që jetojnë në zonat rurale
rezultojnë se nuk kanë akses në mësimin online për shkak të mungesës së aksesit në
internet ose pajisje digjitale në shtëpi. Sipas Planit të Kombeve të Bashkuara për
Rimëkëmbjen dhe Reagimin Socio-Ekonomik Covid-19, fëmijët romë, fëmijët me aftësi të
kufizuara dhe vështirësi në të nxënë nuk kishin akses në mësimin online. Të dhënat nga
raportet e vlerësimit tregojnë se 1 në 2 fëmijë[17] me aftësi të kufizuara nuk mund tì
aksesonin arsimin online. Humbja e të nxënit vlerësohet të jetë e pashmangshme dhe e
konsiderueshme, duke prekur në mënyrë disproporcionale të pafavorizuarit, me një pjesë
më të madhe të nxënësve që mund të kthehen në analfabetizëm funksional dhe
potencialisht të braktisin plotësisht shkollën[18]. 

Ndikimi në popullsi

[12] Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 2021 https://shendetesia.gov.al/koronavirusi-i-ri-dhe-masat-ndaj-tij/ 
[13] Organizata Ndërkombëtare e Punës, Situata e ekonomisë informale në Shqipëri https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---
ro-geneva/---sro-budapest/documents/genericdocument/wcms_751313.pdf 
[14] Instat, Tregu i Punës, 2021 http://www.instat.gov.al/media/10021/press-release-labour-market-2021.pdf 
[15] Eurostat, 2020 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_
_poverty_and_social_exclusion#Key_findings 
[16] Unicef, Plani i Kombeve të Bashkuara për Rimëkëmbjen dhe Reagimin Socio-Ekonomik Covid-19, 2020
https://www.unicef.org/albania/sites/unicef.org.albania/files/2020-
07/UN%20ALB%20Socio%20Economic%20Recovery%20%26%20Response%20Plan%201.0.pdf 
[17] Vlerësimi i ndikimit të Covid-19 mirëqenien e fëmijëve dhe familjet në Shqipëri, World Vision Albania, 2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID_Assesment_Report_WVA_final.pdf
[18] Idem, Unicef
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Ndikimi në popullsi

Në vitin 2021 sistemi arsimor u rikthye në funksionimin e tij normal, duke respektuar masat
parandaluese si mbajtja e detyrueshme e maskës për të gjithë fëmijët dhe nxënësit. Nuk ka
një raport zyrtar vlerësimi për efikasitetin e arsimit online.

Raportet e vlerësimit të kryera për vitin 2020, tregojnë se shëndeti mendor dhe mirëqenia
psikologjike, ka potencialin të ndikohet ndjeshëm nga pandemia, veçanërisht tek ata me
probleme pri-ekzistuese të shëndetit mendor. Për më tepër, numri i kërkesave për këshillim
për shëndetin mendor dhe mbështetje psikosociale, të lidhura direkt ose indirekt me Covid-
19, u rrit me 30%[19].

Gjetjet nga Vlerësimi i Shpejtë Gjinor i kryer nga UN Women në vitin 2020, mbi matjen e
ndikimit socio-ekonomik të Covid-19 tek gratë dhe burrat, tregon një rritje të barrës së
punës së papaguar, më shumë pasiguri ekonomike dhe rritje të dhunës ndaj grave dhe
vajzave gjatë pandemisë.

Gjatë muajve mars – maj 2020, Linja Kombëtare për Gratë e Vajzat kanë marrë tre[20] herë
më shumë thirrje për ndihmë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Për më tepër,
79%[21] e grave dhe vajzave, deklarojnë se dhuna në familje është përkeqësuar si pasojë e
pandemisë Covid-19. Studimi Dhuna kundër Grave gjatë Covid-19, tregon se ka lidhje të
forta midis të ardhurave, punësimit dhe përvojave të dhunës në familje. Sipas raportit, gratë
që raportuan rënie të të ardhurave përgjatë vitin të kaluar rezultuan të kishin më shumë
gjasa të kishin përjetuar forma të dhunës në familje, qoftë ekskluzivisht që nga fillimi i
pandemisë Covid-19 ose gjatë jetës së tyre.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka marrë një sërë masash për zbutjen e
rrezikut ndaj dhunës në familje gjatë situatës së Covid-19, si rishikimi i protokollit për
manaxhimin e rasteve të dhunës në familje në nivel vendor nëpërmjet mekanizmit të
koordinuar të referimit, ashpërsimin e dënimeve për dhunë në familje në Kodin Penal si dhe
përfshirjen e kësaj kategorie si grup me prioritet në paketat mbështetëse ekonomike të
ndërmarra nga qeveria në përgjigje të situatës pandemike. 
 
Gjatë viteve 2019-2020, numri i emigrantëve dhe refugjatëve që përdorën Shqipërinë si
vend në tranzicion u vlerësua rreth 11,344 emigrantë dhe refugjatë. Mbyllja e kufijve rezultoi
në një ulje të lëvizjes së popullsisë azilkërkuese në Shqipëri. Nga ana tjetër, mbyllja e
qendrave të pritjes së emigrantëve nga autoritetet shqiptare gjatë situatës së pandemisë
lanë shumë emigrantë jashtë në të ftohtë[22].

[19] Idem, Unicef
[20] AWEN, 2020 hhttps://awenetwork.org/Covid-19-trefishohen-thirrjet-per-ndihme-per-dhune-ne-familje-prane-linjes-kombetare-116-117-
deri-ne-6-urdhera-mbrojtje-ne-dite-vetem-ne-durres/?fbclid=IwAR12FM80lL7ZqsgJbdY8kgy027QpkpCVNOINC-Fmw8LAVm5CHHJnoaL8J50 
[21] Dhuna ndaj Grave gjatë Covid-19, Unwomen, 2021 https://albania.unwomen.org/sites/default/files/2022-03/Measuring-shadow-
pandemic-Albania.pdf
[22] Euromed Human Rights Monitor https://euromedmonitor.org/en/article/3543?
fbclid=IwAR0t6JIdBgzckKXXJMMSQakDRsA_vbXRdJJyBidVN2E3LSpi7ujT2RysSps 

11

https://awenetwork.org/covid-19-trefishohen-thirrjet-per-ndihme-per-dhune-ne-familje-prane-linjes-kombetare-116-117-deri-ne-6-urdhera-mbrojtje-ne-dite-vetem-ne-durres/?fbclid=IwAR12FM80lL7ZqsgJbdY8kgy027QpkpCVNOINC-Fmw8LAVm5CHHJnoaL8J50
https://albania.unwomen.org/sites/default/files/2022-03/Measuring-shadow-pandemic-Albania.pdf
https://euromedmonitor.org/en/article/3543?fbclid=IwAR0t6JIdBgzckKXXJMMSQakDRsA_vbXRdJJyBidVN2E3LSpi7ujT2RysSps


6.5 miliardë lekë (afërsisht 52 milionë euro) për lehtësimin e humbjeve të të ardhurave të të
gjithë personave të prekur nga kriza Covid-19, duke mbështetur të punësuarit në ruajtjen e
vendet e tyre të punës, të papunët nëpërmjet rritjes së pagesës së papunësisë dhe për të
mbështetur pjesën tjetër të popullatës nëpërmjet skemave të ndihmës sociale-ekonomike.
Gjithashtu dhe fshirjen e kamatëvonesave për debitorët aktivë që janë konsumatorë aktualë
të energjisë dhe për familjet apo bizneset e vogla me efekt financiar deri në 15 miliardë lekë
(121 milionë euro).
10 miliardë lekë (80 milionë euro) garanci sovrane për kompanitë me vështirësi në pagesat e
pagave të punonjësve.
Riplanifikim i tatimit mbi të ardhurat për të gjitha bizneset me xhiro deri në 118 milionë euro që
kanë ndërprerë aktivitetin gjatë periudhës së Covid-19.
Shtyrjen e dorëzimit të bilanceve deri në 1 qershor 2020 për bizneset që dorëzojnë bilancet në
Qendrën Kombëtare të Biznesit online ose direkt.

Qeveria Shqiptare miratoi tre paketa financiare në një masë prej 45 miliardë lekësh[23], në
mbështetje të popullatës dhe kompanive të prekura nga situata e pandemisë (4% e PBB-së).
Paketa e parë financiare përbëhej nga:

Masa të ndërmarra nga qeveria për të adresuar sfidat
ekonomike dhe sociale nga Covid-19

2.5 miliardë lekë (20 milionë euro) për pajisje dhe materiale mjekësore për personelin
mjekësor.
2 miliardë lekë (16 milionë euro) për operacione humanitare.
1 miliardë lekë (8 milionë euro) si fond rezervë për Këshillin e Ministrave për çdo emergjencë
të paparashikuar.

Sa i përket shëndetit dhe masave të tjera:

Garancia shtetërore prej 138 milionë eurosh për turizmin, industrinë e veshjeve dhe bizneset
prodhuese, e ofruar si mekanizëm për ndarjen e rrezikut midis qeverisë dhe bankave.
Shtyrja e afatit të pagesës për këstet e tatimit mbi fitimin për pothuajse të gjitha ndërmarrjet
40,000 lekë (323 euro) për punonjësit aktualë dhe punonjësit e pushuar nga puna në kushte
specifike

Paketa e dytë financiare përbëhej nga:

Sigurimi i pagës minimale për punonjësit e transportit publik që rifilluan punën një muaj më
vonë se të tjerët në shumën 135 milionë lekë (1 milionë euro).
Programi i nxitjes së punësimit për të mbuluar një pjesë të kostove të ripunësimit për bizneset.
Alokimi i 14.2 miliardë lekëve (0.8 % e PBB-së) për shpenzimet për Covid-19, përfshirë trajtimin,
rritjen e pagave për punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe rritjen e pagesave të ndihmës
sociale.

Mbështetja e tretë financiare përbëhej nga:

Masat shtesë të marra në këtë kuadër përfshinë shtyrjen e pagesës së qirasë për disa kategori, përfshirë
studentë, individë me kontrata qiraje, persona fizikë/juridik me të ardhura të ulëta që kanë kontratë qiraje
noteriale dhe krijimi i një fondi financiar anti Covid-19. Qeveria ndërmorri gjithashtu operacione humanitare
në ndihmë me ushqime dhe barna shëndetësore për individë dhe familje në kushte të vështira ekonomike,
nga të cilat raportohet se kanë përfituar 263, 093[24] familje/individë. Gjatë vitit 2021, me heqjen e
kufizimeve, politikat e zbatuara nga qeveria për Covid-19 u fokusuan në vaksinimin e të gjithë popullsisë.

[23] Impakti I COVID në Shqipëri, OECD https://www.oecd-ilibrary.org/sites/933637d0-en/index.html?
itemId=/content/component/933637d0-en#section-d1e11363
[24] https://www.kryeministria.al/newsroom/operacioni-humanitar-ka-mbeshtetur-263-mije-familje-individe/ 
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Pronësia

Roli dhe përfshirja e
shoqërisë civile në politika
dhe vendimmarrje në
përgjigje të pandemisë 
 Covid-19

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Instituti i Shëndetit Publik përgatitën tre dokumente
strategjike në përgjigje të situatës Covid-19 në vend: 
(1) Plani i Veprimit për Parandalimin, Përgatitjen dhe Përgjigjen kundër Covid-19 i cili parashikon masa
për parandalimin, përgatitjen dhe përgjigjen ndaj situatës Covid-19; 
(2) Strategjia e rihapjes që identifikon katër faza kryesore për rihapjen e ekonomisë bazuar në
rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) dhe vlerësimin e rrezikut të vendit; dhe 
(3) Strategjia e përgjigjes për vjeshtë-dimër 2020-2021 duke vendosur objektiva strategjikë për t'iu
përgjigjur pandemisë SARS-CoV-2 për këtë periudhë[25]. 

Dy janë organet kryesore të krijuara për t'iu përgjigjur Covid-19: 
(1) Task forca për parandalimin e përhapjes së infeksionit nga Coronavirus i ri; dhe 
(2) dhe komiteti Ad Hoc për përhapjen e infeksionit të ri Coronavirus. Komiteti Ad – Hoc përbëhet nga
12 anëtarë, përfaqësues të institucioneve dhe agjencive shëndetësore, ndërsa task forca përbëhet
nga 10 anëtarë që përfaqësojnë institucionet shëndetësore publike, një anëtar përfaqësues i OBSH-së
me vendndodhje në Shqipëri dhe një nga Departamenti i Policisë Kufitare dhe Migracionit.

Asnjë nga dokumentet strategjike të lartpërmendura apo organet e krijuara të përgjigjes kundër
pandemisë, nuk janë përgatitur apo krijuar në konsultim dhe me pjesëmarrje shumëpalëshe nga
parlamenti, shoqëria civile, sektori privat, institucionet vendore dhe partnerët të tjerë të zhvillimit në
këto organe. Nuk rezulton të ketë pjesëmarrje gjatë hartimit, zbatimit dhe monitorimit të strategjive
dhe politikave kombëtare të përgjigjes kundër Covid-19. Nga ana tjetër, nuk rezultojnë raste të
politikave dhe strategjive të propozuara/të ngritura nga OSHC-të që janë integruar në politikat dhe
strategjitë e Covid-19.

[25] Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 2020, https://shendetesia.gov.al/koronavirusi-i-ri-dhe-masat-ndaj-tij/
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Partneritet gjithëpërfshirës

Roli dhe përfshirja e
shoqërisë civile në
politika dhe
vendimmarrje në
përgjigje të pandemisë
Covid-19

Pavarësisht se ligji për të drejtën e informimit dhe ligji për konsultimin publik u mundëson 
OSHC-ve dhe qytetarëve të drejtën për të pasur akses në informacione të rëndësishme
qeveritare dhe në proçese politikëbërëse, nuk ka të dhëna mbi pjesëmarrjen dhe konsultimin me
OSHC-të apo palë të tjera të interesuara gjatë hartimit, zbatimit dhe monitorimit të strategjive
dhe politikave kombëtare të përgjigjes kundër Covid-19. Për më tepër, gjatë ndalim qarkullimit
dhe orës policore, mediat dhe organizatat e të drejtave të njeriut kanë akuzuar qeverinë për
monopolizimin[26] e informacionit në lidhje me pandeminë Covid-19, duke e bërë të pamundur
marrjen e informacionit të pavarur dhe duke kufizuar totalisht verifikimin e njoftimeve për shtyp.
Gjatë vitit 2020, një paketë e re legjislacioni për antishpifjen u miratua nga Qeveria, duke ngritur
shqetësime, siç thuhet në Raportin e Progresit të Komisionit Evropian 2020 për Shqipërinë, “për
ndikimin e tij të mundshëm negativ në lirinë e shprehjes[27]”.

Në lidhje me mbështetjen e donatorëve, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS)
ka zhvilluar takime koordinuese online me donatorët për të rritur mbështetjen në përgjigje të
Covid-19. Mbështetja e donatorëve është kanalizuar kryesisht përmes asistencës së projekteve
dhe mbështetjes buxhetore. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ofruar 190,5 milionë dollarë ndihmë
financiare në kuadër të Instrumentit të Financimit të Shpejtë, duke ofruar burime për sektorin e
kujdesit shëndetësor dhe mbështetje kundrejt punësimit dhe bizneseve. Bashkimi Europian (BE)
ofroi për Shqipërinë një ndihmë në 50 milionë euro, nga të cilat 4 milionë euro në mbështetje të
sektorit të shëndetësisë dhe 46 milionë euro mbështetje buxhetore për rimëkëmbjen sociale dhe
ekonomike. BE-ja do të ofrojë mbështetje edhe në nivelin makroekonomik, nëpërmjet një shume
shtesë prej 180 milionë eurosh në kushte të favorshme kredie. Disa donatorë bilateralë, si Kina,
Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Shtetet e Bashkuara (lista jo shteruese), kanë ofruar pajisje
diagnostikuese dhe mjekësore gjatë pandemisë[28]. 

Edhe pse në faqen e internetit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe në faqen e Ministrisë
së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka dy seksione të dedikuara, për përgjigjen kombëtare
kundër Covid-19, nuk ka raporte përmbledhëse apo të dhëna në kohë reale mbi angazhimet për
donacione dhe transferta, me përjashtim të lajmeve sporadike mbi marrëveshjet e nënshkruara.
Nuk ka një raport progresi gjithëpërfshirës mbi zbatimin strategjisë kombëtare të përgjigjes
kundër Covid-19, nga organet përgjegjëse. Në faqen e internetit të MEF është publikuar vetëm një
tabelë përmbledhëse e përfituesve nga ndarja e paketave financiare deri më 3.11.2020 ndërsa në
faqen e internetit të MSHMS përditësohen rregullisht të dhënat statistikore për numrin e
infeksioneve, vaksinimeve, vdekjeve dhe shërimeve.

261] https://360grade.al/341555/keshilli-shqiptar-i-medias-qendrimi-i-rames-eshte-i-rrezikshem-qeveria-po-censuron-informacionin-
per-situaten-me-koronavirusin/ 
[27] https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-10/albania_report_2020.pdf 
[28] https://www.unicef.org/albania/media/3101/file/UN%20ALBANIA%20Covid-19%20SOCIO-
ECONOMIC%20RECOVERY%20&%20RESPONSE%20PLAN.pdf 
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Partneritet gjithëpërfshirës

Bazuar në raportin vjetor të Partnerëve Shqipëri, shuma e donacioneve dhe fushatave të dhurimit,
gjatë vitit 2020, është 103,688,004 lekë[29] (844,411 euro). Krahasuar me të dhënat e vitit 2019
për aktivitetin filantropik në Shqipëri, ka një rënie të ndjeshme të donacioneve, kontribuar në rritjen
e solidaritetit dhe donacioneve të bëra gjatë vitit 2019 për shkak të tërmetit të 26 Nëntorit që la
pas një situatë shkatërruese në Shqipëri. 

Përsa i përket aksesit të OSHC-ve në burime, përgjatë pandemisë, mjedisi ligjor dhe rregullator në
vend ishte neutral. Nuk pati pengesa ligjore për OSHC-të për të punuar me popullatat e
margjinalizuara dhe grupet e rrezikuara për aq sa ndiqnin rreptësisht masat e protokolleve
parandaluese shtetërore kundër Covid-19. Në kuadër të masave të marra për përballimin e
situatës së pandemisë Covid-19, qeveria shqiptare ndërmori disa nisma ligjore, disa prej të
cilave, sipas vetë qeverisë, në notën verbale dërguar Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të
Evropës më 15 mars 2020, mund të interpretoheshin në shkelje të nenit 8 dhe nenit 11 (mbi lirinë e
tubimit dhe organizimit) të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Nëpërmjet Aktit Normativ
nr. 3 datë 15 Mars 2020, i ndryshuar, të gjitha aktivitetet publike, përfshirë tubimet dhe kuvendet u
mbyllën deri në përfundim të pandemisë, për të mbrojtur shëndetin publik. Deri më dhjetor 2021,
numërohen 19 akte[30] të nxjerra nga MSHP, duke ndryshuar Urdhrin nr. 633, datë 17.11.2020 “Për
ndalimin e grumbullimit në ambiente të hapura dhe të mbyllura”, si masë parandaluese kundër
situatës pandemike të Covid-19, duke kufizuar të drejtën për tubime paqësore. 

Pavarësisht kufizimeve, gjatë vitit 2020, pati një sërë organizimesh dhe pjesëmarrje në tubime.
Numërohen rreth 399 tubime të organizuara për çështje të ndryshme, duke përfshirë
kundërshtimin e akteve normative dhe urdhrave të nxjerra nga MSHMS për parandalimin e
përhapjes së infeksionit Covid-19. 112[31] organizatorë dhe pjesëmarrës raportohen të jenë
ndaluar nga Policia e Shtetit për shkelje të veprave të ndryshme penale në Kodin Penal përgjatë
10 tubime. Në lidhje me situatën e krijuar nga masat për parandalimin e përhapjes së Covid-19
dhe ndikimin e tyre në të drejtën e qytetarëve për tubim të lire dhe organizim, Avokati i Popullit
doli me një letër publike me rekomandime për masat e nevojshme që institucionet publike duhet
të marrin për respektimin e të drejtës për lirinë e tubimit. 

Letra jep një sërë rekomandimesh ku theksohen masat e nevojshme që Policia e Shtetit duhet të
marrë për të ndërprerë praktikën e përditshme të moslejimit të tubimeve jo-masive brenda ose
jashtë, dhe garantuar të drejtën e gazetarëve për të raportuar tubimet dhe aktivitetet e tjera të
kësaj natyre. Për më tepër, në qershor 2021 u mbajtën dhe zgjedhjet parlamentare, duke shënuar
një sërë shkeljesh[32] të evidentuara të masave parandaluese. 

[29] Raport Vjetor 2020, Partnerëve Shqipëri http://partnersalbania.org/wp-content/uploads/2021/07/Annual_Report_2020web.pdf
[30] Qendra e Botimeve Zyrtare https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/11/17/633/5c8ca1e2-0838-4488-9f0b-2ecfbc756f45
[31] Raporti Matricës Monitoruese për Mjedisin Mundësues në Shqipëri, 2020 Partnerët Shqipëri  https://resourcecentre.al/wp-
content/uploads/2021/07/MM-Albania-Country-Report-2020_FINAL.pdf
[32] Raport Monitorimi I Zgjedhjeve për Kuvendin, 2021 Komiteti Shqiptarë i Helsinkit https://ahc.org.al/wp-content/uploads/2021/06/Raport-
Monitorimi-Zgjedhje-per-Kuvendin-Prill-2021-_-5-Bashki.pdf
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Gjithashtu, në kuadër të masave për parandalimin e pandemisë Covid-19, qeveria propozoi disa
ndryshime në Kodin Penal. Ndryshimet, kriminalizojnë disa prej formave të mosbindjes së
qytetarëve ndaj masave përgjatë gjendjes së jashtëzakonshme ose fatkeqësisë natyrore dhe
disa prej formave të shkeljes së rregullave të karantinës për parandalimin e përhapjes së
sëmundjeve infektive. Ndryshimet e propozuara përfshinin gjoba dhe dënime me burgim deri në
15 vjet për ata që shkelin karantinën dhe ndalim qarkullimin e vendosur në kushtet e gjendjes së
jashtëzakonshme, të infektuar ose jo nga virusi. Këto ndryshime u kundërshtuan fuqishëm nga një
grup prej 30 OSHC-sh që dolën me një deklaratë publike duke konsideruar se ndryshimet ligjore
të propozuara cënojnë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Edhe Avokati i Popullit dhe
presidenti mbajtën qëndrime të ngjashme lidhur me këto projekt ndryshime ligjore. Gjithashtu,
miratimi i projekt ndryshimeve me procedurë të përshpejtuar nga parlamenti u konstatua në
kundërshtim me Kushtetutën e Shqipërisë (neni 83, pika 3). Si rezultat i këtyre përpjekjeve, qeveria
u tërhoq nga propozimet fillestare duke lehtësuar disa nga këto masa.

Pandemia e Covid-19 vlerësohet se e ka dobësuar akoma më tej qëndrueshmërinë financiare të
shoqërisë civile, e konsideruar si e dobët dhe më parë, për shkak të kuadrit të pafavorshëm[33]
ligjor dhe fiskal. Gjithashtu, nën këtë situatë u identifikuan nevoja të reja dhe mungesa[34] në
kapacitete dhe aftësi të sektorit për të aksesuar dhe përdorur teknologjinë për të kryer në mënyrë
efektive punën e tyre. Sipas Indeksit të Qëndrueshmërisë së Shoqërisë Civile 2020, OSHC-të e
vogla dhe ato në zona rurale patën vështirësi për t’u përshtatur me formatin dixhital dhe aksesin
në fonde, duke rrezikuar[35] kështu qëndrueshmërinë e tyre. Financimi publik i alokuar për OSHC-
të nga institucionet publike u ul me pothuajse 40%, duke plotësuar me vështirësi nevojat e sektorit
për të adresuar çështjet që lidhen me Covid-19. Sipas të dhënave të Raportit të Matricës së
Monitorimit të Mjedisit Mundësues, 2020 (MM2020), mbështetja e shtetit ndaj OSHC-ve, për
zbutjen e situatës pandemike, konsistonte kryesisht në shtyrjen dhe zgjatjen e afateve të
raportimit dhe pagesës së taksave (deklaruar nga 23% e OSHC-ve). Nga ana tjetër, nuk ka asnjë
bazë ligjore apo rregullatore me dispozita specifike që autorizojnë autoritetet shtetërore të
ofrojnë mbështetje jofinanciare për OSHC-të.

Sipas MM2020, OShC-të nuk u përfshinë në asnjë nga skemat financiare të qeverisë për të
adresuar ndikimin e situatës pandemike Covid-19 në aktivitetin e tyre, me arsyetimin se aktiviteti i
tyre nuk u ndikua nga masat e marra. Ndërkohë që nga Raporti i Vlerësimit i Partnerëve Shqipëri, 

Mbështetja e sektorit të OSHC-ve për t’u përshtatur me emergjencën Covid-19, rezulton se 20 OJF
nga 90 nuk mund të paguanin pagat e stafit gjatë situatës së jashtëzakonshme dhe 37 OJF[36]
nuk kishin fonde për të mbuluar kostot e tyre administrative. Pavarësisht kësaj, shumica e OSHC-
ve janë përshtatur me realitetin e ri dhe aktualisht janë plotësisht të angazhuara në aktivitete
online dhe “hibride”. Ato kanë qenë shumë aktive për t'iu përgjigjur nevojave të përfituesve të tyre
duke zhvilluar qasje alternative për të ofruar shërbimet e tyre për individët, familjet dhe grupet në
nevojë. Ata kanë mbështetur qeverinë, veçanërisht pushtetin vendor, në identifikimin dhe ofrimin
e mbështetjes së ofruar për grupet e margjinalizuara të shoqërisë. 

Në këtë kuadër, bazuar në vlerësimin e nevojave të OSHC-ve, në prill 2020, Partnerët Shqipëri dhe
Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile ofruan një paketë mbështetëse për sektorin.
Paketa mbështetëse përfshinte dy ndërhyrje kryesore: (1) akses njëvjeçar në Platformën Zoom,
kostot e së cilës u mbuluan nga Partnerët Shqipëri dhe Qendra Kombëtare e Burimre për
Shoqërinë Civile dhe (2) trajnime online për përdorimin e një sërë platformash dhe mjetesh të
tjera të bashkëpunimit online. Duke pasur parasysh gamën e gjerë të aplikacioneve, mjeteve dhe
platformave të disponueshme, në shumicën e rasteve është e vështirë të zgjedhësh atë të
duhurin. Në kuadër të këtyre trajnimeve, pjesëmarrësit patën mundësinë të njihen me platformat,
të vlerësojnë se cilat janë të përshtatshmet dhe më ekonomike për nevojat që ato kishin.

[33] Progres Raporti për Shqipërinë, 2021 Komisioni Evropian https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/albania-report-2021_en
[34] Mbështetja e sektorit të OSHC-ve për t’u përshtatur me emergjencën Covid-19 – Raport Vlerësimi 2020 https://resourcecentre.al/wp-
content/uploads/2020/04/Support_NPO_Sector_Adaptability_to_Covid-19_Emergency_Assessment_Report.pdf
[35] Indeksi i Qëndrueshmërisë së Organizatave të Shoqërisë Civile, 2020 Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim
https://idmalbania.org/download/23569/
[36] Idem këtu nr.34

16

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/albania-report-2021_en
https://resourcecentre.al/wp-content/uploads/2020/04/Support_NPO_Sector_Adaptability_to_Covid-19_Emergency_Assessment_Report.pdf
https://idmalbania.org/download/23569/


Praktika të mira të OSHC-ve
Advokimi i politikave

Dënimet e propozuara në Kodin Penal
për parandalimin e pandemisë 
Covid-19 cënojnë të drejtat dhe liritë
themelore të qytetarëve

Kështu në prill 2020 Kuvendi i Shqipërisë
propozoi ndryshime në Kodin Penal për të
kriminalizuar disa forma të mosbindjes së
qytetarëve ndaj masave të organeve
kompetente shtetërore gjatë gjendjes së
jashtëzakonshme ose fatkeqësisë natyrore
(neni 242/1) dhe forma të caktuara për
shkeljen e rregullave të karantinës për
parandalimin e përhapjes së sëmundjeve
infektive (242/2). 

Ndryshimet e propozuara përfshinin gjoba dhe
dënime me burgim deri në 15 vjet për ata që
shkelin karantinën dhe ndalim qarkullimin e
vendosur në kushtet e gjendjes së
jashtëzakonshme, të infektuar ose jo nga virusi.
Dënimet penale të propozuara u vlerësuan si
joproporcionale, në mosrespektim të parimit të
humanizmit të parashikuar në nenin 1/c të Kodit
Penal dhe në cenim të të drejtave dhe lirive
themelore të njeriut. 

Në këtë situatë, një grup prej 30 OJF-sh që
punojnë kryesisht në fushën e të drejtave të
njeriut, dolën me një deklaratë publike [37]
drejtuar Kuvendit të Shqipërisë, duke
kërkuar rrëzimin në parim të projekt
ndryshimeve ligjore të propozuara,
veçanërisht të nenit 242/2, me arsyetimin
se ndryshimet e propozuara ishin edhe në
kundërshtim me Kushtetutën dhe të drejtat
dhe liritë themelore të qytetarëve. Kërkesa e
shoqërisë civile u përkrah edhe nga Avokati
i Popullit. Pas rishikimit për harmonizimin me
të drejtat e njeriut, ndryshimet në Kodin
Penal u miratuan, por u konsideruan nga
Komisioni i Venecias si të
panevojshme[38]. 

Ky nuk ishte rasti i parë kur organizata e
shoqërisë civile treguar një qëndrim të fortë
të përbashkët gjatë pandemisë, për nisma
të ndryshme ligjore të ndërmarra nga
qeveria në mungesë totale të konsultimit
me palët e interesuara dhe në shkelje të së
drejtës për informim dhe konsultim me
publikun.

Në situatën e gjendjes së jashtëzakonshme të Covid-19 dhe
në kuadër të rregullave të parandalimit dhe kontrollit të
përhapjes së virusit, qeveria propozoi një sërë masash të
ndryshme ligjore, duke përfshirë vënien e gjobave në rast
mosbindjeje ndaj masave gjatë gjendjes së
jashtëzakonshme ose fatkeqësisë natyrore. 

Opinioni Publik i Organizatave të Shoqërisë Civile

[37] https://resourcecentre.al/sq/deklarate-nga-organizatat-e-shoqerise-civile-mbi-denimet-e-propozuara-ne-kodin-penal-per-
parandalimin-e-pandemise-COVID19/
[8] https://faktoje.al/ndryshimet-ne-kodin-penal-a-po-abuzohet-me-gjendjen-e-fatkeqesise/
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Praktika të mira të OSHC-ve
Përgjigjja ndaj nevojave bazë të komunitetit

Ditari Miqësor i Karantinës

Objektivi kryesor është parandalimi i
margjinalizimit të fëmijëve dhe të rinjve, përpunimi
i politikave që mbrojnë të drejtat e fëmijëve dhe të
rinjve dhe mbështetja aktive sociale ndaj fëmijëve
dhe të rinjve të pafavorizuar. NISMA ARSIS ka krijuar
modelin e parë të ofrimit të Shërbimeve
Multidisiplinare për mbrojtjen e fëmijëve nga
abuzimi, neglizhimi, dhuna dhe shfrytëzimi në
Bashkinë e Tiranës në qendrën “Shtëpia e
Ngjyrave” në Njësinë Administrative nr.7 në vitin
2010 me mbështetjen e UNICEF dhe Bashkia e
Tiranës. Modeli i krijuar si qendër multifunksionale i
ofron shërbimet e tij në bazuar në nevojat e
identifikuara të fëmijëve në rrezik duke mbuluar
dhe boshllëqet e sistemit. Ajo shërben gjithashtu si
qendër strehimi emergjente.

Masat ndaj Covid-19, i detyruan fëmijët dhe
familjet e tyre që mbështeteshin nga qendra të
futeshin në izolim, duke shkaktuar vështirësi në
kushtet e jetesës, mungesë të ardhurash si dhe
mjete të sigurimit të ushqimit. Prindërit nuk
lejoheshin të punonin me materialet e ricikluara të
mbledhura nga kontejnerët e grumbullimit të
mbetjeve dhe kushtet e varfërisë përkeqësoheshin
çdo ditë që kalonte. Nën masat e rrepta të
sigurisë, fëmijët nuk mund të ishin më pjesë e
programeve ditore të qendrës për zhvillimin e
fëmijërisë së hershme, nënat nuk mund të vinin në
Qendër dhe të merrnin mbështetjen psikosociale
aq shumë të domosdoshme dhe të kërkuar nga to
si e vetmja mundësi për të ndryshuar mënyrën e
të menduarit dhe vetëvlerësimin e tyre. Në
përgjigje ndaj situatës, stafi i qendrës zhvilloi një
program online të mësuarit në distancë, i cili
mund të shtrihej tek çdo familje, duke u ofruar
atyre një mjet ndërveprues për të aplikuar me
fëmijët e tyre të quajtur "Ditari miqësor i
karantinës".

Si pjesë e këtij shërbimi të ri, fëmijëve iu dha
nga një fletore e personalizuar ku ata të
shprehin mendimet, ndjenjat dhe emocionet e
tyre nëpërmjet vizatimit, lojës ose shkrimit.
Ideja e re u përqafua nga prindërit me
shpresën se do të lehtësonte disi situatën e
fëmijëve të tyre, pa e ditur se si kjo do të
ndikonte edhe në jetën e tyre. Nëpërmjet
mjeteve të sigurta të komunikimit online u
mundësua vijimi i ndarjes së njohurive dhe
informacionit, duke mundësuar kështu
vazhdimësinë e programeve të qendrës, në të
njëjtën kohë duke ndarë dhe emocionet e
pastra të fëmijëve. 

Çdo ditë prindërit kontaktoheshin nga
mësuesit e qendrës për të ndarë aktivitetet e
ditës. Shpjegimi gjuhësor i thjeshtëzuar për
fëmijët u përdor për të rritur ndërgjegjësimin
për rrezikshmërinë e mjedisit të ri. Më tej
programe animacioni për fëmijët dhe prindërit
që kishin vështirësi në edukimin e tyre,
metodat të prindërimit pozitiv, qasje dinamike
të të mësuarit, dhe mekanizma përshtatjeje
për familjet u ofruan nga psikologët,
punonjësit socialë dhe vullnetarët e qendrës. 

Gjatë tërmetit dhe situatës emergjente të
shkaktuar nga Covid-19, Qendra arriti të
mbështesë më shumë se 2000 fëmijë dhe
familjet e tyre me mbështetje psikosociale,
masa mbrojtëse dhe mbështetje të
drejtpërdrejtë në partneritet me Fondin e
Kombeve të Bashkuara për Fëmijët (UNICEF),
Bashkinë e Tiranës dhe Durrësit dhe Ministrinë
e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Nisma për Ndryshim Shoqëror, ARSIS është një organizatë
jofitimprurëse, e specializuar në mbështetjen sociale të
fëmijëve, të rinjve dhe familjeve që ndodhen në vështirësi,
rrezik apo situatë vulnerabël dhe në mbrojtjen e të drejtave të
tyre.

Shtëpia e Ngjyrave, organizata ARSIS
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Praktika të mira të OSHC-ve
Mobilizimi i komunitetit dhe veprime të tjera
transformuese

D&E është pjesë e Mekanizmit Kombëtar të
Referimit për viktimat e trafikimit si dhe një nga
strehëzat që ofron shërbime riintegrimi për
viktimat e trafikimit dhe fëmijët e tyre duke
përfshirë shërbimet rezidenciale dhe komunitare.
Si pasojë e kufizimeve të Covid-19, Qendra u
përball me një sërë vështirësish në ofrimin e
shërbimeve të saj. Masat e izolimit anti-COVID
ndikuan në të gjithë procesin e ofrimit të
shërbimeve për përfituesit dhe vështirësuan
aksesin në këto shërbime, veçanërisht për ato
paketa shërbimesh që ofrohen në bashkëpunim
dhe koordinim me institucionet publike. Nga ana
tjetër, u shfaqën dhe vështirësi të reja në
raportimin e rasteve të dhunës. Në situatë izolimi,
trafikantët dhe abuzuesit shtuan presionin ndaj
viktimave të tyre për të mos denoncuar apo
dëshmuar në gjykatë. Gjithashtu, pandemia rriti
cënueshmërinë e viktimave të trafikimit, duke u
bërë kështu një pre e lehtë për rekrutuesit dhe
trafikantët.

Në këtë situatë, stafi i qendrës ndërmori një sërë
përpjekjesh për të përshtatur ofrimin e shërbimeve
me situatën e re, duke futur shërbime online për të
gjitha shërbimet që nuk kërkonin kontakt dhe takim
fizik, si këshillimi psikologjik dhe ligjor online,
informacion dhe edukim për kujdesin shëndetësor
etj. Pavarësisht kësaj, të gjitha shërbimet e tjera
riintegruese të ofruara për banorët e qendrave, si
kurset profesionale apo punësimi, u ndërprenë
plotësisht. Masa të mëtejshme, në koordinim me
të gjithë anëtarët e Mekanizmit Kombëtar të
Referimit për ofrimin e shërbimeve të
standartizuara për viktimat e dhunës dhe trafikimit
nisën të nevojiteshin. Në prill 2020, D&E si anëtare
dhe koordinatore e Koalicionit Kombëtar të
Strehëzave Antitrafik, ishte pjesë e grupit të punës
ndërsektoriale në hartimin

e Protokollit për Funksionimin e Qendrave
Rezidenciale Publike dhe Jopublike, që ofrojnë
shërbime rezidenciale (strehëza) për viktimat
e dhunës në familje dhe trafikimit në situatën
e pandemisë së Covid-19. Gjatë procesit të
konsultimit të draft-protokollit, D&E kontribuoi
me një sërë sugjerimesh të ndryshme në lidhje
me ofrimin e masave dhe shërbimeve në
kuadër të mbrojtjes së viktimave të trafikimit.
Sugjerimet e dhëna u pranuan dhe u përfshinë
në draftin përfundimtar të Protokollit. Protokolli
për funksionimin e qendrave rezidenciale në
situatën pandemike të Covid-19 ishte një mjet
i domosdoshëm që ndihmonte në marrjen e
masave në mënyrë të unifikuar dhe të
standardizuar. 

Gjithashtu, D&E ka bashkëpunuar ngushtë me
institucione të tjera qeveritare që ofrojnë
shërbime për viktimat e krimit dhe fëmijët e
tyre si Bashkia e Tiranës, Institucionet e
Drejtësisë, si dhe institucione dhe agjenci të
tjera, duke monitoruar dhe rekomanduar
vazhdimisht ofrim dhe kushte më të mira
shërbimesh. 

Disa nga rekomandimet përfshijnë lehtësimin
e ofrimit të shërbimeve të specializuara
mbështetëse përmes përgatitjes së
dokumenteve orientuese, dhe përmes
bashkëpunimit të vazhdueshëm për ofrimin e
shërbimeve sipas nevojave të përfituesve;
mbështetje financiare e vazhdueshme për
materiale dhe pajisje dezinfektuese, si dhe për
një përgjigje të shpejtë në rast të zbulimit të
rasteve të infektuara; mbështetje me një
paketë financiare kushtuar viktimave të krimit
si dhe kategorive të tjera vulnerabël, duke
përfshirë rimbursimin e pagës së atyre që
kanë ndërprerë punën si pasojë e situatës.

Të Ndryshëm dhe të Barabartë (D&E) është një organizatë jofitimprurëse e përkushtuar
për të dhënë shërbime cilësore për ri/integrimin e viktimave të trafikimit, të shfrytëzimit
dhe të abuzimit, dhe për të përmirësuar kontekstin ligjor, institucional dhe social për të
parandaluar dhe luftuar këto shkelje të të drejtave të njeriut.
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Përshkrim i
përgjithshëm i
vendit

Bosnja dhe Hercegovina ka një legjislaturë
dydhomëshe dhe një presidencë prej tre
anëtarësh të përbërë nga një anëtar nga secili
prej tre grupeve kryesore etnike. Megjithatë,
pushteti i qeverisë qendrore është shumë i
kufizuar, pasi vendi është kryesisht i decentralizuar.
Ai përbëhet nga dy entitete autonome—Federata
e Bosnjë-Hercegovinës dhe Republika Srpska—
dhe një njësi e tretë, Distrikti Brčko, i cili udhëhiqet
nga qeverisja e saj lokale. Federata e Bosnjës dhe
Hercegovinës përbëhet gjithashtu nga 10 kantone
(secili prej kantoneve ka qeverinë dhe
parlamentin e vet).

Sipas Censusit të vitit 2013, Bosnja dhe
Hercegovina kishte një popullsi prej 3,532,159
banorësh. 50,94 për qind e këtij numri janë gra
dhe 49,06 për qind janë meshkuj. Shumica e
popullsisë i përket grupmoshës 15-64 vjeç dhe
vendi ka një raport të lartë varësie.[1] Dendësia e
popullsisë është 68 banorë për km2. Që nga
regjistrimi i vitit 2013, BiH regjistroi një shkallë të
lartë të emigrimit të popullsisë që nuk mund të
shihet përmes statistikave zyrtare. Megjithatë, kjo
mund të shihet përmes të dhënave të Eurostat-it
për numrin e lejeve të përhershme të lëshuara. Për
më tepër, në Anketën e Forcës Punëtore për vitin
2018, Agjencia e Statistikave të BiH publikoi
informacionin se popullsia e përgjithshme në
Bosnjë dhe Hercegovinë ishte 2.7 milionë banorë.
[2]

[1] https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2021/NUM_00_2020_TB_1_BS.pdf 
[2] https://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2018/LAB_00_2018_Y1_0_BS.pdf 
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Pandemia e Covid-19 ka pasur ndikime negative në ekonominë e Bosnjë-Hercegovinës sipas
treguesve makroekonomikë si punësimi, prodhimi i brendshëm bruto, prodhimi industrial dhe
shkëmbimi i tregtisë së jashtme, duke e kthyer ekonominë në ritmet që kishte disa vite më parë.
Kjo analizë e treguesve ekonomikë do të tregojë ndikimet e pandemisë Covid-19 në vitin 2020,
duke iu referuar situatës së sotme.

Shumë pushime nga puna, kryesisht në Federatën e BiH, çuan në një ndikim negativ socio-
ekonomik, pasojat e të cilit do të ndihen në vitet në vijim. Mungesa e masave për të mbështetur
ekonominë në fillim të pandemisë Covid-19 shkaktoi një rënie të mprehtë të numrit të punëtorëve
të punësuar në Federatën e BiH, siç tregohet në figurë. Numri i punëtorëve të punësuar në
Federatën e BiH u ul me 26,876 punonjës brenda vetëm 50 ditëve (Mars 16 – Prill 30,2020).[3]
Pas një rikuperimi të pjesshëm, rënia e numrit të punëtorëve të punësuar në Federatën e BiH ishte
13,990 deri në fund të vitit 2020. Vëzhguar sipas sektorëve, 9 nga 10 punëtorë të pushuar nga
puna vijnë nga katër sektorë kryesorë ekonomikë si akomodimi dhe ushqimi, industria e prodhimit,
shitja me shumicë dhe pakicë, dhe industria e artit, argëtimit dhe rekreacionit. Rimëkëmbja ka
ndodhur në vitin 2021 dhe nga 22 nëntori 2021 numri i punëtorëve të punësuar është rritur me
12,936; megjithatë, ky numër nuk është ende i mjaftueshëm për ta çuar Federatën e BiH në nivelin
para shpërthimit të pandemisë Covid-19. Sipas të dhënave të administratës tatimore, do të duhej
të punësoheshin 1,054 punëtorë të tjerë që Federata të arrinte nivelin që kishte në 16 Mars 2020.
Për të shpjeguar më thjeshtë ndikimin negativ të pandemisë në numrin e punonjësve, në 616 ditë
pandemie numri i njerëzve të punësuar në Federatën e BiH nuk është kthyer në numrin që kishte
ky subjekt në fillim të pandemisë.

Ndryshe nga Federata e BiH, ku mungesa e masave në kohë të qeverisë çoi në një humbje të
konsiderueshme të vendeve të punës, në Republikën Srpska nuk pati humbje të konsiderueshme
të vendeve të punës për shkak të premtimit për mbështetje financiare, gjë që mund të shihet nga
të dhënat për numrin e punëtorëve të punësuar. Në fillim të pandemisë Covid-19, numri i
punëtorëve të punësuar u ul me 3,997 punëtorë dhe më pas u rrit. Deri në fund të vitit, numri i
punëtorëve të punësuar në Republikën Srpska ishte me 703 punëtorë më i lartë  sesa në fillim të
pandemisë Covid-19 [4]. Në vitin 2021 ka një trend pozitiv të rritjes së numrit të të punësuarve dhe
që nga tetori 2021 numri i punëtorëve është rritur me 5,343 krahasuar me dhjetorin 2020.
Vëzhguar kolektivisht për nivelin e Bosnjë-Hercegovinës, rënia neto e punëtorëve ishte 13,287 në
2020, dhe ky numër u rrit në 18,279 në 2021, i cili është rezultat i rimëkëmbjes së shfaqur në tregjet
e Bashkimit Evropian dhe rritjes së kërkesës ndërkombëtare. 

[3] http://www.pufbih.ba/v1/novosti/obavjestenja  
[4] https://www.fondpiors.org/statisticki-bilteni/ 

Ndikimi socio-ekonomik
i Covid-19 në vend

Ndikimet në ekonomi 
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Ndikimet negative të pandemisë Covid-19 u reflektuan edhe në një rënie të produktit të
brendshëm bruto të Bosnjë-Hercegovinës. Rënia më e madhe u reflektua në rënien e konsumit të
familjeve gjatë tremujorit të dytë, e cila mund të shpjegohet me pritjet negative dhe pasigurinë
për shkak të mungesës së masave të qeverisë. Duke pasur parasysh rënien e pritshme të
konsumit të familjeve, një reagim në kohë i qeverisë duhet të kishte synuar forcimin e
shpenzimeve të qeverisë nëpërmjet ndihmës për ekonominë dhe qytetarët, për të zbutur në kohë
rënien. Megjithatë, në tremujorin e dytë të vitit 2020, rënie ka pasur edhe shpenzimet qeveritare
(1,1%) dhe investimet bruto (14%).

Normat e rritjes së Prodhimit të Brendshëm Bruto të BiH-së patën një rënie të mprehtë dhe të
thellë në vitin 2020, ku tre tremujorë radhazi patën vlera negative të rritjes ekonomike. Sipas
përkufizimit, kur një vend ka dy tremujorë radhazi vlera negative të rritjes, teknikisht mund të
thuhet se ka ndodhur një recesion. Kur ndoqëm trendet e normës së rritjes ekonomike në raport
me tremujorin paraardhës (T/T-1), ndërsa në rastin e dytë janë monitoruar tendencat në raport
me të njëjtin tremujor të një viti më parë (T. / Q-4). Në rastin e parë, një rënie e thellë ekonomike
prej 10.4% u regjistrua në tremujorin e dytë të vitit 2020, ndërkohë që një rritje u shënua në
tremujorët e tjerë, gjë që shpjegon pse pati rritje në tremujorin pasardhës për shkak të një
krahasimi me tremujorin e dytë kur është shënuar një rënie. Në rastin e dytë, mund të vërehet se
vetëm në tremujorin e parë të 2021, Bosnja dhe Hercegovina statistikisht doli nga recesioni, pasi
shënoi rritje tremujore prej 1.5%. Megjithatë, duke krahasuar treguesit në baza vjetore, rënia në vitin
2020 ishte rreth 4.5%, që është një rënie e ndjeshme për Bosnjë-Hercegovinën duke pasur
parasysh se që nga viti 2007 vendi nuk ka pasur ritme të tilla të rritjes ekonomike.[5]

Prodhimi industrial regjistroi gjithashtu një rënie të mprehtë gjatë vitit 2020, e cila ishte
veçanërisht e theksuar gjatë bllokimit në mars, prill, maj dhe qershor. Në këto muaj, ritmet e rënies
së nivelit të prodhimit industrial variuan nga 9,9% në 15,9%, me vlerat më të larta të rënies në
muajt prill dhe maj. Në nivel vjetor, rënia e prodhimit industrial ishte rreth 6.5%, që është një rënie e
ndjeshme, edhe pse në fund të vitit 2020 ka pasur një rënie më të vogël, dhe në dhjetor 2020 ka
pasur një rritje prej 2.8% në krahasim me dhjetor 2019[6]. Ndryshimet në trendet e prodhimit
industrial janë të lidhura drejtpërdrejt me trendet në tregtinë ndërkombëtare, gjë që tregon se
rënia e prodhimit industrial është reflektuar në eksportet nga Bosnja dhe Hercegovina. Megjithatë,
rimëkëmbja ekonomike dhe kthimi në tregjet e Bashkimit Evropian, prodhimi industrial u rikuperua
në periudhën janar-tetor 2021. Vëzhguar kolektivisht, në nivelin e vitit 2021, prodhimi industrial u rrit
me 11.6%. 

Niveli i tregtisë ndërkombëtare tregon se sa i fortë ishte ndikimi i pandemisë Covid-19 në
ekonominë e Bosnjë-Hercegovinës. Figura 6 tregon nivelin vjetor të tregtisë ndërkombëtare të
Bosnjë-Hercegovinës sipas importeve dhe eksporteve për periudhën 2016-2020. Arsyeja e
paraqitjes së viteve të mëparshme është krahasimi i nivelit të rënies së tregtisë në vlerësimin e
efekteve negative. Sipas treguesit të eksporteve, niveli i tregtisë ndërkombëtare është rikthyer në
nivelin e vitit 2017, kur përafërsisht i njëjti nivel tregtie shënohej në ato vite. Sipas treguesit të
importit, ka pasur një rënie të theksuar nga 19.5 në 16.9 miliardë KM.[7]Edhe pse mund të duket se
mbulimi i importeve nga eksportet është përmirësuar në këtë mënyrë, një rënie e madhe e
importeve sinjalizon edhe një rënie të konsumit familjar për shkak të lidhjes së fortë mes këtyre
variablave. Përfundimisht, sipas treguesit të importeve, ka pasur një kthim në nivel në vitin 2016,
kur përafërsisht u shënua i njëjti nivel i trendeve të importit.

[5] https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/12 
[6] https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/18 
[7] https://bhas.gov.ba/Calendar/Category/11
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Në vitin 2021, për shkak të rritjes së madhe të kërkesës së huaj në tregjet në Bashkimin Evropian
dhe problemeve në shpërndarjet zinxhir nga Azia, ka një rritje rekord të eksporteve nga Bosnja
dhe Hercegovina. Eksportet në tre tremujorët e parë të vitit 2021 ishin 10.05 miliardë KM, me gati 1.2
miliardë KM më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2018, që ishte viti rekord i eksporteve. Në
raport me vitin 2020, eksportet në të njëjtën periudhë ishin më të larta për gati 2.5 miliardë KM. 

Krahas efekteve negative ekonomike, ka edhe efekte të pafavorshme sociale siç tregohen në të
dhënat e ofruara nga Ministria e Çështjeve Civile të Bosnjë-Hercegovinës për vitet 2020[8] dhe
2021[9], nga 1 janari 2020 deri më 23 nëntor 2021. Sipas të dhënave të Ministrisë së Çështjeve
Civile të Bosnjë-Hercegovinës, nga shkurti i vitit 2021 kur filloi procesi i imunizimit në BiH, deri më 4
nëntor 2021, pak më shumë se 24% e popullsisë së Bosnjë-Hercegovinës janë plotësisht të
vaksinuar.[10] Është e rëndësishme të theksohet se përqindja e qytetarëve të vaksinuar ndryshon
në të gjithë BiH. Për shembull, 49.1% e qytetarëve të rritur (165 841)[11] në kantonin e Sarajevës
janë plotësisht të vaksinuar, ndërsa ky numër në Republika Srpska është rreth 27.3%.[12]
Bosnja dhe Hercegovina ka 270,498 raste të konfirmuara të Covid-19, duke rezultuar në 12,338
vdekje. Numri i testeve të kryera për Covid-19 është 1,372,920.

[8] http://mcp.gov.ba/publication/read/epidemioloska-slika-Covid-19?pageId=3 
[9] http://mcp.gov.ba/publication/read/epidemioloska-slika-novo?pageId=3# 
[10] https://www.slobodnaevropa.org/a/bih-vakcine-unistavanje-vakcinacija/31555241.html
[11] http://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/zavod-za-javno-zdravstvo-ks-do-danas-u-kantonu
[12] https://ba.voanews.com/a/u-entitetu-republika-srpska-najavljena-vakcinacija-tre%C4%87om-dozom-protiv-Covid-
19/6267286.html
[13] https://www.parlament.ba/publication/read/15975?pageId=238 
[14] https://www.parlament.ba/session/OSessionDetails?id=2003&ConvernerId=1 
[15] https://www.cpi.ba/wp-content/uploads/2021/06/Odgovor-centralne-vlasti-BiH-na-pandemiju-Covid19.pdf 
[16] https://www.cpi.ba/wp-content/uploads/2021/06/Odgovor-centralne-vlasti-BiH-na-pandemiju-Covid19.pdf 

Kredia e FMN-së në shumën 244,271,730 KM
Banka Botërore (Projekti i Reagimit Emergjent Covid-19 në shumën 9,985,685 KM (5,105,600
EUR)

Përgjigja e autoriteteve ndaj ndikimeve negative të pandemisë ishte e pamjaftueshme. Niveli
shtetëror ndau një total prej 37,747,000 KM për sektorin e shëndetësisë në BiH. Kjo shumë është
ose do t'i përcillet ministrive të financave të entiteteve dhe kantoneve dhe Drejtorisë së Financave
të Qarkut Brčko.

Mbështetja për ekonominë në nivel shtetëror dështoi, pasi u refuzuan nismat për të zhvendosur
afatin e pagesës së TVSH-së në fund të muajit ose për të hequr akcizën për alkoolin e përdorur
në prodhimin e dezinfektuesve.

Nëpërmjet institucioneve të BiH-së, Republika Srpska realizoi 254,257,415 KM kredi në vitin 2020:

Për mbështetjen e ekonomisë janë ndarë 76,212,833 KM, ndërsa ndihma totale ka qenë
216,386,025 KM. Federata e BiH-së përmes institucioneve të BiH ka realizuar 400,605,638 KM kredi
nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Nga kjo shumë, 200,000,000 KM grante iu caktuan kantoneve
në FBiH. Në total, shuma prej 159,134,100 KM u nda për të ndihmuar ekonominë, ndërsa ndihma
totale arriti në 445,519,907 KM.[16]

Masa të ndërmarra nga qeveria për të adresuar sfidat
ekonomike dhe sociale nga Covid-19
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Sipas shumicës së treguesve makroekonomikë, pandemia e Covid-19 ka pasur ndikime
negative në ekonominë e Bosnjë-Hercegovinës.

Në total për nivelin e Bosnjë-Hercegovinës, rënia neto e punëtorëve në vitin 2020 ishte 13,287.

Në bazë vjetore, një rënie e PBB-së në vitin 2020 ishte rreth 4.5%, që është një rënie e
ndjeshme për Bosnjë-Hercegovinën duke marrë parasysh se vendi nuk ka pasur norma të tilla
rritjeje ekonomike që nga viti 2007.

Prodhimi industrial gjithashtu regjistroi një rënie të mprehtë me 6.5% në vitin 2020 me bazë
vjetore, me një rënie më të ndjeshme gjatë bllokimit në prill dhe maj kur ishte 15.9%.

Sipas treguesit të tregtisë ndërkombëtare, për shkak të pandemisë Covid-19, Bosnja dhe
Hercegovina u ul në nivelin e vitit 2016 për sa i përket importeve dhe në nivelin e vitin 2017 për
sa i përket eksporteve.

Treguesit e vitit 2021 tregojnë rimëkëmbjen ekonomike, siç shihet nga një rritje e ndjeshme e
numrit të punëtorëve të punësuar, rritja e prodhimit industrial dhe niveli rekord i eksporteve të
realizuara.

Bosnja dhe Hercegovina ka 270,498 raste të konfirmuara të Covid-19 dhe 12,388 vdekje. Deri
më tani, vendi ka kryer 1,372,920 teste.

Sondazhi i UNDP-së dhe UNICEF-it mbi ndikimin social të Covid-19 në Bosnjë-Hercegovinë, i kryer
fillimisht në korrik 2020 dhe më pas i përsëritur në periudhën nëntor-dhjetor, gjen përkeqësime të
shumta të ndikimit të pandemisë në Bosnjë-Hercegovinë dhe qytetarët e saj. Studimet tregojnë
se grupet vulnerabël në shoqëri si prindërit e vetmuar, fëmijët, gratë, personat me aftësi të
kufizuara ose sëmundje kronike, anëtarët e pakicave etnike dhe të rikthyerit, romët, LGBTQ+ dhe të
varfërit u goditën më keq nga kriza. Sipas raporteve, 44.6% e familjeve kanë raportuar për
përkeqësim të gjendjes financiare, nga të cilat 12% kanë pasur vështirësi të konsiderueshme.
Konsumi i ushqimit është ulur në 28.6% të familjeve me fëmijë për shkak të gjendjes së tyre të
përkeqësuar financiare. Gjithashtu, papunësia tek gratë u rrit si dhe nevoja e prindërve për t'u
përshtatur me shkollimin online, ku 37.4% e familjeve të anketuara shprehën vështirësi me kalimin
në shkollimin online për shkak të cilësisë më të ulët të arsimit, organizimit më të dobët të klasave
dhe pajisjeve të papërshtatshme teknologjike për zhvillimin e mësimit në distancë. Në përgjithësi,
anketa tregon se reagimi institucional dhe gatishmëria ndaj situatave të tilla duhet të
përmirësohet përmes investimeve, koordinimit dhe përgatitjes më të mirë dhe se është e
nevojshme të forcohet bashkëpunimi midis sektorëve të ndryshëm në vend, veçanërisht gjatë
krizave, në mënyrë që të gjithë qytetarët e BiH duke përfshirë grupet vulnerabël në shoqëri të kenë
akses të barabartë në shërbimet e nevojshme.[17]

Nga çfarë u tha më sipër mund të dalimin në përfundimin se:

[17] https://www.unicef.org/bih/en/stories/social-impact-assessment-Covid-19-bosnia-and-herzegovina

Ndikimi në popullsi
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Roli dhe përfshirja e
shoqërisë civile në
politika dhe
vendimmarrje në
përgjigje të pandemisë
Covid-19

Pandemia Covid-19 u shpall globalisht më 30 janar 2021, ajo ka shkaktuar një zinxhir reagimesh
në BiH. Që nga fillimi i krizës, reagimi I vendit pasqyroi sistemin e tij kompleks të kompetencës
(trembëdhjetë qeveri dhe parlamente në nivel shtetëror, dy entitete dhe dhjetë kantone, me një
njësi administrative shtesë - Distrikti Brčko). Përgjigja ndaj krizës Covid-19 në BiH filloi edhe para
shfaqjes së rasteve të para të infeksionit në vend. Shtabi i krizës dhe organet koordinuese u
formuan në nivel të entiteteve (Republika Srpska (RS) dhe Federata e BiH (FBiH), për të
monitoruar situatën në botë dhe për t'u përgatitur për mbrojtjen e popullatës dhe reagimin e
duhur. Është mirë të përmendet se kushtetuta e BiH nuk ofron mundësinë e vendosjes së
emergjencës në nivel shtetëror, kështu që kjo kompetencë bie në kompetencat e subjekteve të
BiH (FBiH dhe RS) dhe Distrikti Brčko.

Në Republikën Srpska, përbërja fillestare e “trupit koordinues për planifikimin, zbatimin dhe
monitorimin e aktiviteteve në lidhje me shfaqjen e virusit të ri” kishte njëmbëdhjetë (18)
anëtarë[13]. Në punën e këtij trupi koordinues herë pas here morën pjesë përfaqësues të Dhomës
së Tregtisë së RS dhe të Unionit të Punëdhënësve të RS. RS kishte gjithashtu një shtab të posaçëm
për “Monitorimin e Ndikimeve të Pafavorshme të Virusit në Ekonominë e Republika Srpska”, duke
ofruar informacionin përkatës për krijimin e masave për të mbrojtur ekonominë dhe punëtorët. Në
Federatë, këto aktivitete kryheshin nga Shtabi i Ministrisë së Shëndetësisë të FBiH-së që u formua
një ditë pasi OBSH shpalli pandeminë. Kjo seli u formua në bazë të Ligjit të FBiH për Kujdesin
Shëndetësor dhe në mars 2020 krijoi Planin e Përgatitjes dhe Reagimit ndaj Krizave Covid-19 të
Federatës së Bosnjë dhe Hercegovinës. Të ngarkuara me zbatimin e planit ishin Ministria e
Shëndetësisë e FBiH dhe Instituti për Shëndetin Publik të FBiH. Ky Plan i Krizës trajtonte kryesisht
protokollet për monitorimin e situatës epidemiologjike, lëvizjen e virusit, testimin, udhëtimin e një
personi të infektuar dhe monitorimin e kontakteve të tij/saj për të kontrolluar situatën. Plani u
krijua kryesisht sipas udhëzimeve të dhëna nga OBSH dhe organe të tjera ekspertësh.

Pronësia

[18] Ekspertë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Kujdesit Social të RS, Instituti Publik i Shëndetësisë, Fondi i Sigurimeve
Shëndetësore, Administrata e Çështjeve të Inspektimit, Qendra Klinike Universitare, Instituti Veterinar “Dr Vaso Butozan”,
Shoqata e Mjekëve Familjarë dhe Shërbimeve Shëndetësore Banja Luka.
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Njëkohësisht, koordinimi ndërmjet niveleve të ndryshme të qeverisjes në BiH ishte i pranishëm,
megjithatë, ai ishte shumë i kufizuar nga kompetencat e niveleve më të ulëta të qeverisë. Në BiH u
shpall gjendja e fatkeqësisë natyrore më 17 mars 2020. Kjo gjendje e fatkeqësisë natyrore në FBiH
u shpall në mars, por u ndërpre në maj, vetëm për shpalljen e gjendjes së epidemisë në korrik. 

Republika Srpska shpalli gjendjen e jashtëzakonshme[19] në mars 2020, por e hoqi atë në fund të
majit. Rrethi Brčko shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore në mars 2020, e ndjekur nga një gjendje
epidemie në korrik. Urgjenca dhe serioziteti i situatës nënkuptonte marrjen e shpejtë të vendimeve
dhe futjen e masave që në muajt në vijim ndryshonin në mënyrë thelbësore në të gjithë BiH.
Mekanizmat bazë të pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje u shpërfillën plotësisht në këtë
proces. Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme si një formë e veçantë e veprimit në një krizë në
RS i lejoi Qeverisë së RS të miratonte dekrete bazuar në situatën me numrin e të infektuarve,
lëvizjen e virusit dhe rekomandimet e institucioneve shëndetësore. Pas shpalljes së epidemisë në
RS, Trupi Koordinues për Planifikimin, Zbatimin dhe Monitorimin e Aktiviteteve në lidhje me
Shpërthimin e Covid-19 punoi në mënyrë aktive në zbatimin e Planit të Veprimit në Rastet e
Shfaqjes së Rreziqeve/Dyshimeve për Përhapjen e Koronavirusit në RS[20]. Instanca që
kontrollonte këtë Trup Koordinues ishte selia e RS [21] për Situatat Emergjente (formuar në vitin
2019). Në analizën speciale të OSBE-së që trajton të drejtat e njeriut dhe analizën gjinore në krizën
Covid-19 në BiH,[22] u tha se gratë nuk ishin mjaftueshëm të përfaqësuara në këto organe,
pavarësisht nga kuotat ligjore dhe paralajmërimet e dhëna nga Agjencia për Barazi Gjinore të
BiH. Analiza rendit shembujt ku nga nëntë anëtarët e Shtabit të Mbrojtjes Civile të FBiH-së vetëm
dy ishin gra, dhe nga 18 anëtarë të Shtabit për Situatat e Emergjencave të Republika Srpska,
vetëm pesë ishin gra.[23] Përveç këtyre entiteteve-organeve, qeveritë kantonale dhe komunale
formuan komitete shumësektoriale të krizave që zbatuan masat e prezantuara në nivele të
njësive dhe monitoruan situatën në nivel lokal duke u përpjekur të organizojnë burimet në
dispozicion. Megjithatë, duhet të theksojmë se aktivitetet bazë të zbatuara në fillim të pandemisë
sollën disa rezultate dhe OBSH-ja komplimentoi përgjigjen e BiH ndaj krizës Covid-19.[24]

Masat kufizuese të vendosura nga organet e krizave të subjekteve kishin në shënjestër të gjithë
popullsinë, por efektet e tyre mund të shihen vetëm në zbatimin e këtyre masave. Praktikat e
vendimmarrjes nuk përfshinin konsultime me qytetarët, ofruesit e shërbimeve sociale dhe të tjera,
organizatat e shoqërisë civile, shoqatat profesionale apo agjencitë e sektorëve të ndryshëm. Kjo
ndryshoi ndjeshëm statusin e kategorive vulnerabël dhe aksesin e tyre në përmbushjen e të
drejtave të tyre njerëzore. Vendimet për masat merreshin çdo ditë dhe ndryshoheshin kryesisht
në përputhje me numrin e rasteve të reja dhe normat e mbushjes së spitaleve, të cilat ishin
prioritetet reale në muajt e parë të krizës Covid-19 dhe valët pasuese të një numri në rritje të
personave të infektuar. Megjithatë, vlen per tu rikujtuar se shtabet e krizës dhe gupet e punës
asnjëherë nuk i angazhuan zyrtarisht organizatat e shoqërisë civile për të marrë vendime si për
masat e reagimit ashtu edhe për rimëkëmbjen në përputhje me të drejtat e njeriut dhe nevojat
reale të grupeve vulnerabël për të cilat insitucionet ishin shpesh te pavetëdijshme për nevojat e
tyre. Megjithatë, në mënyrë sporadike por efektive, OSHC-të arritën të korrigjojnë dhe ndryshojnë
disa nga vendimet, duke luftuar për të drejtat e grupeve të tyre të interesit ose përfituesve. 

Pronësia

[19] Të dy entitetet, Federata e BiH dhe Republika Srpska, miratuan të njëjtat kufizime në lidhje me mbylljen e kopshteve, shkollave dhe
universiteteve, shtetrrethimi nga ora 20:00 deri në orën 5 të mëngjesit, duke kufizuar lëvizjen për personat mbi 65 vjeç. Gjatë emergjencës, vetëm
dyqanet ushqimore, farmacitë, pikat e karburanteve, postat dhe bankat kanë qëndruar të hapura, me orar më të shkurtër pune.
[20] https://koronavirususrpskoj.com/najcesca-pitanja/ 
[21] Kryesuesi i këtij Shtabi është kryeministri i RS Radovan Vishkoviq; zëvendësi i tij është Ministër i Brendshëm, Shefi i Shtabit është drejtor i
Administratës së Mbrojtjes Civile të RS, Drejtori i Policisë është anëtar i Shtabit për çështje që kanë të bëjnë me angazhimin e policisë dhe 15
anëtarë të tjerë janë ministra të qeverisë, ndihmës të gjeneralit Sekretari i Qeverisë së RS për Sektorin e Informacionit – gjithsej 20 anëtarë.
[22] Reagimi ndaj krizës Covid-19. Të drejtat e njeriut dhe analiza gjinore, Misioni i OSBE-së në BeH
[23] IBID
[24] Përditësim: Coronavirus në BiH, Konrad Adenauer Stiftung, maj 2020
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Ky problem në BiH nuk është vetëm pasojë e krizës Covid-19; është rezultat i krizës në
veprimtarinë e shoqërisë civile në BiH në përgjithësi, e cila ka qenë e pranishme për një kohë të
gjatë. Në tërësi, ndikimi i pandemisë në OSHC-të, aktivitetet dhe burimet e tyre ishte i fortë dhe
reduktoi ndjeshëm forcën advokuese që do të ishte drejtuar për të ndryshuar këtë situatë dhe për
të arritur pjesëmarrje më të mirë të OSHC-ve në proceset vendimmarrëse. Përgjigja e OSHC-ve
në muajt e parë u fokusua në ndryshimin e kushteve të tyre të punës, organizimin e operacioneve
dhe përshtatjen e aktiviteteve të tyre me nevojat e përfituesve dhe mbijetesën ekonomike në
kushtet e ndryshimit të bashkëpunimit me donatorët dhe burimet e tjera të financimit. Raporti
mbi Indeksin e Qëndrueshmërisë së OSHC-ve 2020 për Bosnjë dhe Hercegovinën thekson se
pandemitë patën një pasojë të gjerë në OSHC-të në BiH dhe se më shumë se 50 përqind e
OSHC-ve raportuan se pandemia kishte një ndikim të madh ose kritik në punën e tyre, dhe mbi
70 përqind e parashikuar se nuk mund të përballonin situatën për më shumë se tre muaj.[25] 

Në të njëjtin raport thuhet se Komisioni Evropian në vitin 2019 ka identifikuar katërmbëdhjetë
prioritete kyçe për vendin që ecën përpara, duke përfshirë sigurimin e një mjedisi mbështetës për
shoqërinë civile. Megjithatë, raporti i Komisionit për vitin 2020 për BiH-në tregoi se nuk është bërë
asnjë përparim në këtë prioritet kyç, veçanërisht në miratimin e standardeve evropiane për lirinë
e asocimit dhe tubimit, mungesën e transparencës në financimin e OSHC-ve dhe angazhimin
kuptimplotë të shoqërisë civile në politika dhe konsultime në të gjitha nivelet e vendimmarrjes. Në
kushte të tilla ku komunikimi me organet vendimmarrëse mungon, OSHC-të u fokusuan në
përgjigjen urgjente ndaj nevojave të përfituesve të tyre, në përputhje me aftësitë dhe kapacitetet
e tyre.

Pronësia

[25] Indeksi i qëndrueshmërisë së OSHC-ve 2020 për Bosnjë dhe Hercegovinën, Qendra për Promovimin e Shoqërisë Civile
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Roli dhe përfshirja e
shoqërisë civile në politika
dhe vendimmarrje në
përgjigje të pandemisë
Covid-19

Suksesi i përgjigjes ndaj krizës Covid-19 në BiH varet kryesisht nga ndihma ndërkombëtare. Kjo
ndihmë u dha nëpërmjet disa mekanizmave bazë të BE-së, OKB-së, FMN-së dhe organizatave të
tjera ndërkombëtare, programeve të zhvillimit, ambasadave ose qeverive të vendeve mike
menjëherë pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në BiH. Informacioni në lidhje me këto
marrëveshje ishte publikuar nga organet manaxheriale ose selitë e krizave të subjekteve, ose
njoftimet për shtyp të lëshuara nga donatorët dhe organet kontraktore. Ky informacion mund të
gjendet në raportet e shtypit, në portalet dhe faqet zyrtare të qeverive, ose faqet e specializuara të
internetit që përpilojnë informacionin për aktivitetet dhe ngjarjet në përgjigje të Covid-19.
Informacioni u gjet gjithashtu në analizat dhe studimet që synojnë BiH dhe reagimin e saj ndaj
krizës.

Sipas informacionit, ndërhyrjet më të mëdha në BiH erdhën nga programet e ndërhyrjes së Bankës
Evropiane të Investimeve për vendet jashtë BE-së (5.2 miliardë) për zbutjen e efekteve të
pandemisë. Republika Çeke dhe disa vende të tjera miratuan ndihmën humanitare në shumën prej
1.8 milionë KM; USAID nisi një projekt për të mbështetur turizmin e BiH dhe për të zbutur efektet e
pandemisë në një sasi katër herë më të lartë se projektet aktuale në sektorin e energjisë; Liderët e
partive kryesore politike në BiH kanë arritur një marrëveshje me FMN-në 330 milionë euro për të
luftuar koronavirusin. BE miratoi nëpërmjet UNDP-së 7 milionë euro shtesë në ndihmë për nevojat
urgjente mjekësore në BiH, ndërsa ndihma mjekësore erdhi nga Turqia, Rusia dhe Kina [26].  Nga
ana tjetër, duhet të përmendim se BiH nuk ka një strategji nacionale për prokurimin e vaksinave,
prandaj subjektet vazhdojnë prokurimet e ndara.

Raporti i konsoliduar për të gjitha agjencitë e OKB-së që veprojnë në BiH vijonë si më poshtë: “Pas
shpalljes së pandemisë Covid-19, Kombet e Bashkuara në Bosnjë dhe Hercegovinë ofruan
mbështetje të menjëhershme për punëtorët në linjën e parë të mbrojtjes dhe sistemeve të kujdesit
shëndetësor, duke u siguruar që askush nuk u la jashtë.” Paralelisht, Kombet e Bashkuara rregulluan
strategjitë dhe programin sipas Kornizës së Asistencës për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara 2016-
2020 për të mbështetur sistemin e kujdesit shëndetësor, ekonominë, mbrojtjen sociale dhe arsimin,
dhe kohezionin social duke përdorur strategjinë e Përgjigjes dhe Rimëkëmbjes Socio-Ekonomike të
Kombeve të Bashkuara për Covid-19. Bazuar në këtë strategji, Kombet e Bashkuara në Bosnjë dhe
Hercegovinë sigurojnë 79 milionë USD duke ndryshuar programet aktuale dhe duke bërë programe
të reja për të mbështetur masat kundër Covid-19, me suportin e donatorëve dhe partnerëve.[27]

[26]Përditësim: Koronavirus në BiH, Konrad Adenauer Stiftung, maj 2020
[27] 2020 Raport vjetor mbi rezultatet e OKB-së në BiH, OKB BiH
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Lidhur me mbështetjen e donatorëve për OSHC-të gjatë krizës Covid-19, ka shembuj të ndryshëm
të përgjigjeve të donatorëve, nga ato që ndërpresin bashkëpunimin dhe financimin e tyre e deri
tek ata që shtuan ndihmën e tyre për organizatat që angazhohen për të ndihmuar përfituesit e
tyre dhe publikun të mbrohen kundër virusit ose të kapërcenin pasojat.

Karakteristikë e Bosnjës dhe Hercegovinës është mungesa e bashkëpunimit dhe mekanizmave
konsultativ ndërmjet qeverisë dhe organizatave të shoqërisë civile. Dëgjimet publike dhe
konsultimet me publikun janë më të shpeshta në nivel lokal (krahasuar me nivelet më të larta),
megjithatë ato kanë të bëjnë kryesisht me plotësimin e normës, shpesh duke mos marrë
seriozisht komentet e qytetarëve të bëra gjatë procesit. Kjo nuk ka ndryshuar në proceset që
përfshijnë strategji apo vendime në lidhje me përgjigjen ndaj Covid-19. Në BiH ekziston një portal i
quajtur e-Konsultacije që parashikohet si një platformë që lejon pjesëmarrjen e qytetarëve në
politikëbërjen në nivel shtetëror. Ky portal mund të publikojë të gjitha projektligjet në nivel
shtetëror, që do të thotë se konsultimet e rregullta zhvillohen vetëm në lidhje me aktet e
përgatitura nga Këshilli i Ministrave ose Asambleja Parlamentare e BiH. Pavarësisht nga dhjetëra
iniciativa të OShC-ve, një portal i tillë web komunikimi ndërmjet qeverisë dhe qytetarëve nuk u
krijua kurrë në nivel entiteti ku bëhen shumë më tepër ligje të rëndësishme për pozitën socio-
ekonomike të qytetarëve.

Në të njëjtën kohë, sipas Indeksit të Qëndrueshmërisë për OSHC 2020, pavarësisht pranisë së
kësaj platforme për konsultime në nivel të BiH, shumë dokumente ligjore u miratuan me urgjencë
ose procedurë të shkurtuar në vitin 2020. Sipas procedurave të tilla, nuk ka asnjë detyrim për të
aplikuar konsultime publike, dhe kështu ndodhi për dokumentet që lidhen me krizën e Covid-19.
Ka të dhëna të disa sektorëve që tentojnë të angazhohen në konsultime me OSHC-të, por ato nuk
ishin plotësisht funksionale. Një nga shembujt është bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Familjes,
Rinisë dhe Sporteve të RS me organizatat rinore në Republikën Srpska. Edhe pse Ministria mban
regjistrin e këtyre organizatave, krijon dokumente strategjike për çështjet rinore dhe publikon një
herë në vit thirrje për financimin e projekteve rinore, ky bashkëpunim nuk përdoret plotësisht për
të arritur një dialog funksional dhe nuk i përgjigjet nevojave reale të të rinjve dhe shoqatave të
tyre. Përdoret vetëm zyrtarisht për të mbuluar minimumin e aktiviteteve të ministrisë në sektorin e
rinisë. Megjithatë, në vitin 2020 me insistimin e rrjetit të qendrave rinore në RS “M.O.C.A.R.T”,
personat e punësuar të përhershëm nga organizatat e regjistruara u integruan në ndihmën
financiare për tejkalimin e pasojave të pandemisë (subvencione tatimore për muajin prill dhe
subvencion për pagën minimale për maj 2020, kur u pezulluan të gjitha operacionet ndaj
masave mbrojtëse dhe ndalimit të grumbullimeve). 

Rregullorja për kriteret e financimit dhe bashkëfinancimit të projekteve me interes publik të
shoqatave dhe fondacioneve” u miratua në shkurt 2020. Kjo rregullore është pjesë e zbatimit të
protokollit të bashkëpunimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të BiH dhe organizatave joqeveritare.
Numri i anëtarëve të Trupit Këshillimor të Këshillit të Ministrave për bashkëpunimin me OJF-të u rrit
nga pesë në shtatë dhe ky organ mbajti seancën e parë në dhjetor 2020. Megjithatë, deri më tani
ajo nuk është angazhuar në krijimin e mekanizmave për konsultime në përgjithësi ose në fushën e
reagimit ndaj krizës Covid-19. Ky organ ka aktivitet të kufizuar për shkak të krizës aktuale politike
në lidhje me kompetencat ndërmjet niveleve shtetërore dhe subjekteve[28], por ende paraqet një
bazë të mirë për përpjekjet e ardhshme.

[28] Bllokim i sistemit të krijimit të ligjeve dhe strategjive në nivel shtetëror deri në vitin 2020
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Ka shembuj të rrallë ku komunitetet lokale krijojnë partneritete efikase me OSHC-të, por ato
ekzistojnë dhe mund të përdoren si shembuj të praktikës së mirë. Është paradoksale që OSHC-të,
pavarësisht se janë lënë jashtë procesit të konsultimit dhe me mbështetje minimale, kanë qenë më
të përgjegjshme ndaj nevojave të veçanta të disa grupeve të veçanta të popullsisë gjatë
pandemisë Covid-19, duke e përshtatur punën e tyre shumë më shpejt dhe me më shumë
efikasitet sesa institucionet qeveritare.

Ndër organet konsultative ku përfaqësohen OSHC-të është Këshilli i Fëmijëve të BiH që vepron në
kuadër të Ministrisë së të Drejtave të Njeriut dhe Refugjatëve të BiH. Dy vende në këtë këshill janë të
zëna nga anëtarët e rrjetit të organizatave që monitorojnë të drejtat e fëmijëve në BiH "Zëri më i
fortë për fëmijët". Me rastin e 20 Nëntorit, Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Fëmijëve dhe
Konventës për të Drejtat e Fëmijëve, ky organ u fokusua në ndikimin e pandemisë në edukimin e
fëmijëve në BiH duke diskutuar këtë çështje me përfaqësues të organizatave vendore dhe
ndërkombëtare, përfaqësues të fëmijëve dhe duke njoftuar procese që me veprim të përbashkët
mund të përmirësojnë gjendjen e fëmijëve në situatën e krijuar rishtazi.

Kuadri ligjor për aksesin e OSHC-ve në burimet dhe mbështetjen për Covid-19 nuk ndryshuan gjatë
krizës dhe organizatat kishin akses në burimet të cilat ndaheshin përmes kanaleve të zakonshme,
në shuma simbolike dhe të destinuara tematikisht. Ajo që ndodhi në këtë periudhë është fakti se
qeveria lokale dhe ajo e RS alokuan të gjitha burimet në dispozicion në masat për mbrojtjen e
shëndetit të popullsisë, nevojat e sektorit të kujdesit shëndetësor dhe realizimin e masave të
rimëkëmbjes, duke ulur madhësinë e buxheteve të destinuara për aktivitetet e OSHC-ve. Skemat e
granteve u zgjatën dhe e gjithë situata u ndikua nga zgjedhjet lokale që u zhvilluan në vitin 2020 në
BiH në kushte të vështira. 

Në përgatitjen e projektligjit për zbutjen e ndikimeve negative të Covid-19 në ekonominë e FBiH
(ligjet për Corona), disa shoqata dhe parti politike paraqitën propozimet e tyre për ndryshime dhe
amendamente në projektligj për të zgjeruar fushën e masave mbështetëse për të përfshirë OSHC-
të por qeveria e FBiH-së nuk i mori parasysh kërkesat e tyre. Qeveria e Republikës Srpska pranoi të
përfshijë OSHC-të në masat e mbështetjes, pasi u takua disa herë me përfaqësues të sektorit. [29]
Disa komunitete lokale gjithashtu futën masa subvencionime ose përjashtime nga taksat gjatë
masave më të rrepta që kufizojnë aktivitetin e OSHC-ve. Në disa raste të rralla, u janë ofruar
burime shtesë zonave të punës të disa OShC-ve, si teste falas për fëmijë dhe gra në shtëpi të
sigurta, dezinfektim i qendrave ditore, etj. Një veprim më domethënës që bie në sy si shembull
është veprimi i qeverisë së RS në mesin e vitit 2020. Qeveria e RS ndau 260,000 KM pako që
përmbanin ushqime dhe produkte higjienike për të ndihmuar grupet vulnerabël gjatë zbatimit të
masave dhe për anëtarët e të gjitha shoqatave të personave me aftësi të kufizuara në Republika
Srpska[30]. Edhe pse kjo përfaqësonte mbështetje të konsiderueshme për përfituesit e këtyre
organizatave, ajo nuk përmbante masat e mbështetjes financiare dhe qëndrueshmërisë për
organizatat. 

Shumica e këtyre aktiviteteve në mbështetje të luftës kundër koronavirusit u iniciuan dhe u zbatuan
nga OSHC-të si rezultat i përpjekjeve të tyre të shumta advokuese, por ato nuk japin gjithmonë
rezultate të kënaqshme. Për sa i përket mbështetjes ndërkombëtare, ajo ka ndryshuar gjithashtu.
Fokusi u zhvendos në kujdesin shëndetësor dhe mbështetjen në sektorin mjekësor dhe të kujdesit
shëndetësor. Kjo përfshinte aktivitetet që mund të realizoheshin online ose në kushte të kontaktit të
reduktuar njerëzor, gjë që i vendos disa organizata në një pozitë shumë të vështirë.

[29] Indeksi i qëndrueshmërisë së OSHC-ve 2020 për Bosnjë dhe Hercegovinën, Qendra për Promovimin e Shoqërisë Civile
[30] https://radiotrebinje.com/vijest/u-udruzenje-sunce-nam-je-zajednicko-stigla-pomoc-vlade-srpske?lang=lat 
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Në BiH, si në shumë vende të tjera të botës, një reagim i shpejtë dhe radikal ndaj përhapjes së
koronavirusit shpesh çoi në konflikt midis të drejtave personale dhe interesit publik. Disa nga
këto raste dhe reagime përfshinin si më poshtë:

Masat që ndalojnë lëvizjen u vendosën ndaj personave më të rinj se 18 dhe më të vjetër se 65
vjeç në FBiH në mars 2020, dhe Gjykata Kushtetuese e BeH miratoi një vendim që masa të tilla
përbënin shkelje të të drejtave të njeriut, pas së cilës ky dekret u korrigjua duke lejuar lëvizjen me
orar të kufizuar.

Disa organizata me kapacitete më të mira advokuese, si Transparenca Internacionale, Qendra
për Gazetari Hulumtuese Sarajevë, Qendra e Hapur e Sarajevës, Qendra për Mjedisin, dhe të
tjera gjurmuan dhe zbuluan shumë aktivitete korrupsioni (dorëheqja e Milan Telgetija, presidenti
i Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Prokurorisë[31] e BiH), të FBiH dhe RS në prokurimin e pajisjeve
mjekësore. Gjykimet për këto afera janë ende në vazhdim.

Dekreti për ndalimin e shkaktimit të panikut dhe trazirave gjatë emergjencës, i miratuar nga
Presidenti i RS më 6 prill 2020, i cili lejonte kufizime serioze të lirisë së shprehjes, u shfuqizua më
16 prill 2020, pas ndërhyrjes së Përfaqësuesit të OSBE-së nga Liria e Medias (RFoM). Dekreti nuk
u zbatua dhe të gjitha masat u hoqën pas anulimit të tij[32]. Dekrete të ngjashme u miratuan
në distriktin Brčko dhe komunën e Stari Grad Sarajevës. Reagimet erdhën nga shoqatat e
gazetarëve dhe Transparencës Internacionale, dhe Shoqata e Gazetarëve të BH paralajmëroi
gjithashtu se qeveria e FBiH filloi të monitoronte rrjetet e mediave sociale përmes Ministrisë së
Brendshme të FBiH (njësia e krimit kibernetik) duke ngritur pesë raste të akuzave penale për
përhapjen e informacionit të rremë dhe panikut.

Konferencat për shtyp shpesh censuroheshin në atë mënyrë që gazetarët të mund të bënin
pyetje përpara konferencës, që nënkuptonte filtrim të pyetjeve.

Në reagimin fillestar ndaj pandemisë, ka pasur raste të shkeljeve të rënda të së drejtës së
privatësisë, lirimit dhe publikimit të të dhënave personale të individëve për të cilët është
urdhëruar izolimi. Vendimi i Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të BiH-së i datës 24
mars 2020, ndaloi institucionet të zbulojnë emrat e personave që rezultuan pozitivë për Covid-19
dhe ishin në izolim të detyrueshëm.[33]

Ndalimi i një nëne (prindit) për të shoqëruar një fëmijë të shtruar në Qendrën Klinike Universitare
në Banja Luka ngjalli reagime të rënda në opinion, pasi përbën shkelje të të drejtave të
fëmijëve[34]. 

Ministria e Arsimit dhe Kulturës e Republikës Srpska kërkoi listat e punonjësve që nënshkruan një
deklaratë për reduktimin e të ardhurave në favor të Fondit të Solidaritetit të krijuar nga Qeveria e
RS-së, si pjesë e masave për zbutjen e pasojave të pandemisë. Pasi Transparenca
Internacionale reagoi për këtë çështje, Mbrojtja e të Dhënave Personale ndaloi krijimin e listave
të tilla dhe urdhëroi eliminimin e tyre [35].

[31] Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial i BeH
[32] Reagimi ndaj krizës Covid-19. Të drejtat e njeriut dhe analiza gjinore, Misioni i OSBE-së në BiH
[33] IBID
[34] https://blmojgrad.com/roditelji-ne-odustaju-insistiraju-da-budu-sa-djecom-u-bolnici/ 
[35] OSCE dhe të tjerë
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Partneritete gjithëpërfshirëse
Në fillim të krizës, pati stigmatizim dhe diskriminim të personave me sëmundjen Covid-19, gjë që
ndikoi në rritjen e gjuhës së urrejtjes, e mbushur me stigma, paragjykime dhe diskriminim ndaj
personave të infektuar dhe migrantëve[36] që publiku e njihte si burim potencial të përhapjes së
sëmundjes. Kontakti ndërmjet migrantëve dhe publikut të gjerë ishte i kufizuar; Kantonet me numër
më të madh migrantësh kufizuan lëvizjen e tyre, gjë që çoi në mbylljen e tyre të plotë në akomodimet
pa kushte të përshtatshme jetese të destinuara për migrantët.

Ndikimi në të drejtat fetare, kryesisht për shkak të masave që ndalojnë tubimet dhe lëvizjet që prekin
ceremonitë dhe shërbimet fetare.

Mbyllja e institucioneve terapeutike dhe futja e regjimit Covid-19 në spitale ndaloi trajtimet mjekësore
dhe të tjera, ndërkohë që aksesi në ilaçet e nevojshme të padisponueshme në vend u shndërrua në
një problem kërcënues për jetën që prek të drejtën për jetë, mbijetesë dhe shëndet.

Pa asnjë ambicie për të numëruar të gjitha sfidat e shumta në këtë fushë, mund të thuhet se situata
e vështirë me efektet në të drejtat e njeriut më së shpeshti nuk ishte rezultat i synimit të qëllimshëm
të qeverisë për të kufizuar të drejtat e njeriut; ishte më tepër për shkak të mungesës së
ndërgjegjësimit për të drejtat e njeriut dhe domosdoshmërisë për të reaguar për mbrojtjen e
shëndetit publik. Megjithatë, nëse përbërja e Shtabit, komisioneve dhe organeve të tjera
vendimmarrëse do të përfshinte persona më të sensibilizuar (OSHC) të aftë për të parashikuar disa
nga efektet negative dhe për të zbutur efektet në të drejtat e njeriut, shumë nga situatat mund të
ishin shmangur. 

Konsultimet me OSHC-të për të drejtat e njeriut mund të kenë ndihmuar gjithashtu në uljen e dëmit
social. Në shqyrtimin e kësaj pjese, duhet të përmendim se ka pasur edhe efekte pozitive, ku më i
madhi është zgjerimi i së drejtës për sigurim shëndetësor në BiH. Duke qenë se BiH nuk ka sigurim
shëndetësor bazë universal për qytetarët e saj, trajtimi falas për Covid-19 iu ofrua të gjithë
qytetarëve në të dy entitetet e BiH dhe në rrethin Brčko gjatë pandemisë Covid-19.  Shoqata “Vaša
Prava” realizoi edhe një aktivitet tjetër të rëndësishëm. Ajo krijoi një aplikacion interaktiv për ndihmë
juridike falas në lidhje me krizën Covid-19.[37]

[36] https://globalanalitika.com/procvat-govora-mrznje-tokom-pandemije-Covid-19/ 
[37]https://www.mreza-mira.net/vijesti/ljudska-prava/aplikacija-za-pravnu-pomoc-Covid-19-stavljena-u-funkciju-vasa-prava-u-vasim-
rukama/ 
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Partneritete gjithëpërfshirëse
Informimi i publikut ishte një nga aktivitetet thelbësore në krizë, duke qenë se BiH si çdo vend tjetër
në botë u gjend në një situatë për të cilën askush nuk ishte i përgatitur dhe që ishte krejtësisht e
paparashikueshme. Në muajt e parë të krizës u zhvillua komunikimi i krizës ndërmjet Shtabit të
krizës dhe medias, nëpërmjet konferencave për shtyp ose publikimit të informacionit për situatën,
masat e reja dhe konkluzionet, udhëzimet për popullsinë, të botuara në gazetat zyrtare të
subjekteve. Këto media ishin vështirë të aksesueshme ose aspak të aksesueshme për qytetarët e
thjeshtë, e shpeshherë edhe për gazetarët, gjë që shkaktonte herë pas here konfuzion dhe
paqartësi në lidhje me masat e parashikuara. Komunikimi ishte i ngadaltë dhe i vështirë për
shkak të kapaciteteve të kufizuara të shërbimeve të marrëdhënieve me publikun, dhe shumë
pyetje dhe kërkesa për informacion mbetën pa përgjigje. Kanali kryesor i informimit publik ishte
televizioni.

Kjo solli vështirësi për OSHC-të të cilave u mungonte informacioni për organizimin e punës së
tyre. Në përgatitjen e masave për sektorë të ndryshëm dhe aktivitete të ndryshme sociale, nuk
është referuar aktiviteti i OShC-ve.  OShC-të e tejkaluan këtë problem duke iu referuar sektorit më
të afërt institucional – për shembull, OShC-të që punojnë me fëmijë dhe të rinj e organizuan
punën e tyre sipas udhëzimeve për shkollat, ose sipas udhëzimeve për tubime publike. Mënyra se
si media e komunikonte këtë informacion dhe dalja publike e anëtarëve të Shtabit shpeshherë
kishte për qëllim personat e intimuar, për të siguruar respektimin e masave, të cilat sipas UNICEF-
it dhe UNDP-së[38] çoi në faktin se raportimi i medias rriti frikën dhe la efektet më të forta tek
gratë dhe personat që jetonin në varfëri. Një informacion interesant është se perceptimi personal
i përgjigjes ndaj pandemive ishte shumë më pozitiv në Republikën Srpska sesa në Federatën e
BiH. Në Republikën Srpska, 64% e të anketuarve ishin të kënaqur me përgjigjen e qeverisë dhe 24%
ishin plotësisht të kënaqur me reagimin ndaj pandemisë dhe masat e vendosura. Në Federatën e
BiH, 45% e të anketuarve ishin të pakënaqur me përgjigjen e qeverive dhe 33% ishin plotësisht të
pakënaqur. Për sa i përket grupmoshave, më të pakënaqurit kanë qenë të anketuarit e moshës 18
deri në 30 vjeç, por ka edhe informacion se 59% e të anketuarve, njëlloj në të dy subjektet, besojnë
se masat e Covid-19, si mbajtja e maskave për fytyrën, mbajtja e distancës dhe ndalimi i
tubimeve publike pati efekte negative në liritë e tyre qytetare dhe të tjera. Shkalla e atyre që
pajtohen me këtë pretendim është më e lartë tek popullata mbi 65 vjeç (37%), e cila është e
pritshme duke qenë se kjo popullatë ishte e ekspozuar ndaj masave më të rrepta, si dhe fëmijët.

Gjatë vitit të parë të krizës, shumë institucione dhe agjenci qeveritare punuan për të krijuar
informacion më të mirë duke zhvilluar faqe interneti ose nënseksione të veçanta me informacione
për situatën e Covid-19 dhe data të përditësuara. Ata gjithashtu filluan të mbështeteshin më
shumë në mediat sociale për të informuar dhe komunikuar me publikun. Avokati i Popullit për të
Drejtat e Njeriut (Ombudsmani) lëshoi një rekomandim më 13 prill 2020, duke këshilluar se
shtabet e krizës në të gjitha nivelet duhet të marrin masat e nevojshme për të siguruar që të
gjitha vendimet të publikohen në të gjitha mediat publike dhe në të gjitha web faqet
institucionale. “Gjatë krizës, shumë OShC kanë përdorur kanalet e tyre të komunikimit me zonat e
tyre të punës dhe kanë kontribuar në informimin më të mirë të qytetarëve duke rritur
ndërgjegjësimin e publikut për situatën, parandalimin dhe masat e aplikueshme.

[38] Vlerësimi i Ndikimit Social të Covid-19 në BiH, UNICEF dhe UNDP
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Praktikat e mira të OSHC-ve

Advokimi

Veprimtaritë e tyre mbrojtëse që synonin
Ministrinë e Familjes, Rinisë dhe Sportit të RS
siguruan testim falas për përfituesit e një
Shtëpie të Sigurt. 

Si përgjigje ndaj vështirësive ekonomike të
përfituesve të krijuar nga pandemia, këto
gra shpërndanë 336 nga 200 KM kupona
për ushqim dhe produkte higjienike dhe
300 KM kupona për gratë që humbën të
ardhurat e tyre gjatë pandemisë për të
mbuluar kostot e qirasë dhe shërbimeve
komunale. Agjencia për Barazi Gjinore e BiH
siguroi mbështetje shtesë për Shtëpinë e
Sigurt dhe gjatë pesë muajve ofroi
ushqime, produkte higjienike dhe pagesën
e faturave të shërbimeve. Në vitin 2021, si
një përmbledhje e mësimeve të nxjerra,
shoqata përgatiti një dokument të quajtur
“Udhëzimet e Platformës për Fuqizimin e
Shoqërisë Civile për Fuqizimin e Mbështetjes
ndaj Grave dhe Vajzave Viktima të Dhunës
gjatë pandemisë Covid-19”. 

Ata synonin të mbështesnin institucionet
qeveritare në të gjitha nivelet dhe ofruesit e
shërbimeve në Bosnje dhe Hercegovinë për
të përmirësuar përgjigjen ndaj nevojave të
grave dhe fëmijëve, vajzave viktima të
dhunës, si dhe efektet e masave të izolimit
për të parandaluar përhapjen e Covid-19.
Udhëzimet u përgatitën në bashkëpunim
mes United Women dhe rrjetit Women
Against Violence Europe si pjesë e
Platformës  për Fuqizimin e Shoqërisë Civile.
[39]

[39] Fondacioni United Women Banja Luka, Raporti Vjetor për 2020

Nëse individët dhe grupet joformale të
qytetarëve konsiderohen si pjesë e
shoqërisë civile, atëherë është e mundur të
gjenden shumë më tepër shembuj të
kontributit për gjetjen e zgjidhjeve më të
mira të mundshme për shoqërinë. Qeveria u
kritikua për reagimin e ngadaltë dhe të
pamjaftueshëm në ndihmë të ekonomisë,
propozimet për përmirësimin e paketave të
ndihmës përmes të ashtuquajturave “ligje
Covid-19”, një përgatitje e ndryshimeve të
ligjeve të futura në një procedurë
parlamentare për të ndihmuar qytetarët dhe
ekonominë, asistencën në përgatitjen e
zgjidhjeve ligjore për të ndihmuar
pensionistët dhe kontributin nëpërmjet një
letre advokuese drejtuar Fondit Monetar
Ndërkombëtar që i kërkon institucionit të
mos miratojë një marrëveshje të re kredie
sepse do të shpenzohej për shpenzimet
aktuale buxhetore dhe jo për ndihmën
direkte të ekonomisë. Një nga shembujt
pozitivë është se Qeveria e Federatës së
BiH-së pranoi ndryshimin e ligjeve të Covid-
19 që u përgatit nga një grup ekonomistësh,
duke lejuar që të gjithë qytetarët e FBiH-së
të kenë mbulim të sigurimit shëndetësor
gjatë dhe 60 ditë pas urgjencës, pavarësisht
nga nëse ata kishin apo jo sigurim mbi
ndonjë bazë tjetër.

Në vitin 2020, Shoqata “Gratë e bashkuara” nga
Banja Luka demonstroi një qëndrueshmëri dhe
përkushtim të shkëlqyer për të ofruar
mbështetje për një grup jashtëzakonisht të
cënueshëm të grave dhe fëmijëve që vuajnë
dhunën në familje duke i bërë shërbimet e tyre
të mbështetjes për viktimat (Shtëpitë e sigurta,
linja telefonike SOS, dhe qendra e ndihmës
juridike) të disponueshme vazhdimisht.
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Përgjigje ndaj nevojave
themelore të pjesëmarrësve në
krizë

Një shembull interesant i bashkëpunimit
ndërmjet OSHC-ve dhe qeverisë për t'iu
përgjigjur nevojave urgjente të popullatës
është shoqata “Gjenerata e Re” nga Banja
Luka, Shoqata e Psikologëve të RS-së dhe
Ministria e Arsimit dhe Kulturës e RS-së. Kjo
shoqatë ngriti një “Telefon Blu” (linjë SOS që
mbështet fëmijët e ekspozuar ndaj dhunës).
Qëllimi i këtij mjeti është të ofrojë mbështetje
psikologjike për të gjithë popullsinë në BiH për
të mbrojtur shëndetin mendor gjatë krizës
Covid-19. 

Duke kombinuar burimin e kësaj shoqate,
shoqatën profesionale të psikologëve në RS
dhe ministrinë, publikut iu ofrua mbështetje
psikologjike lehtësisht e aksesueshme (11
psikoterapistë) dhe është një shembull unik i
këtij lloji veprimi në BiH.[40] Fushata për
promovimin e këtij shërbimi u organizua nën
sloganin "Ti nuk je vetëm" dhe mbuloi të gjithë
territorin e BeH.

Shoqata lokale “We Share the Sun” e cila
bashkon fëmijët me nevoja të veçanta dhe
prindërit e tyre në një qendër ditore në
Trebinjë, në një moment u detyrua të
ndërpresë të gjitha aktivitetet e saj për
shkak të masave të vendosura mbrojtëse.
Në të njëjtën kohë, ata e kthyen punishten e
tyre në një operacion të vogël për
prodhimin e maskave mbrojtëse për
fytyrën, në një kohë kur këto maska nuk
ishin të disponueshme në treg. Duke
punuar shumë, natë e ditë, ata prodhuan
dhe shpërndanë 1000 maska   për fytyrën në
javën e parë [41]. Në fund të këtij rishikimi,
vlen të theksohet se shumica e studimeve,
anketave dhe burimeve të informacionit
për këtë analizë kanë ardhur nga
organizata të shoqërisë civile, vendore dhe
ndërkombëtare, të cilat kanë mundur të
përgatisin raporte të tilla gjatë krizës dhe
të japin të dhëna dhe mësime që nuk
mund të ishte gjetur në vende të tjera,
përfshirë institucionet qeveritare. OSHC-të
demonstruan fleksibilitetin e tyre në
përshtatjen e operacioneve të tyre në
situata krize, si dhe aftësitë në
dokumentimin e praktikave të mira për
nevojat e ardhshme, gatishmërinë e tyre
bujare për të ndarë mësimet e nxjerra – që
ne besojmë se është e rëndësishme jo
vetëm për sektorin e tretë, por për
shoqërinë në përgjithësi.

[40]https://mondo.ba/Info/Drustvo/a1055562/Kampanja-Plavog-telefona-pod-nazivom-Niste-sami-namijenjena-djeci-ali-i-odraslima-VIDEO.htm l
[1] https://trebinjelive.info/2020/03/26/udruzenje-sunce-nam-je-zajednicko-sasilo-i-podijelilo-vise-od-1-000-maski-video/ 

Mobilizimi i komunitetit dhe
praktika të tjera transformuese
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Përshkrim i
përgjithshëm i
vendit
Kosova është një republikë parlamentare e cila shpalli
pavarësinë më 17 shkurt 2008. Pavarësia e Kosovës
është njohur, në më shumë se 100 vende, duke
përfshirë 23 nga 27 shtete anëtare të BE-së. Kosova
është anëtare e organizatave të rëndësishme
ndërkombëtare si Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të
Evropës Qendrore, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe
Banka Botërore dhe ka nënshkruar marrëveshjen e parë
kontraktuale me BE-në në vitin 2015, Marrëveshjen e
Asociimit dhe Stabilizim që është hapi i parë ligjor drejt
integrimin të BE-së. Megjithatë, asaj i mungon
anëtarësimi në Kombet e Bashkuara dhe në shumicën
e agjencive të specializuara të saj.

Kosova zë një sipërfaqe prej 10.9 mijë kilometra katrorë
në Evropën Juglindore me një popullsi prej rreth 1.8
milionë banorë. Përbërja etnike e Kosovës është
kryesisht shqiptare në masën 93% të popullsisë. Pjesa e
mbetur prej 7% janë serbë, boshnjakë, turq, romë,
ashkali, goranë dhe kroatë. Kosova ka shkallën më të
shpejtë të shtimit të popullsisë dhe popullsinë më të re
në Evropë, me 53% të popullsisë së saj nën moshën 25
vjeç.[1] Kosova ka një Prodhim të Brendshëm Bruto prej
7.5 miliardë dollarësh dhe rritja e saj ekonomike luhatet
ndërmjet 3% dhe 5% gjatë dekadës së fundit. Në të
njëjtën kohë, Kosova ka shkallën më të lartë të
papunësisë në Evropë, rreth një e treta e popullsisë së
saj është e papunë, shumica dërrmuese e tyre janë të
rinj dhe gra. Kohët e fundit, Kosova është përballur me
një problem serioz të largimit të ekspertëve dhe
profesionistëve në shkallë të gjerë.

Kosova është padyshim një vend demokratik dhe ka
bërë përparim të jashtëzakonshëm ndër vite. Kosova ka
përmirësuar renditjen e saj në indekset ndërkombëtare
si Indeksi Botëror i Lirisë së Shtypit, Indeksi i Të bërit
Biznes, Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit, ndër të tjera,
ku Kosova qëndron më mirë se shumica e vendeve të
Ballkanit Perëndimor. Kohët e fundit, në “Raportin e
Demokracisë 2022” të Varieteteve të Demokracisë (V-
Dem), Kosova është renditur si një ndër vendet me
demokracinë më të mirë në Ballkanin Perëndimor[2].
Kosova madje renditet më mirë se dy shtete anëtare të
BE-së, Polonia dhe Hungaria.

[1] Lorenzo Sassi dhe Emanuele Amighetti, "Kosova: Një vend i ri, duke u formësuar nga rinia e saj," mund ta gjeni në:
https://www.politico.eu/interactive/in-pictures-kosovo-10th-anniversary-future-being-shaped-by-its-youth/
[2] V-Dem Institute, “Democracy Report 2022: Autocratization Chaning Nature,” Available at: https://v-
dem.net/media/publications/dr_2022.pdf
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Kosova u përball me vështirësi serioze për sigurimin e vaksinave për të nisur procesin e imunizimit
masiv dhe ishte i vetmi vend në Evropë që nuk arriti të sigurojë një vaksinë të vetme për Covid-19
deri në fund të marsit 2021, pasi mbështetej në donacione dhe skemën e përbashkët COVAX.
Vaksinat e para mbërritën më 28 mars 2021 dhe në fund të majit Kosova siguroi kontratën e parë
me Pfizer, duke blerë 1.2 milionë vaksina. Nga periudha janar 2020- shkurt 2022, Kosova ka
raportuar gjithsej 226,248 raste të konfirmuara me Covid-19 dhe 3,114 vdekje.[3] Përafërsisht 45%
(ose 815,796) e popullsisë janë plotësisht të vaksinuar dhe qytetarët tani kanë të drejtë për një
dozë të tretë.

Pandemia e Covid-19 goditi rëndë vendin. Vendi është përballur me probleme serioze sociale
dhe ekonomike. Sipas një sondazhi publik të familjeve, 29% e familjeve kanë dëshmuar rënie të të
ardhurave, ndërsa 17% e qytetarëve kanë humbur punën.[4] Grupet e margjinalizuara kanë qenë
më të rrezikuarat.

Pandemia ka prekur më së shumti gratë dhe fëmijët, veçanërisht për sa i përket shëndetit dhe
mirëqenies. Ndërprerja e çerdhes dhe shkollës së fëmijëve ka prekur më së shumti nënat që
punojnë, duke marrë më shumë përgjegjësi për kujdesin ndaj fëmijëve. Për më tepër, kjo ka pasur
një efekt të rëndësishëm negativ në punësimin e grave, jo vetëm në të ardhurat, por edhe në
barazinë gjinore dhe sigurinë në vendet e punës dhe në shtëpi. Ndërkohë që edhe fëmijët po
përballeshin me ndryshime të rëndësishme në jetën e tyre nga masat e bllokimit, mbyllja e
shkollave, prishja e rutinave të rregullta, për më tepër, kalimi në arsimin online ka prekur shëndetin
mendor të shumicës prej tyre.

[3] Covid-19 në Kosovë, Agjencia e Statistikave të Kosovës, gjendet në: https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/2e546d77-8f7b-
4c35-8502-38533aa0e9e8/page/MT0qB?fbclid=IwAR2JEsiQR4H5KhgAta_CGmzLToTFzYfLWTIPtK4i4Boyg_T4pCU-Sy39uzU 
[4] file:///Users/visar/Downloads/Socio-Ekonomike%20ENG.pdf
[5] Programi i Rimëkëmbjes Ekonomike, Instituti GAP, gjendet në:
https://www.institutigap.org/documents/77281_Economic%20Recovery%20ProgramLack%20of%20a%20sectoral%20approach.pdf 
[6] https://ennhri.org/wp-content/uploads/2020/06/ENNHRI-State-of-the-Rule-of-Law-in-Europe-June-2020.pdf

Ndikimi socio-ekonomik i
Covid-19 në vend

Ndikimi në popullsi

Aktiviteti ekonomik në Kosovë ra ndjeshëm. Aktivitetet ekonomike me rënien më të madhe të
qarkullimit ishin industria e artit, argëtimit dhe rekreacionit (79%), pasuria e paluajtshme (44%),
transporti dhe magazinimi (43%) dhe akomodimi dhe shërbimi ushqimor (37%), ndërsa disa
industri si p.sh. informacioni dhe komunikimi u rritën me 12%, dhe manaxhimi i mbetjeve ujore me
23%.[5]

Pandemia e Covid-19 ka pasur ndikim të madh në funksionimin e institucioneve të Kosovës. Sipas
një raporti të kryer nga Rrjeti Evropian i Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të Njeriut, Kosova u
përball me shqetësime serioze të ngritura nga mungesa e funksionimit të parlamentit dhe një
llogaridhënie të kufizuar të pushtetit ekzekutiv.[6] Për më tepër, kishte kufizime serioze në aksesin
në informacion nga autoritetet publike, gjë që ka pasur një ndikim të drejtpërdrejtë në punën e
organizatave të shoqërisë civile dhe mediave.

Ndikimet në ekonomi 

41

https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/2e546d77-8f7b-4c35-8502-38533aa0e9e8/page/MT0qB?fbclid=IwAR2JEsiQR4H5KhgAta_CGmzLToTFzYfLWTIPtK4i4Boyg_T4pCU-Sy39uzU
https://www.institutigap.org/documents/77281_Economic%20Recovery%20ProgramLack%20of%20a%20sectoral%20approach.pdf
https://ennhri.org/wp-content/uploads/2020/06/ENNHRI-State-of-the-Rule-of-Law-in-Europe-June-2020.pdf


Qeveria e Kosovës miratoi Programin e Rimëkëmbjes Ekonomike në gusht të vitit 2020, i cili
synonte të zbuste humbjet ekonomike dhe pasojat sociale të shkaktuara nga pandemia Covid-
19. Mes masave të tjera, Programi i Rimëkëmbjes Ekonomike përfshinte mbulimin e kredive dhe
mbështetjen e bizneseve të prekura nga pandemia dhe bujqësinë. Një nga masat kryesore të
Qeverisë ishte parandalimi i përhapjes së virusit duke kufizuar lëvizjen e qytetarëve dhe
aktivitetin e biznesit, duke ndikuar kështu në mënyrë disproporcionale industri të ndryshme në
Kosovë.[7]

Pas disa përpjekjeve të dështuara, Kuvendi i Kosovës miratoi Projektligjin për Rimëkëmbjen
Ekonomike më 4 dhjetor 2020, i cili parashikonte 200 milionë euro mbështetje për bizneset e
prekura nga pandemia dhe mbulimin e tre pagave për qytetarët që humbën punën gjatë
pandemisë.[8] Gjithashtu, një masë tjetër synon sigurimin e likuiditetit financiar përmes skemës
së garancisë së Fondit Kosovar për Garanci të Kredive (FKGK), ku bizneset e prekura nga kriza
do të kenë qasje në financa si dhe ndërmarrjet me rëndësi strategjike për ekonominë e
Republikës së Kosovës dhe rritje të likuiditetit për ndërmarrjet e mesme dhe të vogla (MSME).[9]

Në qershor 2021, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve nisi fazën e dytë të adresimit të
vështirësive të shkaktuara nga pandemia Covid-19 duke miratuar Paketën e Rimëkëmbjes
Ekonomike. Shuma totale e paketës së rimëkëmbjes ekonomike ishte 420 milionë euro, të cilat iu
ndanë grupeve të mëposhtme: 

“1. Punësimi dhe formalizimi i ekonomisë, me fokus parësor forcimin e rolit të grave dhe të rinjve
në ekonomi, duke ndarë 50 milionë euro për hapjen e vendeve të reja të punës, duke
mbështetur drejtpërdrejt punëkërkuesit, kthimin në punë për të gjithë ata që kanë humbur
punën gjatë periudhës Mars 2020 - Prill 2021, mbështetja e çdo punonjësi të ri, i cili nuk ka qenë i
punësuar në 3 muajt e fundit dhe që deklaron në ATK, subvencionon 50% të pagës për 3 muajt
e parë, deri në maksimum 150 euro në muaj për gruan e papunë në 3 muajt e fundit, dhe kush
është i punësuar, skema e garantuar e punësimit e subvencionuar nga shteti në nivelin e pagës
minimale për të rinjtë e moshës 18-24 vjeç, duke mbështetur çdo punonjës me aftësi të veçanta
me 50% të pagës, deri në maksimum 150 euro në muaj për 6 muaj.

Përmirësimi i strukturës së përbërjes së PBB-së duke favorizuar sektorë të caktuar ekonomikë,
veçanërisht në fushën e prodhimit dhe përmirësimin e bilancit tregtar të vendit;

[7] Programi i Rimëkëmbjes Ekonomike, Instituti GAP, gjendet në:
https://www.institutigap.org/documents/77281_Economic%20Recovery%20ProgramLack%20of%20a%20sectoral%20appro
ach.pdf 
[8] Programi i Rimëkëmbjes Ekonomike, Instituti GAP, gjendet në:
https://www.institutigap.org/documents/77281_Economic%20Recovery%20ProgramLack%20of%20a%20sectoral%20appro
ach.pdf 
[9] Ligji nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike – Covid-19, gjendet në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?
ActID=35478 

Masa të ndërmarra nga qeveria për të adresuar
sfidat ekonomike dhe sociale nga Covid-19
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Rritje ekonomike e ekuilibruar dhe gjithëpërfshirëse, duke u kujdesur që ajo të shoqërohet me
ndarje fondesh për grupet vulnerabël të shoqërisë, duke mbështetur me një shumë monetare të
gjitha familjet që kanë humbur kryefamiljarin nga Covid-19, duke mbështetur pensionistët dhe
familjet me asistencë sociale, skema e asistencës sociale, me synim zgjerimin e saj për të
përfshirë më shumë familje në nevojë, kupona ushqimore për familjet në nevojë, pagesa për
gratë e papuna pas lindjes, mbështetje për likuiditetin e familjes.

Ruajtja e qëndrueshmërisë afatgjatë dhe minimizimi i rreziqeve fiskale të vendit, duke kontrolluar
rritjen e borxhit publik në vend, dhe koordinim më i mirë me komunitetin e donatorëve për të
siguruar përfitim maksimal për ekonominë dhe familjet.”[10]

Emergjencave Fiskale, Qeveria ka zgjatur afatin për dorëzimin e formularëve të deklaratave
tatimore dhe për dorëzimin e raporteve vjetore nga OJQ-të që kanë statusin e përfitimit publik.

OShC-të në veçanti nuk morën fonde publike shtesë të krijuara ekskluzivisht për sektorin e
shoqërisë civile për t'u përballur ose përshtatur me situatën e re të krijuar nga pandemia, edhe
pse fillimisht ishte premtuar.

[10] Programi i Rimëkëmbjes Ekonomike, Instituti GAP, gjendet në:
https://www.institutigap.org/documents/77281_Economic%20Recovery%20ProgramLack%20of%20a%20sectoral%20approach.pdf 
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Pronësia 

Roli dhe përfshirja e
shoqërisë civile në
politika dhe
vendimmarrje në
përgjigje të pandemisë
Covid-19

Për sa i përket ekzistencës së strategjive kombëtare dhe planeve qeveritare të hartuara si
përgjigje ndaj Covid-19, në listë bëjnë pjesë Paketa Fiskale Emergjente dhe Ligji për Rimëkëmbjen
Ekonomike. Megjithatë, pjesëmarrja e shoqërisë civile ka mbetur prapa në fazat e projektimit dhe
zbatimit për të dyja. Kur qeveria prezantoi paketën e saj Fiskale të Emergjencës, e cila ishte krijuar
për të zbutur efektet e pandemisë, nuk ishte e qartë nëse Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC)
ishin pjesë e saj. Për këtë qëllim, Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) lëshoi një kërkesë
zyrtare në Ministrinë e Financave për të kërkuar përfshirjen e OSHC-ve në mesin e përfituesve.
Ministria më pas njoftoi se OSHC-të ishin përfituese të pranueshme. Një përjashtim ishin OSHC-
të, financat e donatorëve të të cilave nuk u ndikuan nga masat e qeverisë në lidhje me
pandeminë Covid-19.

Pas disa përpjekjeve të dështuara, qeveria më në fund arriti të miratojë Ligjin për rimëkëmbjen
ekonomike deri në fund të vitit. Pavarësisht listës së masave të planifikuara të qeverisë për
zbutjen e ndikimit të Covid-19 në ekonomi (p.sh.: ndryshimet në Ligjin për tatimin mbi të ardhurat
e korporatave, ligjin për administratën tatimore dhe procedurat, dhe ligjin për tatimin mbi vlerën
e shtuar), asnjë përfitues specifikë nuk u përmend. Për më tepër, ligji nuk specifikon procedurat
se si do të përfitojnë përfituesit nga këto masa. KCSF ka dhënë komentet e saj për projektligjin
duke kërkuar që faza e konsultimit publik të përsëritet, pasi nuk ka respektuar afatet ligjore dhe si
rrjedhojë projektligji nuk ka marrë parasysh nevojat e sektorit të shoqërisë civile apo ato të
grupeve të margjinalizuara, të tilla si gratë dhe grupet minoritare. Për këtë qëllim, nuk është krijuar
asnjë mekanizëm specifik bashkëpunimi ndërmjet organizatave të shoqërisë civile dhe qeverisë
për të hartuar masa dhe politika për të zbutur krizën Covid-19. 
 
E fundit, por jo më pak e rëndësishme, Programi i Qeverisë për 2021 – 2025 i publikuar në maj
2021 pasqyron qasjen dhe parimet si dhe iniciativat që do të ndërmerren për përmirësimin e
situatës në manaxhimin e pandemisë së shkaktuar nga COVID -19. Programi synon të fokusohet
në imunizimin e qytetarëve bazuar në planin shtetëror për vaksinimin kundër Covid-19,
përditësimin e matjeve dhe zbatimin e rregullt për parandalimin dhe kontrollin e pandemisë në
vend. Paralelisht me monitorimin dhe zbatimin e masave, Qeveria e Kosovës planifikon rritjen e
kapaciteteve të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, për testimin dhe përcjelljen e
kapaciteteve, zhvillimin dhe rishikimin e protokolleve për standardizimin e trajtimit të pacientëve
të shtruar, organizimin e fushatave sensibilizuese për qytetarët për t'u mbrojtur nga kontraktimi i
sëmundjes, zhvillimi i vazhdueshëm i strategjive të komunikimit për informim më efektiv të
qytetarëve, financim të qëndrueshëm të sektorit të shëndetësisë. Programi për 2021-2025
mbulon gjithashtu planin e rimëkëmbjes ekonomike dhe reformën e sektorit shëndetësor për
manaxhimin e pandemisë Covid-19.[11]

[11] Programi i Qeverisë së Republikës së Kosovës 2021 - 2025, gjendet në: https://kryeministri.rks-gov.net/wp-
content/uploads/2021/05/11052021-OPM-Government-Programe-2021-2025.pdf  
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Roli dhe përfshirja e
shoqërisë civile në
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Covid-19

E drejta e aksesit në informacionin publik është e drejtë e garantuar kushtetuese sipas nenit 41 të
Kushtetutës së Kosovës. Në vitin 2019 ka hyrë në fuqi Ligji për Qasje në Dokumente Publike. Ai
prezanton forma dhe procedura të avancuara për qasje në dokumente publike dhe kërkon që
çdo institucion të publikojë një listë të dokumenteve që disponon. Çdo institucion duhet të
përditësojë arkivat e tij dhe të publikojë në mënyrë proaktive të gjitha dokumentet e reja.
Megjithatë, ligji aktual nuk kërkon publikimin e draft dokumenteve që janë ende në procedurë.
Procedurat dhe mekanizmat për aksesimin e dokumenteve/informacioneve publike mbeten të
qarta, dhe ka sanksione monetare për nëpunësit civilë dhe institucionet që shkelin kërkesat ligjore
për akses në publikimin e informacionit. Institucionet publike duhet t'u përgjigjen kërkesave për
qasje në informacione ose dokumente publike brenda shtatë ditëve. Kërkesat e refuzuara duhet
të shoqërohen me një arsyetim të detajuar. Ndërsa, arsyet për refuzimin e qasjes në dokumente
publike përfshijnë mbrojtjen e sigurisë kombëtare, informacionin privat dhe personal,
konfidencialitetin komercial, etj. Agjencia e Informacionit dhe Privatësisë (IPA) ka kompetencën
ekzekutive për të rregjistruar gjoba për shkelje të kërkesave të përcaktuara me ligj. Një intervistë e
zhvilluar me përfaqësues të Agjencisë zbuloi se në vitin 2020 nuk janë rregjistruar gjoba për
refuzimin e paligjshëm të qasjes në dokumente publike.

Në vitin 2021, ka pasur ndryshime të vogla në kuadrin ligjor në lidhje me aksesin e OSHC-ve në
draft politikat dhe ligjet. Gjatë pjesës së parë të vitit 2020 ka hyrë në fuqi Udhëzimi i ri
Administrativ, Nr. 03/2020 për Transparencën në Komuna. Krahasimi me Udhëzimin Administrativ
të mëparshëm tregon se i riu ka shfuqizuar nenin që kërkonte në mënyrë specifike komunat të
publikojnë dokumente të politikave si rregulloret, vendimet dhe aktet tjera nënligjore. Megjithatë,
Udhëzimi Administrativ i sapo prezantuar përmban dispozita specifike për publikimin e draft
propozimeve.

Në praktikë, ka pasur një rënie të lehtë të numrit të OShC-ve që kërkojnë qasje në dokumente
publike në krahasim me vitin 2020. Njëzet e pesë përqind e OSHC-ve të anketuara kërkuan akses
në informacione/dokumente publike, krahasuar me 33% të organizatave që e bënë këtë vitin e
kaluar. Nga ato organizata që kanë kërkuar informacion/dokumente, vetëm shtatë i kanë marrë
ato brenda afateve të përcaktuara ligjore, ndërsa tetë organizata [12]  kanë marrë informacion
pas afatit të caktuar kohor. Tre OShC nuk morën përgjigje për kërkesat e tyre për qasje në
informacione/dokumente publike. Kërkesat për qasje në informacione publike janë shfrytëzuar
për qëllimet e këtij raporti. Megjithatë, nuk ka pasur ankesa të raportuara nga OSHC-të dhe as
publiku i gjerë se kërkesat për të pasur akses në informacione në lidhje me pandeminë Covid-19
janë refuzuar ose përgjigjur pjesërisht.

[12] Ademi, M (2021). Raporti i Monitorimit të Matricës së Kosovës për vitin 2020
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Hyrja në fuqi e Rregullores nr. 05/2016 për Standardet Minimale për Konsultimin Publik në janar
2017, mbetet një hap i rëndësishëm drejt OSHC-ve dhe përfshirjes së publikut në proceset
vendimmarrëse. Deri në atë datë, konsultimi publik nuk ka ndjekur një sërë standardesh dhe as
një procedurë sistematike, ndërsa tani zbatohen kërkesa dhe afate specifike. Rregullorja
përcakton se pjesëmarrja e OSHC-ve dhe publikut të gjerë është e detyrueshme për institucionet
e nivelit qendror, me përjashtim të Kuvendit. Qeveria është e detyruar të zhvillojë procese
vendimmarrëse me pjesëmarrje duke filluar nga hartimi i agjendës legjislative.[13] Në dhjetor të
vitit 2018, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal miratoi Udhëzimin Administrativ nr.04/2018
për Standardet Minimale për Konsultimin Publik në Komuna, pas advokimit afatgjatë nga OSHC-
të. Ky akt nënligjor paraqet një zhvillim pozitiv, megjithatë dispozitave ligjore u mungojnë shumë
hapa të nevojshëm për zbatimin efektiv, siç janë: mungesa e standardeve, afateve apo
mekanizmave konkretë zbatues.

Në praktikë fusha e vendimmarrjes me pjesëmarrje u ndikua më së shumti nga pandemia
Covid-19.[14] Në fillim të pandemisë, procesi i konsultimit publik u ndal tërësisht, për të rifilluar më
vonë, kryesisht përmes proceseve të konsultimit me shkrim. Të dhënat e KCSF-së tregojnë se
vetëm 56 nga 232 dokumente të politikave të planifikuara në Agjendën dhe Planin Legjislativ
kanë kaluar përmes procesit të konsultimit me shkrim. Gjithashtu, ka një rritje të lehtë të OShC-ve
që pretendojnë se nuk kanë qenë të përfshira në proceset e politikëbërjes. Zyrtarët qeveritarë të
intervistuar deklaruan se procesi është ndalur tërësisht në fillimin e pandemisë vetëm për të
rifilluar më vonë kryesisht përmes proceseve të konsultimit me shkrim online, një proces sfidues
për t'u përshtatur si për OSHC-të ashtu edhe për institucionet publike. Si e tillë, tetëdhjetë për qind
e OSHC-ve raportuan se nuk kanë qenë të përfshira në procesin e hartimit të
politikave/legjislacionit gjatë vitit të kaluar, as me ftesë nga një institucion publik dhe as me
iniciativë të pjesëmarrjes së tyre. Gjashtëdhjetë e dy nga organizatat e intervistuara thanë se nuk
ishin ftuar kurrë të merrnin pjesë në konsultime publike. Vetëm 8% e OSHC-ve të anketuara thanë
se ftohen rregullisht për të marrë pjesë në konsultime publike, ndërsa 29% thanë se ftohen herë
pas here ose ndonjë herë. Nga të ftuarit për të marrë pjesë në proceset vendimmarrëse, 18
organizata thanë se morën ftesa në fazat e hershme të procesit të konsultimit. Vetëm 14 OSHC
thanë se u ishte dhënë informacion i mjaftueshëm për përmbajtjen e draft politikave. Nëntë për
qind e OSHC-ve thanë se atyre iu dha kohë e mjaftueshme (15-20 ditë siç përcaktohet me ligj)
për të komentuar. [15]

hartimi i ligjit të ri, ndërsa objektivat e tij përfshijnë përmirësimin e cilësisë dhe rritjen e
transparencës së shërbimeve sociale, si dhe ndërtimin e një sistemi financiar të qëndrueshëm.
Për këtë qëllim, OShC-të dhe aktivistët lëshuan një deklaratë të përbashkët duke kërkuar që
Qeveria të marrë parasysh kontributin e tyre të dhënë gjatë procesit të hartimit të ligjit. Në
deklaratë thuhet se përfshirja e kontributit të shoqërisë civile është urgjente duke pasur parasysh
situatën e rëndë të shërbimeve sociale në Kosovë, e cila u rëndua edhe më shumë gjatë
pandemisë Covid-19. 

[13] Ademi, M (2021). Raporti i Monitorimit të Matricës së Kosovës për vitin 2020
[14] Ademi, M (2021). Raporti i Monitorimit të Matricës së Kosovës për vitin 2020
[15]Ademi, M (2021). Raporti i Monitorimit të Matricës së Kosovës për vitin 2020
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OShC-të në Kosovë nuk morën fonde publike shtesë të dizenjuara ekskluzivisht për sektorin e
shoqërisë civile për t'u përballur apo përshtatur me situatën e re të krijuar nga pandemia, edhe
pse ishte premtuar. Anketa tregon një rënie të numrit të OSHC-ve që kanë marrë fonde publike
në vitin 2020. Vetëm 23 organizatave iu ndanë fonde publike në krahasim me 37 OSHC në vitin
2019. Megjithatë, ngjashëm me vitin e kaluar, të dhënat e anketës tregojnë se financimi i huaj
mbizotëron veçanërisht mbi burimet e tjera të të ardhurave të OSHC-ve, duke treguar një rritje të
dukshme gjatë pandemisë. Më konkretisht, në vitin 2020, 35.5% e OSHC-ve raportojnë se kanë
marrë mbështetje financiare nga donatorë të huaj, rreth 14% nga institucionet publike në nivel
kombëtar, si dhe institucionet publike në nivel vendor (13.7%). Ndërsa financimi nga donatorët e
huaj për OSHC-të u ndalua ose u shty nga donatorët ndërsa nuk pati ndërprerje të kontratave të
OShC-ve nga donatorët për shkak të Covid-19. Në përgjithësi, donatorët e huaj ishin fleksibël me
rregullimin e aktiviteteve të projektit në mënyrë që të ofrojnë mbështetje shtesë për përgjigjen e
OSHC-ve ndaj Covid-19.[16] Shumica e donatorëve ishin gjithashtu fleksibël në afatet e
raportimit për OSHC-të, duke përfshirë ofrimin e zgjatjeve pa kosto, megjithëse pak donatorë pa
veprime afirmative për afatet e raportimit.[17]Nga ana tjetër, sa i përket aksesit në burimet e
OSHC-ve që ofrojnë shërbime sociale, viti 2020 shënoi herën e parë që buxheti i shtetit përfshinte
një linjë buxhetore specifike për financimin e strehimoreve, në vlerën 900,000 euro. Megjithatë,
nuk është e qartë nëse këto mjete janë mbledhur, pasi kjo çështje është e prirur për ndryshime
në legjislacion.[18]

Gjithashtu, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka qenë në komunikim të ngushtë me të
gjitha strehat anembanë Kosovës, për të përcaktuar nevojat e tyre. Nga intervista me
përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale u zbulua se gjatë pandemisë të gjitha
strehat e viktimave të dhunës në familje kanë mbetur të hapura dhe kanë funksionuar me
kapacitet të plotë. Për më tepër, buxheti i ndarë për ofruesit e shërbimeve të OSHC-ve nuk u
reduktua dhe as situata me Covid-19 nuk shkaktoi ndonjë reduktim në buxhetin e alokuar. Për më
tepër, OSHC-ve nuk u është kërkuar të ndryshojnë aktivitetet e tyre për shkak të situatës së
shkaktuar nga Covid-19. Në vitin 2020, ndarja buxhetore për 10 strehimore, të cilat funksionojnë si
OSHC të regjistruara, ishte 495,000 €. Gjithashtu, 275,000€ u janë shpërndarë 29 OSHC-ve
përmes kontratave për ofrimin e shërbimeve sociale. Asnjë nga organizatat e anketuara [19] nuk
tha se atyre u ishte ndaluar të aplikonin për ofrimin e shërbimeve publike pa dhënë shpjegime
specifike. Shumica (60%) e OSHC-ve që kanë marrë fonde nga kontratat shtetërore thonë se ato
nuk janë të mjaftueshme për të mbuluar kostot bazë të shërbimit. Ky është një problem i
vazhdueshëm që lidhet me planifikimin jo të duhur nga institucionet publike kur bëhet fjalë për
financimin e shërbimeve sociale. Buxheti zakonisht ndahet në bazë të kostove të përgjithshme të
ofrimit të një shërbimi dhe jo sipas numrit të njerëzve që shërbehen. Dy OSHC që kanë marrë
fonde nga kontratat shtetërore pretenduan se i kishin marrë ato në kohë, ndërsa dy të tjera
raportuan se kishin hasur vonesa dhe probleme gjatë ofrimit të shërbimeve. 

Sa i përket bazave të të dhënave për zotimet dhe transfertat e donatorëve, në Kosovë ekziston
Csdonorskosovo.com, e cila është një iniciativë e financuar nga BE për të zhvilluar një bazë të
dhënash të projekteve dhe organizatave të shoqërisë civile (OSHC) të mbështetur nga Donatorët
dhe Partnerët. Edhe pse kjo bazë të dhënash ofron një hap shumë të rëndësishëm në rritjen e
transparencës dhe informimit të publikut, megjithatë mbetet shumë për të bërë në drejtim të
promovimit të kësaj iniciative si te komuniteti i donatorëve ashtu edhe te OSHC-të në Kosovë.

[16] Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), Prill 2020, "Si po ndikon Covid-19 në OSHC-të në Kosovë"
[17] Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), Prill 2020, "Si po ndikon Covid-19 në OSHC-të në Kosovë"
[18] Ademi, M (2021). Raporti i Monitorimit të Matricës së Kosovës për vitin 2020
[19] Anketa Organizative me OSHC-të në Kosovë, e realizuar në janar 2020
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Kuadri ligjor dhe rregullator për lirinë e asociimit nuk ka ndryshuar dhe nuk janë iniciuar procese
të reja politike për këtë çështje.[20] Asnjë kufizim në aspektin e lirisë së shoqërimit të vendosura
për shkak të pandemisë Covid-19 nuk u vërejtën apo raportuan. Në vitin 2020, asnjë OSHC nuk
raportoi [21] vështirësi në ushtrimin e lirisë së shoqërimit, qoftë online apo offline. OShC të
anketuara [22] të regjistruar gjatë vitit të kaluar raportuan se vendimi për të regjistruar
organizatën e tyre nuk ishte as arbitrar dhe as i ndikuar nga palët e treta.

Masat e miratuara nga qeveria për të parandaluar përhapjen e Covid-19 prekën më së shumti
lirinë e tubimit. Ato u shtrënguan dhe u zbutën në përputhje me numrat e infeksioneve të reja
duke shkaktuar një ulje të tubimeve publike në krahasim me një vit më parë. Sipas të dhënave të
siguruara nga Policia e Kosovës, OShC-të dhe qytetarët kanë protestuar rreth dy herë më pak në
krahasim me vitin 2019.[23] Në vitin 2020 janë mbajtur 164 tubime publike krahasuar me një vit
më parë ku janë mbajtur 532 tubime publike.[24] Vetëm 28% e OSHC-ve të anketuara deklaruan
se kishin marrë pjesë në tubime publike. Një numër edhe më i vogël i OShC-ve kanë organizuar
vetë asamble publike. Shtatë përqind e OSHC-ve të anketuara deklaruan se e kishin bërë këtë në
vitin 2020, në krahasim me 24% të organizatave në 2019.

Ka pasur një trend pozitiv të OSHC-ve që gëzojnë lirinë e shprehjes këtë vit. Sipas gjetjeve të
anketës, 95% e të anketuarve të OShC-ve pohuan se as nuk u është bërë presion kur përdorin
fjalë kritike dhe as kur kritika e tyre synon institucionet publike, ndërsa 96% e OShC-ve deklaruan
se nuk janë kërcënuar për shkak të opinioneve të tyre kritike. Nuk ka pasur raste të raportuara të
OShC-ve të sanksionuara apo burgosura për shkak të raportimit kritik.[25] Edhe pse më së
shumti liria e tubimit është ndikuar nga masat e qeverisë për të luftuar përhapjen e Covid-19,
qeveria e Kosovës nuk ka pasur synime për tkurrjen e hapësirës qytetare apo ndikim negativ në
lirinë e shprehjes.

[20] Liria e asociimit garantohet me nenin 44 të Kushtetutës së Kosovës dhe Ligjin Nr. 06/L-043 për Lirinë e Asociimit në OJQ. Ligji 03/L-118
për tubimet publike u garanton të gjithë qytetarëve kosovarë të drejtën për organizim dhe pjesëmarrje në tubime publike.
[21] Anketa Organizative me OShC në Kosovë, e realizuar në janar 2021
[22] Anketa Organizative me OShC në Kosovë, e realizuar në janar 2021
[23] Policia e Kosovës, (2021). Kërkesë për të hyrë në informacionin publik. Prishtinë.
[24] Policia e Kosovës, (2021). Kërkesë për të hyrë në informacionin publik. Prishtinë.
[25] Këto gjetje u kontrolluan me intervista dhe diskutime në fokus grupe.
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Praktikat e mira të OSHC-ve

Advokimi i KCSF-së ka rezultuar i suksesshëm
në përfshirjen e OShC-ve në Pakon e
Emergjencave Fiskale të Ministrisë së
Financave. Përpara hyrjes në fuqi të paketës,
një grup OSHC-sh lëshuan një deklaratë të
përbashkët duke i kërkuar qeverisë të merrte
masa që do të ndihmonin sektorin privat të
zbusë dëmet në kohë krize të korona virusit.
Qendra Kosovare për Rehabilitimin e Viktimave
të Torturës i ka sugjeruar Ministrisë së
Drejtësisë që të iniciojë ndryshimet e
nevojshme ligjore për të lejuar lirim të
përkohshëm apo amnisti ligjore për të
burgosurit me kundërvajtje, për aq kohë sa
vazhdon pandemia.
Koalicioni i OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve ka
kërkuar që në Paketën e Emergjencave Fiskale
të Ministrisë së Financave të përfshihen disa
grupe sociale të cenueshme si fëmijët me
aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre, strehimi
për fëmijët pa kujdes prindëror dhe strehimi
alternative në familje kujdestare. Të dyja këto
kërkesa janë miratuar.
Rrjeti i Grave të Kosovës i ka rekomanduar
qeverisë së Kosovës një listë të masave për
trajtimin e pandemisë Covid-19 nga
perspektiva gjinore. Këto masa kërkuan një
analizë të bazuar në gjini për të informuar dhe
orientuar hartimin e masave të rimëkëmbjes
dhe përfshirjen e këndvështrimit të grave në
hartimin e politikave të lidhura me Covid-19.
Shoqata e Gastronomëve të Kosovës ka
kërkuar që të jetë pjesë e organizatave të
pakos ekonomike nga Qeveria e Kosovës, për t'i
ndihmuar në rimëkëmbjen e tyre. 
Organizata për Mbrojtjen e të Drejtave të
Studentëve “Demokracia Studentore” ka kërkuar
nga Qeveria e Republikës së Kosovës
përfshirjen e studentëve në pakon emergjente.
Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në
Kosovë, KOMF pohoi se pandemia ka bërë që
shumë fëmijë me nevoja të veçanta të mbeten
pa marrë shërbime sociale; duke përfshirë
shërbimet sociale, shëndetësore dhe
rehabilituese, si dhe pa mbështetjen e
nevojshme psikologjike. 

Shoqata për të Drejtat e Pacientëve në Kosovë
përmes një letre të hapur i është drejtuar
kryeministrit, Avdullah Hoti dhe ministrit të
Shëndetësisë, Armend Zemaj, duke shprehur
shqetësimin për vendimin për të hyrë në fazën
e re të heqjes së masave për luftimin e
përhapjes së Covid-19 në mes të rritjes së
rasteve të reja me infeksione dhe në një kohë
kur spitalet publike kanë arritur kufijtë e
kapacitetit të tyre.

OShC-të në Kosovë kanë punuar me
komunitetin për rritjen e ndërgjegjësimit publik
për rëndësinë e respektimit të masave
mbrojtëse për të luftuar përhapjen e virusit
korona. Si të tilla fushata vizuale, ofrimi i
maskave falas për qytetarët në sheshet
publike janë shfrytëzuar nga disa organizata
lokale. 

U organizuan aktivitete të tjera që ndihmojnë
në luftimin e përhapjes së koronavirusit si:
prodhimi i maskave mbrojtëse për fytyrën,
shpërndarja e paketave higjienike dhe
ushqimore për grupet vulnerabël,
ndërgjegjësimi i publikut për rëndësinë e
ndjekjes së masave parandaluese të marra
nga qeveria, monitorimi dhe informimi publiku
lidhur me nivelin e respektimit të të drejtave të
punëtorëve gjatë pandemisë, ndihmën
financiare për ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme. Gjithashtu, vetë qytetarët kanë
organizuar disa iniciativa si: një grup
vullnetarësh që organizojnë aktivitetet e tyre
përmes rrjeteve sociale për të shpërndarë
ushqime për shtresat vulnerabël, një grup
studentësh të mjekësisë që janë vullnetarë në
disa institucione mjekësore në mbarë vendin.

Që nga fillimi i pandemisë, organizatat e shoqërisë civile në Kosovë kanë qenë shumë
aktive veçanërisht në advokim, duke kërkuar përfshirjen e tyre si dhe të përfituesve të
tyre në pakot e ndihmës së qeverisë si dhe duke iu përgjigjur komunitetit në bazë të
nevojave të tyre.

Ligji për Mbrojtjen e Fëmijëve pritet të hyjë në
fuqi në korrik, prandaj KOMF kërkon nga
qeveria dhe komunat urgjentisht të marrin të
gjitha masat për zbatimin e Ligjit për mbrojtjen
e fëmijëve.
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Përshkrim i
përgjithshëm i
vendit
Mali i Zi është një nga vendet më të reja në Evropë. Më
3 qershor 2006, parlamenti malazez shpalli pavarësinë
nga Bashkimi Shtetëror i Serbisë dhe Malit të Zi, pas një
referendumi që u mbajt në maj 2006 në favor të
pavarësisë. Asambleja e Përgjithshme e OKB-së votoi
më 28 qershor 2006 për të pranuar Malin e Zi si një
shtet të ri anëtar. Që nga shpallja e pavarësisë në vitin
2006, Bashkimi Evropian dhe të gjithë anëtarët e
përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së e kanë
njohur Malin e Zi. Deri në vitin 2016, 182 vende e kanë
njohur Malin e Zi. 

Mali i Zi është shteti më i vogël në Ballkanin
Perëndimor, me një sipërfaqe prej 13,812 km² dhe një
popullsi prej 622,303[1] me përbërje multietnike:
shumica përfaqësohet nga malazezët 45%, të ndjekur
nga serbët 29%, pastaj nga boshnjakët 9%, shqiptarët
5%, myslimanët 3%, dhe kroatët 1%.[2] Emri Montenegro
(Crna Gora) do të thotë "Mali i Zi". Ai kufizohet nga një
kufi detar në detin Adriatik me Italinë, kufizohet me
Kroacinë në perëndim, Serbinë dhe Kosovën në veri-
lindje, Bosnjë dhe Hercegovinën në veri-perëndim dhe
Shqipërinë në jug-lindje. Kryeqyteti dhe qyteti më i
madh i saj është Podgorica, me pothuajse një të
tretën e popullsisë së përgjithshme të Malit të Zi. Gjuha
zyrtare është malazeze, por në përdorim njihen edhe
serbishtja, gjuha boshnjake, shqipja dhe gjuha kroate.

Mali i Zi ka një ekonomi me të ardhura të mesme të
lartë, me një produkt të brendshëm bruto (PBB) prej
4,186 miliardë euro në vitin 2020, sipas të dhënave të
publikuara nga MONSTA[3]. Mali i Zi u rendit i 48-ti në
Indeksin e Zhvillimit Njerëzor 2020[4] me të ardhura
kombëtare bruto për frymë 21,399 $ dhe është në
listën zyrtare të Komitetit të Ndihmës Zhvillimore të
OECD (DAC) të përfituesve Zyrtarë të Asistencës për
Zhvillim[5]. 

Sipas Agjencisë së Punësimit të Malit të Zi [6], shkalla
e papunësisë në tetor 2021 arriti në më shumë se
55,000 (24%), nga të cilat më shumë se 60% janë gra.
Pothuajse 25 % e të papunëve janë persona me arsim
të lartë.

[1]Agjencia Statistikore e Malit të Zi MONSTAT
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Përshkrim i
përgjithshëm i
vendit
Nën kufirin e varfërisë jetonin 8.6% e malazezëve në vitin 2013, duke qenë se kjo është e dhëna e
fundit e publikuar për varfërinë. Më shumë se 30% e popullsisë së varfër jeton në rajonin verior të
Malit të Zi [7]. Përveç kësaj, ka një pabarazi të konsiderueshme në të ardhurat midis rajoneve rurale,
ish-industriale veriore të Malit të Zi, dhe rajoneve më të begata që janë ato qendrore dhe
bregdetare.

Kushtetuta aktuale e Malit të Zi, që zëvendësoi kushtetutën e vitit 1992, u ratifikua dhe u miratua nga
parlamenti i Malit të Zi më 19 tetor 2007 dhe u shpall zyrtarisht Kushtetuta e Malit të Zi më 22 tetor
2007[8]. Sipas nenit të parë të Kushtetutës, Mali i Zi është një shtet i pavarur demokratik, sovran me
formë republikane qeverisjeje, dhe në përputhje me mjedisin e drejtësisë sociale të sunduar nga ligji.
[9] Parlamenti i Malit të Zi është legjislatura njëdhomëshe e Malit të Zi me 81 deputetë të zgjedhur
për katër vjet. Kryeministri zgjidhet nga kuvendi, ndërsa presidenti zgjidhet me votim të drejtpërdrejtë
deri në dy mandate pesëvjeçare. Zgjedhjet e fundit, të mbajtura në vitin 2020, u organizuan në një
mjedis shumë të tensionuar politik dhe social dhe rezultuan në një fitore të partive opozitare dhe në
rënien nga pushteti i DPS-së në pushtet, e cila kishte drejtuar vendin që nga futja e sistemit
shumëpartiak në vitin 1990. Pavarësisht polarizimit të vazhdueshëm të mjedisit politik, tranzicioni i
pushtetit ishte paqësor dhe kjo ka treguar kapacitetin demokratik të shoqërisë malazeze. Zgjedhjet
parlamentare u zhvilluan nën një kuadër ligjor të rishikuar në mënyrë thelbësore dhe u konsideruan
kryesisht të lira dhe të ndershme nga vëzhguesit ndërkombëtarë.

Mali i Zi është i organizuar në vetëqeverisje qendrore dhe lokale, dhe është i angazhuar në mënyrë të
moderuar në reformën e administratës së tij publike. Është bërë njëfarë progresi, veçanërisht me
miratimin e strategjisë së reformës së administratës publike 2016-2020, programin e reformës së
manaxhimit të financave publike, hyrjen në fuqi të ligjit të ri për pagat dhe thjeshtimin e procedurave
administrative. Megjithatë, nevojitet vullnet i fortë politik për të trajtuar në mënyrë efektive
depolitizimin e shërbimit publik dhe përmasat e duhura të administratës shtetërore.[10]

Sektorit të sundimit të ligjit ende i mungon pavarësia dhe efikasiteti. Kapaciteti i Këshillit Gjyqësor
dhe Prokurorial është përmirësuar. Megjithatë, korniza e re legjislative për rritjen e pavarësisë,
llogaridhënies dhe profesionalizmit të gjyqësorit, si dhe kodi i etikës, ende nuk janë zbatuar plotësisht.
[11]

Korrupsioni konsiderohet të jetë i përhapur, por gjatë periudhës së anëtarësimit Mali i Zi ka arritur një
nivel përgatitjeje në luftën kundër korrupsionit. Korrupsioni mbetet i përhapur në shumë fusha dhe
vazhdon të jetë një problem serioz. Sipas Raportit të BE-së për Malin e Zi 2021, procesi i ndërtimit të
institucioneve është kryesisht i përfunduar. Pavarësisht nga disa hapa të mëtejshëm të ndërmarrë,
historia si për hetimet dhe dënimet e suksesshme, veçanërisht në rastet e korrupsionit të nivelit të
lartë, ashtu edhe për parandalimin e korrupsionit mbetet e kufizuar, dhe të gjitha institucionet duhet
të demonstrojnë një qëndrim më proaktiv për përmbushjen e mandatit të tyre.

[7]https://www.monstat.org/userfiles/file/analiza%20siromastva/2013/ANALIZA%20SIROMA%C5%A0TVA%20U%20CRNOJ%20GORI%20U%202013_godi
ni.pdf 
[8] Kushtetuta e Malit të Zi dhe ligji kushtetues për zbatimin e kushtetutës së Malit të Zi, tetor, 2007, fq.2,
http://www.comparativeconstitutionsproject.org/files/Montenegro_2007.pdf
[9] http://www.skupstina.me/images/documents/constitution-of-montenegro.pdf 
[10]https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_montenegro.pdf 
[11]https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_montenegro.pdf
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Duke u përballur me pasojat ekonomike të krizës së Covid-19, qeveria ka miratuar masa për të
ndihmuar në zbutjen e ndikimeve ekonomike dhe sociale. Këto masa ndoqën rekomandimet e
përgjithshme të organizatave financiare ndërkombëtare, si FMN-ja, e cila, pas masave të kontrollit
të epidemisë, përmbante rekomandime për ndermarrjen e masave monetare nga autoritetet,
qeveritë dhe rregullatorët e tregut financiar. Gjatë vitit 2019, qeveria me dy paketa ndihme ka
mbështetur ekonominë me një sërë masash financiare, tatimore dhe të tjera. Ekipi ekonomik i
qeverisë i formuar nga kryeministri Dushko Markoviq ka konceptuar dy paketa masash në ndihmë
të ekonomisë dhe qytetarëve. Në fillim të marsit, qeveria miratoi grupin e parë të masave
ekonomike që synojnë lehtësimin e jetës së qytetarëve dhe ndihmën e ekonomisë në kohën e
pandemisë së koronavirusit.

[12] https://www.zzzcg.me/wp-content/uploads/2022/01/Mjese%C4%8Dni-statisti%C4%8Dki-izvje%C5%A1taj-31.12.2021..pdf 

Ndikimi socio-ekonomik i
Covid-19 në vend
Sipas informacionit zyrtar që disponon Instituti i Shëndetit Publik, nga fillimi i ngjarjeve epidemike
(mars 2019) deri në fillim të dhjetorit 2021, numri total i rasteve të regjistruara me koronavirus
është 157,611, dhe numri total i të shëruarve është 152,876, ndërsa numri i përgjithshëm i vdekjeve
në Mal të Zi që nga fillimi i pandemisë është 2,329. Sipas informacioneve zyrtare, me dozën e
parë është vaksinuar 60,9% e popullsisë së rritur, ndërsa të dytën e kanë marrë 278,394 persona
ose 44,9%, ndërsa deri në fillim të dhjetorit dozën e tretë e kishin marrë 56,878 persona.

Ndikimet në ekonomi 

Mali i Zi karakterizohet nga një ekonomi e vogël dhe e hapur, e cila është kryesisht e varur nga
turizmi, e cila ka ndikuar shumë në ndikimin e përgjithshëm të Covid-19 në situatën socio-
ekonomike. Ndikimi i rënies së mprehtë të këtij segmenti të aktivitetit ekonomik, i cili është një
shtytës qendror i rritjes dhe paraqet mbi 20% të PBB-së në ekonominë e përgjithshme malazeze,
ka qenë veçanërisht i rëndë. Ashpërsia e krizës ishte e dukshme pothuajse menjëherë. Në
periudhën nga shpërthimi i krizës deri më 30 prill, numri i të papunëve është rritur nga 35,429 në
40,361, bazuar në metodologjinë e Byrosë së Punësimit, me një numër më të madh të grave që
aplikojnë për ndihmë. Shkalla e papunësisë në dhjetor 2021 arriti në 24,73% krahasuar me 20,48%
në dhjetor 2020[12].

Masa të ndërmarra nga qeveria për të adresuar sfidat
ekonomike dhe sociale nga Covid-19
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Shtyrja e shlyerjes së kredive për individë dhe biznese pranë të gjitha bankave, institucioneve
të mikrokredisë dhe IRF për 90 ditë, të gjitha llojet e kredive, duke përfshirë kreditë në cash (të
siguruara dhe të pasigurta), kredi për banesa, kredi për pensionistët, kredi konsumatore, kredi
për investime, kredi për kapital qarkullues, kredi për likuiditet, produkte krediti që lidhen me
përdorimin e kartave, etj.

Shtyrja e pagesës së taksave dhe kontributeve në paga si dhe obligimeve në përputhje me
Ligjin për Riprogramim për 90 ditë.

Krijimi i një linje të re krediti IDF që synon përmirësimin e likuiditetit të sipërmarrësve,
ndërmarrjeve mikro, të vogla, të mesme dhe të mëdha që operojnë në fushën e prokurimit të
barnave, pajisjeve mjekësore dhe automjeteve; turizmi dhe mikpritja; trafiku; shërbimi;
prodhimin dhe përpunimin e ushqimit.

Ndihmë financiare një herë për pensionistët me pensionin më të ulët dhe përfituesit e
sigurimit material

Shtyrja e pagesës së qirasë së pasurive të paluajtshme shtetërore për 90 ditë.

Pakoja e parë e masave ekonomike, vlerën e së cilës Qeveria e vlerësoi në 100 milionë euro, u
miratua kryesisht si mbështetje për likuiditetin dhe përmbante këto masa: 

Paketa e dytë e masave ekonomike të vlerësuara në 75 milionë euro bruto u miratua me qëllim
ruajtjen e vendeve të punës dhe krijimin e parakushteve për një rimëkëmbje më të shpejtë
ekonomike dhe një nga masat kyçe të përfshira në këtë paketë është ndihma shtetërore për
punonjësit në sektorët e ndaluar nga puna (mikpritja, shërbimet, transporti dhe turizmi), të cilëve
u sigurohet 100% e pagës minimale bruto, si dhe subvencione për kategoritë vulnerabël të biznesit
(sipërmarrës, mikro, ndërmarrje të vogla dhe të mesme deri në 250 punonjës) në masën 50% të
shumës bruto, të pagës minimale për çdo punonjës të regjistruar. Kjo paketë masash përfshinte
edhe paketën e mbështetjes për sektorin e bujqësisë.

Paketa e tretë e masave ekonomike u miratua në korrik 2020 dhe u përcaktua si një “paketë
zhvillimore me një këndvështrim afatgjatë mbi vlerën e burimeve të brendshme në funksion të
zhvillimit të qëndrueshëm”[13]. Efektet totale fiskale të parashikuara të masave të paketës së
tretë, për periudhën 2020-2024, u parashikuan në 1,22 miliardë euro, nëpërmjet pagesave direkte
për ekonominë nga buxheti i shtetit, nëpërmjet investimeve nga buxheti i shtetit dhe kompanitë
shtetërore si dhe nëpërmjet marrëveshjeve të favorshme kreditore me IDF dhe bankat tregtare
me ndërmjetësimin e shtetit. Ky grup masash mbeti kryesisht i parealizuar për shkak të ndryshimit
të qeverisë. Pas zgjedhjes së qeverisë së re, është miratuar një grup i ri, i katërt, i masave, duke
theksuar se paketat e mëparshme të masave janë vlerësuar nga bizneset dhe qytetarët si "deri
në një farë mase të dobishme", por të pamjaftueshme[14]. 

Qëllimi i zbatimit të paketës së katërt të masave ishte të ndihmonte qëndrueshmërinë e sektorit
ekonomik, veçanërisht të aktiviteteve ekonomike më të rrezikuara, në tremujorin e parë të vitit 2021
dhe vlerësohej rreth 163 milionë euro nga ndikimi total financiar direkt dhe indirekt. 

[13] file:///C:/Users/User/Downloads/2020+07+23+-+Vlada+-+Treci+paket+ekonomskih+mjera+-+BROSURA.pdf 
[14] file:///C:/Users/User/Downloads/Mjere+podr%C5%A1ke+privredi+i+gra%C4%91anima+za+I+kvartal+2021.pdf, faqja 3
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Pasojat e kufizimit të aktiviteteve ekonomike për të luftuar përhapjen e virusit ishin të rëndësishme,
si në aspektin ekonomik ashtu edhe në atë social. Ndikimi i pandemisë Covid-19 në situatën
socio-ekonomike në Mal të Zi ilustrohet më së miri nga të dhënat se gjatë epidemisë ka pasur një
ulje të pagave tek 21% e të punësuarve dhe se 76% e numrit të përgjithshëm të të punësuarve
punojnë në sektorin privat, nga i cili një e treta 40%, ndërsa gati 20% nuk kishin fare të ardhura. 14%
e të punësuarve në sektorin privat ishin me leje pa pagesë[15]. 

Ndikimi i krizës reflektohet më tej në rënie të shitjeve dhe rritje të humbjeve. Konkretisht, në mesin
e kompanive që kanë pasur shitje më të ulëta krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019, më
shumë se gjysma kanë mbi 75% shitje më të ulëta krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të
kaluar, ndërsa katër nga 10 kompani kanë 100% ulje të shitjeve. Humbjet mbi 75% janë të
pranishme kryesisht në kompanitë e shërbimit[16]. Distanca pandemike dhe sociale mund të lërë
gjurmë si në aspektin ekonomik ashtu edhe në atë social, kulturor dhe politik. E veçanta e kësaj
krize është se në të dy anët e tregut, kjo është një krizë si e ofertës ashtu edhe e kërkesës. Të dyja
do të jenë potencialisht të ngadalta për t'u rikuperuar, sepse nga njëra anë, njerëzit do të kenë
më pak para dhe do të jenë më të kujdesshëm kur bëhet fjalë për investimin, ndërsa oferta do të
ketë problem sepse shumë kompani nuk do të mbijetojnë.

[15] https://montenegro.un.org/sites/default/files/2020-07/Procjena%20uticaja%20KOVID-
19%20na%20poslovni%20sektor%20i%20perspektive%20rasta%20ekonomije%20Crne%20Gore.pdf 
[16] https://montenegro.un.org/sites/default/files/2020-09/RSIA2_Kljucni%20nalazi_0.pdf 

The socio-economic impact of 
Covid-19 in the country 

Ndikimi në popullsi

Pesë objektivat kryesore të masave mbështetëse janë përcaktuar si më poshtë:

• Mbështetje për kategoritë vulnerabël të popullsisë;
• Mbështetje për ruajtjen e niveleve të punësimit dhe rritjen e tij;
• Përmirësimi i likuiditetit të subjekteve ekonomike;
• Krijimi i kushteve për rritjen e numrit të turistëve;
• Stabilitetin e tregut të produkteve bujqësore.
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Pronësia 

Roli dhe përfshirja e
shoqërisë civile në
politika dhe
vendimmarrje në
përgjigje të pandemisë
Covid-19

Trupi Koordinues Kombëtar (NCB) u krijua nga Qeveria e Malit të Zi në fillim të shkurtit 2020, si
organi përgjegjës për koordinimin dhe manaxhimin e reagimit ndaj pandemisë. Në Mal të Zi,
masat e para në luftën kundër koronavirusit u miratuan në fillim të marsit dhe iu referuan
masave speciale për hyrjen në vend. Rasti i parë i Covid-19 në Mal të Zi u konfirmua publikisht
më 17 mars 2020. Përgjegjës ishte Trupi Koordinues Kombëtar, i cili përfshinte përfaqësues të të
gjitha ministrive, si dhe përfaqësues të Institutit të Shëndetit Publik, Administratës së Policisë,
Ushtrisë Malazeze, Administratës së Pronës, Administratës së Inspektimit, Vetëqeverisjes Lokale
dhe shumë institucioneve të tjera për marrjen e të gjitha masave në krizën e Covid-19. Brenda
NCB janë formuar disa ekipe: Ekipi Operativ për Masat Ekonomike; Shtabi Operativ për
koordinimin e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, realizimin e aktiviteteve
lidhur me kthimin e shtetasve malazezë nga jashtë, tërheqjen dhe koordinimin e ndihmës
ndërkombëtare, manaxhimin e donacioneve, turizmin dhe Shtabin e Mjekësisë së Krizave. Një nga
vendimet e para të BKK-së në lidhje me shpërndarjen e ndihmave humanitare është shpërndarja
e të gjithë ndihmave humanitare përmes Kryqit të Kuq të Malit të Zi.

Përgjigja e autoriteteve malazeze ndaj Covid-19 ishte në kohë dhe gjithëpërfshirëse dhe kryesisht
në përputhje me masat e miratuara në vendet e BE-së. Edhe para rastit të parë të konfirmuar
publikisht të Covid-19, aktivitete të shumta janë pezulluar dhe shkollat janë mbyllur. Në fillim të
qershorit 2020, Mali i Zi ishte një vend pa raste aktive me Covid-19.

Megjithëse masat kundër përhapjes së virusit CORONA ishin shumë të rrepta dhe përfshinin
vendosjen e ndalimit të daljes nga vendbanimi në mbrëmje dhe në fundjavë, si dhe një sërë
kufizimesh të tjera si numri i njerëzve që mund të mblidhen në publik (vetëm dy persona) për
shkak të numrit të vogël të rasteve me koronavirus, publiku i gjerë mbështeti dhe respektoi masat
në fillim të krizave të Covid-19. Një nga mangësitë kryesore në manaxhimin e krizës Covid-19 dhe
në miratimin e masave ishte mungesa e plotë e dialogut me të gjithë aktorët përkatës dhe
shoqërinë civile. Mungesa e dialogut dhe përfshirja e organizatave të shoqërisë civile në BKK, si
organ përgjegjës për koordinimin dhe manaxhimin e reagimit ndaj pandemisë, ka rezultuar në
një përgjigje joadekuate ndaj nevojave të grupeve vulnerabël, por ka sjellë edhe marrjen e
masave joproporcionale në lidhje me qëllimin që duhet të arrihet.
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Partneritet gjithëpërfshirës

Megjithëse kuadri ligjor malazez siguron konsultimin dhe pjesëmarrjen e OSHC-ve në të gjitha
fazat e zhvillimit të politikave, strategjive, ligjeve dhe të gjitha dekreteve të tjera që rregullojnë
ushtrimin e të drejtave dhe lirive të qytetarëve, gjatë krizës së Covid-19, OSHC-ve nuk iu dha
akses në asnjë nga vendimet.

OSHC-të nuk njiheshin si përfituese të asnjë lloj mase ekonomike të miratuar për të ndihmuar në
zbutjen e ndikimit ekonomik të Covid-19. Qeveria nuk kishte mirëkuptim për të gjitha argumentet
e ofruara nga organizatat joqeveritare për t'u mundësuar OSHC-ve të ushtrojnë disa nga të
drejtat e dhëna subjekteve të tjera ekonomike dhe u është përgjigjur negativisht kërkesës së
organizatave joqeveritare për t'u siguruar punonjësve të tyre të ardhura mesatare ose minimale
siç është bërë në sektorët e tjerë.

Jo vetëm se nuk kishte fonde shtesë të ofruara nga qeveria për punën e organizatave
joqeveritare për reagimin ndaj Covid-19, madje as për OSHC-të që punojnë me grupet e
margjinalizuara dhe të rrezikuara, por edhe ato fonde të parashikuara me ligj për financimin e
projekteve dhe programet e organizatave joqeveritare nuk janë ndarë të gjitha në vitin 2021. Roli
që tradicionalisht luajnë OSHC-të është në dy drejtime, duke mbështetur përpjekjet e qeverisë
për të zbutur dëmet sociale, ekonomike dhe shëndetësore, si dhe duke e mbajtur qeverinë
përgjegjëse për të siguruar që politikat dhe shërbimet publike të jenë gjithëpërfshirëse dhe të
mos dëmtojnë, përfshirjen e tyre ne këtë proces. Qeveritë kanë ndërmarrë hapa domethënës për
të adresuar pasojat e shumta të pandemisë, veçanërisht në miratimin e shpejtë të masave për
të zbutur goditjet ekonomike, megjithatë, ato gjithashtu kanë humbur mundësitë për të
shfrytëzuar ekspertizën dhe lidhjet që OShC-të mund të ofrojnë për përpjekjet e ndihmave të
fokusuara në pandemi, veçanërisht në drejtim të adresimit të ndikimit social të Covid-19.

Roli dhe përfshirja e
shoqërisë civile në
politika dhe
vendimmarrje në
përgjigje të pandemisë
Covid-19
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Partneritet gjithëpërfshirës

Gjatë gjithë pandemisë, Mali i Zi ishte një nga vendet evropiane me nivelin më të lartë të rasteve
me Covid-19 për frymë. Edhe pse gjatë pandemisë nuk është shpallur gjendje e
jashtëzakonshme në Mal të Zi, në disa raste janë vendosur masa shumë kufizuese. Në jetën
publike u vendosën kufizime të rrepta që përfshinin shtetrrethim, mbyllje të lagjeve dhe qyteteve
të tëra, mbyllje të shkollave dhe bizneseve dhe ndalime të tubimeve publike. Gjithashtu, disa nga
vendimet e zbatuara nga NCB kanë çuar në rritje të shkeljeve të mbrojtjes së të dhënave
personale. Ndonëse fillimisht qytetarët pranuan masa të rrepta, duke pranuar se sistemi
shëndetësor nuk është i përgatitur për krizat, u ngritën shumë pyetje nga OSHC-të dhe publiku në
përgjithësi për kufizimet e lëvizjes së personave dhe masat që lidhen me to gjatë pandemisë. Për
shkak të shkeljeve të masave të përcaktuara nga Trupi Koordinues Kombëtar (NCB) për
parandalimin e përhapjes së koronavirusit, deri në fillim të majit, policia malazeze kishte ngritur
kallëzime penale kundër 1,620 personave, deri në 807 persona u burgosën gjatë kësaj periudhe.
[17] Gjithashtu, në mars 2020, në fillim të epidemisë së koronavirusit, Qeveria e Malit të Zi, QKB,
filloi publikimin e emrave të personave të cilëve Inspeksioni Shëndetësor dhe Sanitar u kishte
dhënë vendime për vetëizolim të detyrueshëm për 14 ditë. Siç thuhej në atë kohë se publikimi i
listës ishte në funksion të respektimit të masave epidemike dhe mbrojtjes së shëndetit publik. Ky
akt cënonte të drejtat kushtetuese për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave, si dhe të drejtën e
respektimit të jetës private dhe familjare të garantuara nga Konventa Evropiane për të Drejtat e
Njeriut, por gjithashtu shkelte rëndë të drejtën e mbrojtur nga Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave
Personale, i cili u vërtetua nga Gjykata Kushtetuese e Malit të Zi. Në dhjetor të vitit 2021, Mbrojtësi i
Interesave Pronësore dhe Juridike të Malit të Zi është autorizuar për lidhjen e marrëveshjes me
2,720 persona në vlerë prej 300 euro secili në emër të dëmshpërblimit për shkeljen e të drejtave
personale me publikimin e të dhënave personale.

Nuk ka raporte gjithëpërfshirëse, të disponueshme për publikun në nivel kombëtar për zbatimin e
masave. Raportet individuale, mjaft të përgjithshme janë në dispozicion të publikut për zbatimin
e masave të miratuara ekonomike, por ka mungesë të të dhënave që mund të përdoren për të
matur efektet dhe shtrirjen e zbatimit të masave të miratuara. Duke qenë se në shtator të vitit
2020, në kulmin e pandemisë, ndodhi një ndryshim i qeverisë në Mal të Zi pas 30 vitesh, është
shumë e vështirë të monitorohet se deri në çfarë mase janë zbatuar masat e miratuara në
periudhën nga marsi deri në shtator 2020. Qeveria e re nuk ishte funksionale deri në dhjetor 2020
dhe buxheti për vitin 2021 nuk u miratua deri në mes të qershorit 2021, kështu që zbatimi i të gjitha
politikave publike u vonua, përfshirë ato që lidhen me krizën Covid-19.

[17] https://www.slobodnaevropa.org/a/ima-li-selektivnog-pristupa-za-prekr%C5%A1ioce-mjera-u-crnoj-gori/30599429.html 
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Praktikat e mira të OSHC-ve

OShC-të dhe organizatat joqeveritare, kanë marrë
një goditje të konsiderueshme në të gjithë bordin
me përhapjen e pandemisë Covid-19, duke sjellë
si pengesa për vazhdimësinë e punës, ashtu edhe
sfida sociale dhe financiare. Duke kufizuar
aktivitetet personale, duke kufizuar mundësitë e
financimit dhe duke krijuar një nevojë për
komunikime të bazuara në internet që tejkalojnë
mjetet e shumë organizatave, pandemia i ka lënë
më të cënueshëm si përfituesit e OSHC-ve ashtu
edhe anëtarët e stafit.

Nëse kësaj i shtohet fakti që projektet dhe
programet e OSHC-ve nuk u mbështetën
financiarisht nga qeveria pothuajse gjatë gjithë
vitit, mund të kemi një pasqyrë të qartë të situatës
në të cilën ndodhen organizatat e shoqërisë civile
pas dy viteve të pandemisë Covid-19. Ndërsa
tronditja fillestare u qetësua, dhe u përballën me
mundësi shumë modeste financimi, OSHC-të i
kanë fokusuar përpjekjet e tyre në ofrimin e
përgjigjes adekuate ndaj nevojave themelore të
zonave të tyre punës. OShC-të janë përballur me
ndikime të thella që kanë dëmtuar kapacitetet e
tyre për të vazhduar të luajnë rolin e tyre
vendimtar në ofrimin e shërbimeve, duke mbrojtur
të drejtat dhe siguruar mbrojtjen e grupeve
vulnerabël, duke ruajtur pjesëmarrjen demokratike
dhe debatin qytetar në të ardhmen e afërt. 

Aksioni për të Drejtat e Njeriut nga Podgorica ka
publikuar një raport “Monitorimi i lirisë së shprehjes
dhe të drejtës për privatësi gjatë shpërthimit të
Covid-19”, i cili analizon katër raste që kanë të
bëjnë me heqjen e lirisë dhe ndjekjen penale të
individit 

për publikimin e thashethemeve për
koronavirus në mediat sociale, si dhe si një
rast që përfshin publikimin e emrave dhe
adresave të mbi 2,000 personave që ishin
subjekt i izolimit për shkak të rrezikut të
infektimit me Covid-19. Publikimi i të dhënave
personale të mbi 2,000 personave ka ngjallur
një reagim të fortë në sektorin civil në Mal të Zi,
i cili ka rezultuar në heqjen e të dhënave dhe
më tej, një vendim gjykate në favor të
qytetarëve që kishin të drejtën e tyre për
privatësi.

Në kohën e mungesës së maskave mbrojtëse
në Mal të Zi gjatë shpërthimit të Covid-19, u
realizuan një sërë iniciativash që synonin
sigurimin e maskave për qytetarët. Një nga
përpjekjet e tilla u bë nga OSHC-ja Mare Mare
nga Herceg Novi, anëtarët e së cilës krijuan
dhe dhuruan maska mbrojtëse për fytyrën të
bëra vetë për jetimët e jetimores Bijela. Një
nismë tjetër e rëndësishme është organizuar
nga ND Vijesti dhe e mbështetur nga
Delegacioni i BE-së, duke shpërndarë maska
për fytyrën të ripërdorshme, të bëra nga
gazetat e përditshme të vendit

Gjatë gjithë pandemisë, Fondi për Qytetari
Aktive (fAKT) ka mbështetur OSHC-të e vogla
dhe lokale dhe grupet joformale të qytetarëve
në vazhdimin e aktiviteteve të tyre dhe nisjen e
projekteve të reja. Projektet e mbështetura u
zbatuan në fushën e aktivizmit rinor, me qëllim
përfshirjen e të rinjve në proceset
vendimmarrëse, zhvillimin e komunitetit dhe
promovimin e lidershipit rinor.

Pandemia e Covid-19, kriza e paprecedentë e shëndetit publik
dhe social nxorën në pah të gjitha problemet me të cilat
përballen organizatat e shoqërisë civile në Mal të Zi. 
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Përshkrim i
përgjithshëm i
vendit

Sipas vlerësimit të fundit të popullsisë (më
31.12.2020), në Republikën e Maqedonisë së
Veriut ka gjithsej 2.068.808 banorë, ndërsa
dendësia e popullsisë është 83,4 banorë për 1
km2. Përqindja e meshkujve dhe femrave është
e barabartë: 50.0% janë meshkuj dhe 50.0%
femra. Mosha mesatare e popullsisë është 39.2
vjeç. 

Mosha mesatare e të vdekurve është 73.7 vjeç.
Në vitin 2020, popullsia aktive në Republikën e
Maqedonisë së Veriut është 950.858 persona,
prej tyre 794.909 janë të punësuar dhe 155.949
janë të papunë. Shkalla e aktivitetit në këtë
periudhë është 56.4, shkalla e punësimit është
47.2, ndërsa shkalla e papunësisë është 16.4.
Paga mesatare mujore e paguar neto për
punonjës në vitin 2020 është 27.182 denarë dhe
është rritur për 7,8% në krahasim me vitin 2019.
[1]

[1]Enti Shtetëror i Statistikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut, https://www.stat.gov.mk/

https://www.stat.gov.mk/


Pandemia e Covid-19 u shfaq në Republikën e Maqedonisë së Veriut në një atmosferë relativisht
pozitive. Shkalla e papunësisë dhe shkalla e varfërisë ishin në rënie të vazhdueshme në periudhën
2010-2019, përkatësisht nga 30.1% në 17.3% dhe nga 27% në 21.9%. Vendi kishte edhe pritshmëri
pozitive për arritjen e rritjes ekonomike solide. Në vitet e para krizës, Maqedonia e Veriut ka arritur
ritme pozitive, por jo shumë të larta, të rritjes ekonomike (2,9% ritme reale të rritjes vjetore të PBB-
së në periudhën 2013-2019), me një rritje të vlerës së shtuar, veçanërisht në industrinë
përpunuese dhe tregtisë. Por tronditja në mars 2020 e theu këtë prirje. Kriza shëndetësore ka
kërkuar një reagim të shpejtë nga autoritetet për të shmangur përhapjen e saj të shpejtë. Masat
e nevojshme për mbrojtjen e shëndetit të popullsisë, që përfshinin lëvizjen kufizuese, vendosjen e
karantinës disaditore, mbylljen e përkohshme të shumë subjekteve ekonomike, i dhanë një goditje
të madhe ekonomisë dhe shoqërisë në tërësi. Kështu, kriza shkaktoi rënie të aktivitetit ekonomik,
rënie të kërkesës private, investimeve dhe tregtisë ndërkombëtare, rritje të papunësisë dhe
varfërisë dhe pasoja në shëndetin psikologjik të popullsisë.[2]

Të paktën 209,658 persona u infektuan me Covid-19, dhe mbi 7,100 qytetarë nuk arritën t'i
mbijetojnë sëmundjes. Shumica e rasteve të vdekjeve të regjistruara janë persona mbi moshën
60 vjeç. 192,735 persona u shëruan[3]. Procesi i vaksinimit në Maqedoninë e Veriut ka filluar në
fillim të marsit 2021. Deri më 21 nëntor janë vaksinuar gjithsej 822.751 qytetarë, janë rivaksinuar
789.905, ndërsa dozën e tretë e kanë marrë 63.137 qytetarë. 57% e qytetarëve mbi 40 vjeç janë
rivaksinuar dhe 33% e popullsisë së moshës 18 deri në 39 vjeç kanë marrë të paktën një dozë të
vaksinës. Mbulimi i vaksinimit me një dozë vaksine është 58% e popullsisë së rritur, ndërsa mbulimi
me dy doza është 47% e qytetarëve mbi 18 vjeç. Sipas numrit të vaksinave të administruara, 39% e
gjithë popullsisë në vendin  është e vaksinuar dhe 38% e popullsisë në vend ka marrë dy doza
vaksine.[4] Pavarësisht përqindjes së konsiderueshme të vaksinimeve dhe incidencës së
sëmundjes, shumica e popullsisë ende nuk është e vaksinuar.

[2] Analiza e efekteve të Covid-19 tek punëtorët që janë pjesë e ekonomisë informale dhe punëtorët e punësuar përkohësisht, përmes masave të
propozuara për mbështetjen e tyre në dispozicion në:
 https://fosm.mk/wp-content/uploads/2021/05/analitika-analiza-kovid-19-i-neformalnite-rabotniczi-vo-rsm-finalna.pdf
[3] https://koronavirus.gov.mk/
[4] https://koronavirus.gov.mk/

Ndikimi socio-ekonomik i
Covid-19 në vend
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Që nga shpërthimi i koronavirusit, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka miratuar 6
paketa masash kundër krizës, që kanë për qëllim trajtimin e pasojave negative në ekonomi. Në
kuadër të këtyre paketave, janë miratuar rreth 113 masa të ndryshme, të cilat mbulojnë dhe
mbështesin personat juridikë dhe individët e prekur nga pandemia.

Të gjitha paketat e masave antikrizë për mbështetjen e ekonomisë fokusohen tek qytetarët,
vendet e tyre të punës, siguria sociale, solidariteti, krijimi i një ambienti për tejkalimin më të lehtë
të pasojave ekonomike të koronavirusit dhe zbatimi i një strategjie per rimëkëmbjen sa më të
shpejtë pas përfundimit të krizës për të vazhduar me trendet pozitive të zhvillimit ekonomik të
Maqedonisë. Përcaktimi dhe krijimi i masave për të gjitha paketat u bë përmes një procesi në të
cilin kanë marrë pjesë dhomat e tregtisë, sindikatat dhe organizatat e punëdhënësve.

Paketa e parë e masave u prezantua më 18 mars 2020, si reagimi i parë dhe urgjent i qeverisë
ndaj situatës së re dhe kishte për qëllim zbutjen e ndikimit të krizës shëndetësore në ekonomi.
Paketa përbëhej nga masa ndërhyrëse që synonin mbrojtjen e likuiditetit dhe vendeve të punës,
duke synuar qytetarët dhe kompanitë më të prekura nga kriza shëndetësore. Për këtë paketë
janë ndarë gjithsej 12.2 milionë euro dhe është realizuar një shumë prej 11 milionë euro. Të gjitha
mjetet e realizuara janë drejtuar për ndërmarrjet, ndërsa janë përfshirë edhe masa të caktuara
për qytetarët që nuk kanë kërkuar mjete. Si rezultat i prioriteteve të paketës së parë, e cila kishte
në fokus reagimin urgjent ndaj krizës, masat e miratuara ishin kryesisht nga grupi i masave që
shkaktuan ulje të të ardhurave buxhetore, si dhe nga grupi i masave që kanë ndikim ekonomik,
por nuk ka implikime fiskale. Të hyrat e humbura për masat nga ky grup ishin planifikuar në 5.5
milionë euro dhe 5.49 milionë euro ose pothuajse 100% zbatim. 

Paketa e dytë e masave ekonomike u miratua më 31.03.2020 dhe përbëhej nga masa konkrete
që patën ndikim të drejtpërdrejtë në ekonominë reale dhe ndihmë direkte për çdo familje dhe
individ veç e veç. Qëllimi ishte mbështetja e ekonomisë, ruajtja e vendeve të punës, ruajtja e
stabilitetit social dhe ndihma e qytetarëve të prekur nga kjo krizë. Në kuadër të kësaj pakoje janë
ndarë 332.9 milionë euro dhe janë disbursuar të gjitha mjetet e planifikuara. 

Paketa e tretë e masave ekonomike, e shpallur më 17.05.2020, kishte për qëllim rigjallërimin e
ekonomisë vendase përmes mbështetjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve dhe ekonomisë. Ai
përmban masa afatshkurtra dhe afatmesme për rigjallërimin e ekonomisë vendase. Për
paketën e tretë janë ndarë gjithsej 229.3 milionë euro, prej të cilave 172.9 milionë ose 75.4%
[5]janë realizuar në shkurt 2021, por zbatimi pritej të rritet në periudhën në vijim. Një shumë më e
lartë e paketës së tretë është e destinuar për individët, 122.4 milionë euro, ndërsa për personat
juridikë 106.9 milionë euro. 

Masa të ndërmarra nga qeveria për të adresuar
sfidat ekonomike dhe sociale nga Covid-19

[5] https://vlada.mk/node/24854
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Masat që shkaktojnë shpenzime buxhetore, pra implikime të drejtpërdrejta fiskale,
Masat që shkaktojnë uljen e të hyrave buxhetore, dhe
Masat që kanë ndikim ekonomik, dhe nuk kanë implikime fiskale

Paketa e katërt e masave u miratua më 27.09.2020 si ndihmë e drejtpërdrejtë për sigurinë
ekonomike dhe sociale të qytetarëve, si dhe për nxitjen e konsumit privat si stimulues i rritjes
sociale. Për paketën e katërt janë ndarë gjithsej 472.1 milionë euro, nga të cilat 73%[6], ose 343
milionë janë realizuar dhe në periudhën e ardhshme pritet një rritje e ndjeshme e zbatimit.

Paketa e pestë e masave ekonomike, e shpallur më 16.02.2021, ka për qëllim qytetarët dhe
kompanitë, për një ekonomi të qëndrueshme dhe në zhvillim dhe për përmirësimin e likuiditetit
të ekonomisë. Paketa e pestë përmban gjithsej 29 masa, në shumën prej 9,7 miliardë denarë
ose rreth 160 milionë euro.

Paketa e gjashtë e masave ekonomike kundër krizës u shpall më 20 prill 2021, në vlerën 17.8
milionë euro, me qëllim mbështetjen e aktiviteteve që u mbyllën plotësisht për parandalimin e
përhapjes së koronavirusit gjatë muajit prill 2021, si dhe përmirësimin e likuiditetit të kompanive
që investojnë gjatë vitit 2021. Paketa e gjashtë e masave përfshin shtatë masa që synojnë
sektorët më të prekur nga kriza e koronavirusit, duke mbështetur në këtë mënyrë 10,000
kompani, të cilat punësojnë rreth 60,000 qytetarë.[7] 

Të gjitha masat e miratuara mund të ndahen në një nga 3 grupet e mëposhtme:

1.
2.
3.

Sa i përket zbatimit të katër masave të para të miratuara nga Qeveria për përballimin e krizës
Covid-19, ka një raport dhe informacion për statusin dhe zbatimin e tyre, të cilat janë në
dispozicion të publikut. Nuk janë publikuar ende raporte të tilla për paketën e pestë dhe të
gjashtë.

[6] https://vlada.mk/node/24854
[7] https://vlada.mk/ekonomski-merki-covid19
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Ndikimi në ekonomi

Ambienti ndërkombëtar i përkeqësuar dhe masat kufizuese të ndërmarra nga Qeveria e
Republikës së Maqedonisë së Veriut për parandalimin e përhapjes së koronavirusit në vend,
shkaktuan një rënie prej 5,9% të aktivitetit ekonomik në nëntë muajt e parë të vitit 2020, duke
shënuar rënien më të madhe prej gati 15% në tremujorin e dytë. Në tremujorin e tretë, rënia e
aktivitetit ekonomik u ngadalësua ndjeshëm, pra arriti në 3.3%. Pandemia preku më së shumti
sektorin e eksportit, prodhimin industrial, si dhe disa nga aktivitetet në sektorin e shërbimeve, si
tregtia, transporti, mikpritja dhe hoteleria, argëtimi dhe artet. Me ndihmën e masave të qeverisë
që synojnë reduktimin e rënies së aktivitetit ekonomik në vitin 2020, u vlerësua në 4.4%.[8]

Për të reduktuar efektet mjedisore globale në ekonominë vendase, Qeveria edhe në vitin 2021
vazhdoi zbatimin e masave për mbështetjen e kompanive dhe kategorive vulnerabël të
qytetarëve, por edhe për rimëkëmbjen e ekonomisë dhe për të mundësuar zhvillim të
qëndrueshëm duke zbatuar reformat e nevojshme strukturore.

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut është kryer një studim për efektet e shkaktuara nga Covid-
19 në sektorin e turizmit, mikpritjes dhe hotelierisë me rekomandime për trajtimin e efekteve
ekonomike.[9]Studimi tregon se në periudhën gusht-shtator 2020, anulimi i aranzhimeve ishte
masiv dhe pati një rënie drastike të numrit të turistëve që priten të vijnë nga jashtë. Pothuajse në
100% të hoteleve, në vitin 2020 janë anuluar rezervimet për prill, maj, qershor, në korrik ka pasur
anulime të rezervimeve në grup në 89% të hoteleve, në gusht në 69% të hoteleve, në shtator
anulimet janë në 50% të të anketuarve, dhe ka pasur anulime për muajin dhjetor si dhe janar 2021.
Për të përmirësuar situatën në sektorin e turizmit, studimi thekson se është i nevojshëm stimulimi i
turizmit vendas duke futur aranzhime të veçanta të subvencionuara dhe duke zhvilluar një
fushatë të fortë për inkurajimin e turizmit vendas. Kriza e shkaktuar nga Covid-19 preku edhe
zejtarët dhe situata reale pasqyron situatën në terren.

Në vitin 2019, bujqësia mori pjesë me 9.4% në vlerën totale të shtuar dhe punësoi 13.9% të numrit
total të të punësuarve. Gjatë pandemisë – në tremujorin e dytë dhe të tretë të vitit 2020, bujqësia
vazhdoi të rritet me një normë mesatare prej 4.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019.
Por në të njëjtin dimension krahasues, bujqësia humbi gati 21 mijë punëtorë, ndërsa ekonomia e
përgjithshme humbi vetëm 8 mijë. Si rezultat, orët e punës ranë me 28% dhe të ardhurat nga
paga ranë me 16%. Pra, punëtorët e bujqësisë ishin ata që u prekën më shumë nga kriza Covid-
19, por nuk u mbrojtën me masat e qeverisë.[10]

[8] Programi i Reformës Ekonomike 2021-2023, Ministria e Financave e RNM
[9] Studim vijues i efekteve në sektorin e turizmit dhe mikpritjes dhe hotelierisë nga kriza shëndetësore-ekonomike e shkaktuar nga
pandemia Covid-19, me rekomandime për trajtimin e pasojave ekonomike
[10] Punëtorët e bujqësisë – viktimë e heshtur e pandemisë
[11] Analiza e progresit të tregtisë elektronike në periudhën 2017-2019 me një pasqyrë të veçantë të ndikimit të Covid-19 në zhvillimin e
tregtisë elektronike në 2020

Ndërsa shumica e sektorëve në ekonomi po vuajnë humbje dhe po luftojnë për të mbijetuar për
shkak të krizës së shkaktuar nga Covid-19, ka pasur një rritje të tregtisë elektronike (e-
commerce) në Maqedoninë e Veriut. Pandemia e koronavirusit ka ndryshuar zakonet e blerësve
vendas, të cilët e kanë zhvendosur pjesën më të madhe të blerjeve të tyre online në e-shope
vendase në vend të atyre të huaj. Kjo sigurisht për shkak të mbylljes së kufijve dhe kompleksitetit
që ka lindur me vonesën në dorëzimin e produkteve të blera nga jashtë, si dhe frikës për të
porositur produkte me origjinë kryesisht nga vendet që ishin të infektuara me Covid-19. Sipas
analizave, 59.4% e vlerës së transaksioneve online të realizuara me karta pagesash të lëshuara
në vend ka mbetur në vend, ndërsa 40.6% e transaksioneve janë realizuar me tregtarë online
jashtë vendit.[11]
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Kriza shëndetësore dhe ekonomike e shkaktuar nga Covid-19 ka prekur Maqedoninë e Veriut pas
viteve të përmirësimit të vazhdueshëm në tregun e punës. Ai nxori në dritë pabarazitë strukturore
dhe dobësitë e tregut të punës duke prekur grupe të caktuara punëtorësh më rëndë se të tjerët.
Në përgjithësi, punëtorët me pagë të ulët, punëtorët në ekonominë informale, punëtorët shtëpiakë
me pagesë dhe punëtorët e papaguar të familjes ishin ndër më të prekurit për sa i përket
humbjes së vendeve të punës dhe të ardhurave. Totali i humbjeve të vendeve të punës gjatë
pandemisë prej rreth 7.5 mijë vende pune në vit i referohej kryesisht punëtorëve me pagë të ulët,
shumica e të cilëve ishin punëtorë shtëpiakë me pagesë dhe punëtorë informalë. Zhdukja e
dukshme e shumë punëve informale dhe punëve të papaguara familjare mund t'i atribuohet
pandemisë, por nuk duhet kuptuar drejtpërdrejt si humbje pune. Përkatësisht, për të zbutur
pasojat negative të pandemisë, Qeveria e Maqedonisë së Veriut miratoi disa paketa masash.
Masa kryesore për ruajtjen e vendeve të punës, “14.500 denarë për punëtor” shpëtoi më shumë se
60 mijë vende pune, edhe pse të gjitha ishin nga ekonomia formale.[12]

Rritja e raporteve zyrtare të regjistruara të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje gjatë
pandemisë është konfirmuar nga paralajmërimet e organizatave të shoqërisë civile,
institucioneve dhe organizatave ndërkombëtare. Masa për denoncim të pandërprerë të dhunës
gjatë orës policore si dhe fushatat informuese në rrjetet sociale nga institucionet janë një
minimum i masave të marra, që korrespondojnë me periudhën fillestare të krizës. Gjatë
pandemisë, gratë u përballën me dhunë psikologjike dhe të kombinuar, si dhe dhunë fizike dhe
ekonomike. Për seriozitetin e problemit tregojnë shifrat e Ministrisë së Brendshme (MPB) sipas të
cilave numri i krimeve të kryera në lidhje me dhunën në familje në vitin 2019 ishte 989. Vetëm në
tremujorin e parë të vitit 2020, sipas të dhënave të MPB-së, numri i kallëzimeve për dhunë në
familje ka qenë 1270, prej të cilave 241 krime, 109 kundërvajtje dhe 920 ankesa. Sipas sondazheve,
[13] nga gjithsej 12 gra që kanë përjetuar dhunë gjatë pandemisë, 17% nuk ia dolën të merrnin
mbrojtjen e nevojshme, ndërsa 83% e tyre morën mbrojtje dhe zgjidhën problemin. 70% e grave
që kanë përjetuar dhunë gjatë pandemisë, edhe pse kanë zgjidhur problemin e tyre, ende
mendojnë se shteti nuk merr masat e duhura ose nuk mund të vlerësojë trajtimin. Atyre duhet t'u
sigurohet kujdes dhe mbrojtje më e madhe, edukim dhe inkurajim për të raportuar dhunën,
ndihmë financiare dhe punësim, angazhim më i madh me shërbimet sociale, etj. Megjithëse
gjetjet tregojnë se nuk ka dallime të rëndësishme gjinore për sa i përket ngarkesës së punës dhe
humbjeve të vendeve të punës për gratë dhe burrat si rezultat i Covid-19, humbjet e vendeve të
punës ende ndryshojnë midis grupmoshave dhe ato janë më të lartat në mesin e grave të
moshës 45-54 vjeç dhe meshkujve më të rinj të moshës 18-34 vjeç. Gjetjet tregojnë se një masë
e krizës e miratuar nga qeveria, që lejonte një nga prindërit që punonin të qëndronte në shtëpi
për t'u kujdesur për një fëmijët/fëmijën nën moshën 10 vjeç, u përdor ekskluzivisht nga gratë e
punësuara që jetonin në zona urbane, të martuara/bashkëjetueset jashtëmartesore ose nënat
beqare, me shfrytëzimin më të lartë të pritshëm në grupmoshën 18-44 vjeç. Gjetjet tregojnë se
më shumë gra në krahasim me burrat ndryshuan vendndodhjen e tyre të punës dhe vazhduan të
punojnë nga shtëpia. Gjetjet tregojnë gjithashtu se si gratë ashtu edhe burrat përjetuan një rritje
të numrit të orëve të shpenzuara duke bërë punët e papaguara të shtëpisë (pastrimi, mbajtja e
shtëpisë, pazaret ushqimore, manaxhimi i shtëpisë, gatimi dhe shërbimi i vakteve) dhe kujdesi
për fëmijët dhe personat e tjerë. Megjithatë, gratë kanë pasur më shumë gjasa se burrat të
përballen me sasi disproporcionale të punëve dhe kujdesit të papaguar të shtëpisë që nga fillimi
i pandemisë, duke i kushtuar shumë më tepër kohë punëve të shtëpisë, kujdesit dhe edukimit të
fëmijëve dhe kujdesit për anëtarët e tjerë të familjes. Shumica e femrave në krahasim me
meshkujt ndjejnë stres dhe ankth të shtuar si pasojë e pandemisë, pra kanë një ndikim më të
madh negativ në shëndetin mendor. Gjithashtu, mbyllja e shkollave më shpesh theksohet nga
gratë si një ndikim më i rëndësishëm në jetën e tyre, krahasuar me përvojat e burrave, gjë që
pasqyron sërish situatën e parakrizës në familjet ku gratë janë kryesisht përgjegjëse për kujdesin
dhe mbështetjen në arsimin e fëmijëve.[14]

[12]Efekti Covid te punëtorët e pasigurt në Maqedoninë e Veriut
[13] Ndikimi i krizës së shkaktuar nga Covid-19 tek gratë dhe burrat romë në Republikën e Maqedonisë së Veriut
[14] Ndikimi i Covid-19 tek burrat dhe gratë në Republikën e Maqedonisë së Veriut
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Pandemia dhe masat e ndërmarra për mbrojtjen nga përhapja e sëmundjes kanë një ndikim të
madh tek të rinjtë. Nxënësit dhe studentët ishin të parët që ndryshuan mënyrën e tyre të jetesës
me mbylljen e institucioneve arsimore, në klasat e improvizuara online, të cilat, pavarësisht
synimeve të tyre më të mira, nuk dihet se sa efektive janë. Ka të rinj pa akses në internet dhe
teknologji, prindërit e të cilëve nuk mund t'i ndihmojnë për të mësuar dhe që rrezikohen të mbeten
edhe më shumë pas moshatarëve të tyre. Çështjet e hapura si provimi i diplomimit, regjistrimi në
fakultet apo fillimi i vitit të ri krijojnë pasiguri të madhe, veçanërisht tek të rinjtë që duhet të kalojnë
nga një nivel arsimor në tjetrin. Pushimet nga puna dhe humbja e vendeve të punës prekin
veçanërisht të rinjtë, një grup që e ka të vështirë të gjejë punë dhe për të cilin nuk ka vende të
mjaftueshme në tregun e punës, një situatë që ende nuk po përmirësohet. Për shumë të rinj që
humbasin vendin e punës për shkak të krizës, nuk do të ketë të dhëna të sakta, sepse shpesh janë
pjesë e ekonomisë në hije, ndaj nuk vlejnë për ta masat e parashikuara për mbrojtjen e tregut të
punës. Megjithë mbështetjen e qeverisë, të rinjtë që do të humbasin punën e tyre ose do të bien
edhe më poshtë në shkallët e punësimit për shkak të humbjeve të tregut mund të pritet të kenë
demotivim dhe dëmtim të shëndetit mendor dhe dëshirë për të emigruar dhe kërkesa për një jetë
më të mirë jashtë vendit do të rritet, duke plotësuar boshllëqet në tregjet e huaja të punës.
Implikimet sociale, si izolimi i zgjatur, shkëputja nga bashkëmoshatarët dhe mbyllja në familjet e
tyre, kanë ndikim në shëndetin mendor dhe mirëqenien psikologjike të të rinjve. Efektet e
ndërprerjes së detyruar rrisin intensitetin e problemeve personale dhe sistemike që janë
kontrolluar ose injoruar në kontekstin e përditshëm. Shumë të rinj janë shkëputur nga jeta e tyre e
përditshme dhe janë të lidhur me familjet e tyre dhe janë të prekur nga presioni i rrezikut që
paraqesin si bartës dhe shumë të rinj do të pësojnë humbje reale. Frika, ankthi dhe stresi që
rrjedhin nga kjo gjendje çojnë në ankth, depresion dhe një sërë fenomenesh të tjera, si dhe mund
të rritet edhe përdorimi i rrezikshëm i substancave psikotrope.[15]

[15] Rekomandime urgjente për të reduktuar efektet negative të Covid-19 tek të rinjtë
[16] Efektet sociale dhe ekonomike të Covid-19 tek fëmijët në Maqedoninë e Veriut

Ndonëse masat e qeverisë për të luftuar Covid-19 dhe pasojat rrallëherë synonin drejtpërdrejt
fëmijët në aspektin financiar, një sërë masash u zbatuan nga qeveria si dhe aktorë të tjerë të
rëndësishëm, të cilët mbështetën mirëqenien e fëmijëve gjatë pandemisë. Lëvizja më e madhe e
qeverisë për të plotësuar nevojat e fëmijëve ishte përshtatja e të gjithë sistemit arsimor, që nga
fillimi i pandemisë, për të funksionuar në një regjim të ri të mësimit në distancë. Fushata të
ndryshme synojnë të rrisin ndërgjegjësimin dhe të udhëzojnë prindërit dhe fëmijët në hapat që
mund të ndërmarrin nëse gjenden në një situatë delikate, si rastet e dhunës ndaj fëmijëve ose
rastet kur nevojitet mbështetje psikologjike. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, masat e
qeverisë për të ruajtur vendet e punës dhe për të ofruar ndihmë financiare për personat e
papunë në përgjithësi mbuluan më shumë familje me fëmijë, duke kufizuar presionin pandemik
mbi varfërinë e fëmijëve. Megjithatë, përkundër faktit se pandemia aktualisht po zbehet, ka ende
nevojë për masa shtesë të politikave për të zbutur më tej pasojat e pandemisë që mund të
vazhdojnë në të ardhmen.[16]
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Masat e miratuara injoruan nevojat specifike të personave me aftësi të kufizuara, veçanërisht
atyre që jetojnë në zonat rurale. Duke pasur parasysh se në vend ka një mungesë serioze të
statistikave për personat me aftësi të kufizuar dhe se ende nuk është krijuar regjistri për të dhënat
e tyre në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, nuk kemi informacion të mjaftueshëm për llojet e
aftësisë së kufizuar, i cili do të kontribuonte në zhvillimin e masave të përshtatura për nevojat e
tyre. Për shumicën e personave me aftësi të kufizuara, masat parandaluese dhe mbrojtëse ndaj
virusit shkaktuan vështirësi në funksionimin e tyre të përditshëm. Vështirësitë i referohen
shoqërimit të kufizuar dhe lëvizjes së kufizuar, si dhe vështirësive që lidhen me respektimin e
masave mbrojtëse (mbajtja e distancës fizike, mbajtja e maskës, shmangia e grupimit etj.)
Personat me aftësi të kufizuara dhe kujdestarët e tyre janë përballur me vështirësi në ushtrimin e
të drejtave të tyre gjatë pandemisë, prej të cilëve vetëm një numër i vogël kanë kërkuar ndihmë
kryesisht në qendrat e punës sociale, madje një numër më i vogël kanë kërkuar ndihmë nga
organizatat e shoqërisë civile. Vetëm një numër i vogël i personave kanë marrë ndihmën e
kërkuar, pra kanë ushtruar të drejtat e kërkuara. Fëmijët me aftësi të kufizuara përballeshin me
probleme serioze në ndjekjen e mësimit online, gjë që ishte kryesisht e papërshtatshme për ta
dhe llojet e ndryshme të aftësisë së kufizuar. 

Institucionet shëndetësore u vunë në funksion të plotë të tejkalimit të pasojave të pandemisë dhe
të gjitha ekzaminimet dhe ndërhyrjet e tjera në vazhdim u shtynë. Shërbimet e rehabilitimit, të
cilat kanë një rëndësi të veçantë për personat me aftësi të kufizuara dhe kanë një ndikim pozitiv
në zhvillimin e tyre, nuk ishin të disponueshme për shumë persona me aftësi të kufizuara. Edhe
pikat e testimit për Covid-19 nuk janë të aksesueshme për personat me aftësi të kufizuara. Përveç
kësaj, duke marrë parasysh faktin se disa persona me aftësi të kufizuara kanë vështirësi në
respektimin e masave antivirus, siç është mbajtja e maskës, rreziku i infektimit mund të rritet
ndjeshëm si për ta ashtu edhe për të tjerët. Një nga problemet më të shpeshta me të cilat
përballen personat me aftësi të kufizuara për sa i përket aksesit në shërbimet e mbrojtjes sociale,
vjen nga pamundësia për të përdorur shërbimet e qendrave ditore. Ndonëse ndërkohë kanë
filluar funksionimin e qendrave ditore, si kapaciteti i tyre operativ ashtu edhe transporti i
organizuar për në qendra është ende i kufizuar. 

Gjatë pandemisë u shprehën dukshëm vështirësitë në mbledhjen dhe rinovimin e dokumenteve
për ushtrimin e të drejtave të mbrojtjes sociale dhe në disa raste kjo çoi në humbjen e së drejtës
së përdorimit të tyre. Kuadri i përcaktuar i mbrojtjes sociale ka kontribuar që një numri i madh i
personave me aftësi të kufizuara që nuk plotësojnë kërkesat për mbështetje financiare, për shkak
të krizës kanë mbetur pa të ardhura, të ardhurat janë pakësuara ose kanë humbur vendin e
punës, të përballen me rritjen e rrezikut social dhe varfërisë. Pandemia ndikoi në mënyrë të
pashmangshme në gjendjen financiare të personave me aftësi të kufizuara, duke rritur ndjeshëm
kostot që lidhen me mbrojtjen e shëndetit, duke përfshirë kostot e artikujve higjienikë dhe ilaçeve.
Vetëm një numër i vogël institucionesh janë plotësisht të aksesueshme për personat me aftësi të
kufizuara dhe përfshin gjithashtu aksesin e tyre në informacion.[17]

[17] Ndikimi i krizës së Covid-19 tek personat me aftësi të kufizuara në Maqedoninë e Veriut 
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Në mungesë të një strukture formale ekzistuese që do të koordinonte punën e institucioneve
shtetërore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, në seancën e 19-të të mbajtur më 14 mars 2020,
Qeveria themeloi Shtabin e Përgjithshëm Koordinues të Krizave (GCCS). Ky staf merr
kompetencën për koordinimin e plotë të organeve të administratës shtetërore, subjekteve juridike
të krijuara nga shteti, njësive të vetëqeverisjes vendore për parandalimin e transmetimit dhe
përhapjes së Covid-19. Shtabi i Përgjithshëm Koordinues i Krizave udhëhiqej nga kryeministri i
Maqedonisë së Veriut për të siguruar koordinimin e të gjithë procesit. 

Gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, GCCS mblidhej çdo ditë, pas mbledhjes së Komisionit të
Sëmundjeve Infektive. Në këto takime, GCCS kryesisht është diskutuar për situatën në 24 orët e
kaluara, ka shqyrtuar rekomandimet e Komisionit të Sëmundjeve Infektive propozimet dhe
kërkesat e ardhura nga subjektet juridike. Në bazë të propozimeve të marra, Qeveria miratoi
vendimet dhe dekretet me fuqinë e ligjit [18] në seancën e Qeverisë e cila u mbajt në të njëjtën
ditë. Komisioni i Sëmundjeve Infektive ka një rol shumë të rëndësishëm gjatë pandemisë Covid-
19. Komisioni është një organ këshillimor i krijuar nga Ministri i Shëndetësisë, i cili i jep propozime
dhe rekomandime ministrit. Rekomandimet e komisionit ishin vendimtare në përcaktimin e
masave për përballimin e pandemisë nga Qeveria – si gjatë gjendjes së jashtëzakonshme ashtu
edhe pas formimit të Qeverisë së re.

Pas zgjedhjeve parlamentare, qeveria e re krijoi zyrtarisht një GCCS të ri në seancën e saj të parë
të mbajtur më 1 shtator 2020, me një përbërje të ngjashme dhe role drejtuese për të siguruar
vazhdimësinë në përballjen e krizës. Megjithatë, GCCS mblidhet një herë në javë. Duke pasur
parasysh se nuk ka asnjë ndryshim në pozitën e ministrit të Shëndetësisë, nuk janë bërë
ndryshime në qasjen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe në punën e komisionit infektiv. Për shkak të
faktit se qeveria nuk ka më kompetencë legjislative, ndryshimet ligjore që janë të nevojshme për
rekomandime apo masa të caktuara kërkojnë që të zhvillohet një procedurë e rregullt legjislative
në kuvend. 

[18] https://vlada.mk/uredbi-covid19

Kriza e Covid-19 ka efekte të rëndësishme në pjesëmarrjen e OSHC-ve në vendimmarrje. Sipas
disa hulumtimeve, autoritetet shtetërore nuk kanë gjetur mënyrën e duhur për të përfshirë
plotësisht organizatat në procesin e riparimit të dëmeve të shkaktuara nga kriza. Kjo prirje mund
të ketë efekte në besimin e shoqërisë civile në pjesëmarrjen e tyre në planin afatgjatë.
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Pronësia
Organet e tjera koordinuese qeveritare të themeluara në përputhje me Ligjin për Manaxhimin e
Krizave janë: Komiteti Drejtues për Koordinimin dhe Manaxhimin e Sistemit të Manaxhimit të
Krizave dhe Grupit të Vlerësimit. Me miratimin e vendimit për ekzistencën e gjendjes së krizës në
territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut më 20.11.2020 është aktivizuar edhe Shtabi i
Përgjithshëm për Manaxhimin e Krizave, si organ operativ ekspert i qendrës për manaxhimin e
krizave që manaxhon aktivitetet për parandalimin dhe manaxhimin e krizave.

Në Qendrat Rajonale të Manaxhimit të Krizave krijohen shtabet rajonale, si organe profesionale
operacionale që drejtohen nga një person i caktuar nga drejtori i Qendrës. Qendrat rajonale
përbëhen nga përfaqësues të ministrive përkatëse dhe organeve të tjera të administratës
shtetërore, si dhe nga një përfaqësues të secilës komunë dhe qytetit të Shkupit.
Në gusht 2020, në Republikën e Maqedonisë së Veriut u hap Qendra Operative Emergjente për
Epidemitë dhe Shëndetin Publik. Qendra ofron informacion të centralizuar në kohë reale,
monitorim të situatës, raportim, si dhe këshilla se si të veprohet në ngjarjet dhe urgjencat që
lidhen me shëndetin publik. Rreziku apo kërcënimi i një pandemie nuk përmendet në dokumentet
strategjike në nivel kombëtar. Kështu, një sërë dokumentesh strategjike në nivel kombëtar ose
institucional përmendin rrezikun e një epidemie. Megjithatë, nuk ka një strategji kombëtare të
plotë, gjithëpërfshirëse dhe aktuale, e cila do të mbulonte rrezikun e pandemisë dhe epidemisë
në listën e dhënë të rreziqeve të sigurisë. Një strategji e tillë do të shërbente si bazë për zhvillimin
e një qasjeje multisektoriale për trajtimin e një rreziku të tillë. Në nivel strategjik, përmes një
procesi pjesëmarrës dhe transparent, duhet të miratohet një strategji e sigurisë kombëtare, në
përputhje me ndryshimet e fundit të Ligjit për Mbrojtjen nga shkurti i vitit 2020. Duke zgjeruar
nocionin e sigurisë, strategjia e re duhet të bazohet në vlerësimin e rrezikut dhe të mbështetet
nga një plan veprimi për të ndërtuar fleksibilitet ndaj kërcënimeve të ndryshme të sigurisë. Në
këtë kontekst, Kuvendi duhet të marrë një rol aktiv, jo vetëm në aspektin e miratimit të këtij
dokumenti, por edhe në mbikëqyrjen e zbatimit të tij.[19] Situata e pandemisë u përfshi në planet
vjetore/veprime, programet dhe projektet e disa institucioneve, disa prej të cilave janë si më
poshtë: 

[19] https://vlada.mk/protokoli-koronavirus
[20] Plani vjetor i punës për vitin 2021 i Qendrës për Menaxhimin e Krizave
[21] Programi i Reformës Ekonomike 2021-2023, Ministria e Financave e RNM
[22] Efektet e krizës Covid-19 në veprimtarinë dhe kapacitetet e organizatave të shoqërisë civile

Përballja me pandeminë globale të shkaktuar nga koronavirusi Covid-19 është prioriteti i dytë
strategjik i Qeverisë, ndërsa në Programin e Punës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë
së Veriut - 2021, siç thuhet në një nga fushat “Covid-19 nuk është vetëm një sfidë
shëndetësore.” 
“Aksioni 21 – për standardet evropiane në vend” janë projektet dhe programet kyçe për
zbatimin e Qeverisë në vitin 2021, me qëllim të zbatimit të standarteve evropiane në shoqëri,
ku prioriteti i katërt është “Maska, distanca dhe vaksina kundër Covid-19”.
Në maj 2020, Qeveria miratoi Planin për të reduktuar masat kufizuese me qëllim parandalimin
e përhapjes së koronavirusit, i cili rezulton në 80 protokolle për sjellje gjatë Covid-19.[20]
Në Planin Vjetor të Punës 2021 [21] të Qendrës së Manaxhimit të Krizave (CMC), përballja me
pandeminë globale të shkaktuar nga koronavirusi Covid-19 është pjesë e programit të parë
në planin e tyre të punës. Plani vjetor nuk përmban informacion të detajuar në lidhje me
qëllimet prioritare të këtij programi.
Në nëntor 2020, Stafi i Përgjithshëm i Manaxhimit të Krizave të QKM-së miratoi Planin e
Veprimit për Parandalimin dhe Manaxhimin e Përhapjes së Covid-19, i cili nuk është i
disponueshëm për publikun.
Duke pasur parasysh se kriza Covid-19 sjell pasiguri dhe rreziqe të mëdha, me qëllim që
ekonomia të jetë më fleksibël, Qeveria përgatiti “Programin e Reformës Ekonomike 2021-
2023”[22] në të cilën përcaktoi politikën fiskale afatmesme të bazuar në tri platforma: А. Rritja
e zgjuar 2021-2025 për rimëkëmbjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë, B.
Konsolidimi Fiskal 2021-2025 dhe C. Plani i Investimeve Publike 2021-2025.
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[23] Efektet e krizës Covid-19 në veprimtarinë dhe kapacitetet e organizatave të shoqërisë civile
[24] Regjistri unik kombëtar elektronik i rregulloreve në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Zëvendëskryeministrat, ministrat, drejtorët e institucioneve përkatëse shtetërore dhe përfaqësues
të Kabinetit të Presidentit janë anëtarë të Shtabit të Përgjithshëm Koordinues të Krizave. Në
Komisionin Drejtues për Koordinimin dhe Manaxhimin e Sistemit të Manaxhimit të Krizave sërish
janë ministra, drejtorë të organeve përkatëse shtetërore, kreu i Grupit të Vlerësimit dhe një
përfaqësues i Komisionit për Mbrojtjen dhe Sigurinë e Kuvendit nga radhët e anëtarëve të
Komisioni që i përket partisë më të madhe politike opozitare dhe përfaqësues i Kabinetit të
Presidentit.

Që nga fillimi i pandemisë Covid-19, një sërë OSHC-sh kanë qenë aktive dhe kanë pretendime,
vendime dhe kërkesa të tjera për manaxhimin e mbrojtjes më të mirë të grupeve vulnerabël dhe
të margjinalizuar. Megjithatë, OSHC-të nuk ishin pjesë e asnjë prej organeve kombëtare kundër
krizës deri në shpalljen e gjendjes së krizës, gjë që nuk ishte rasti në nivel lokal, ku OSHC-të ishin
të përfshira në disa organe lokale kundër krizës që në fillim. Që nga dhjetori 2020, dy përfaqësues
të sektorit të shoqërisë civile në fushën e të drejtave të njeriut, të përzgjedhur me shpallje publike,
kanë marrë pjesë, pa të drejtë vote, në punën e Shtabit të Përgjithshëm të Manaxhimit të Krizave.
Megjithatë, ky ishte një reagim i vonuar i këtij organi, duke qenë se OSHC-të shprehën
gatishmërinë dhe nevojën për t'u përfshirë në punën e organeve kundër krizës në prill të vitit
2020. Në fakt, Platforma Kundër Korrupsionit e OSHC-ve dhe OSHC-ve të tjera që punojnë në
fushën e qeverisjes së mirë, përmes përfaqësuesit të tyre në këshillin për bashkëpunim dhe
mbështetje ndaj shoqërisë civile, nisën përgatitjen e informacionit mbi masat e marra nga
OSHC-të si përgjigje për pandeminë Covid-19 dhe një kërkesë për përfshirje të përfaqësuesve të
OSHC-ve në organet përkatëse kundër krizës e cila u miratua nga këshilli në seancën e tij të 20-
të (16.04.2020) dhe iu dërgua qeverisë.

Përfshirja e OSHC-ve në aktivitetet që lidhen me krijimin e masave dhe politikave të propozuara
ra gjatë krizës shëndetësore Covid-19 në vitin 2020, krahasuar me periudhën para krizës. Sipas
sondazhit [23], në vitet 2018-2019, 76% e OSHC-ve ishin të përfshira në aktivitete të tilla, ndërsa
gjatë krizës në vitin 2020, kjo përqindje ishte 55%. Vetëm 20% e OSHC-ve morën ftesë për të
marrë pjesë në prezantimin e propozimeve të tyre drejtpërdrejt tek institucionet. Në 2018-2019 kjo
përqindje ishte tre herë më e lartë, pra 62%. Vetëm 53% e organizatave kanë iniciuar takime me
institucionet shtetërore për të prezantuar masat e propozuara gjatë krizës, që është 23 pikë
përqindje më pak se në periudhën 2018-2019. Ndërsa vendi ishte në gjendje të jashtëzakonshme,
Qeveria miratoi 250 Dekrete me fuqinë e ligjit dhe pas përfundimit të gjendjes së
jashtëzakonshme, shteti vazhdoi të miratonte lloje të ndryshme masash për përballimin e Covid-
19. Shumica e projektligjeve që i referoheshin ndryshimeve apo ligjeve të reja të propozuara për
zbatimin e masave të para për përballjen me pandeminë Covid-19 nuk janë vendosur në
ENER[24] për konsultim publik. OShC-të nuk njiheshin si partnerë përkatës konsultativë përpara
miratimit të politikave për të parandaluar ose ndihmuar në tejkalimin e kësaj pandemie.
Megjithëse dhomat e tregtisë u konsultuan rregullisht për masat që duheshin marrë dhe
pikëpamjet e tyre u morën parasysh për të përshtatur politikën në këtë mënyrë, pozicioni i OSHC-
ve nuk ishte aq i rëndësishëm. Për më tepër, OSHC-të si sektor nuk janë identifikuar drejtpërdrejt
në masat ekonomike për përballimin e Covid-19. Kjo ishte veçanërisht e dukshme në fillim të
krizës, kur procesi i konsultimit u ngushtua vërtet.

Megjithatë, Qeveria dha shembull pozitiv me themelimin e Këshillit Ekonomik, si organ konsultativ
që ofron informacione, udhëzime të përgjithshme dhe reagime për masat ekonomike për
përballimin e krizës Covid-19 në ekonominë maqedonase dhe në sektorin financiar. Përveç
zyrtarëve qeveritarë, në takime marrin pjesë edhe përfaqësues të partive politike, Akademisë së
Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, profesorë universitarë, si dhe oda ekonomike. Një
shembull tjetër pozitiv është procedura dhe konsultimet me një numër më të madh të palëve të
interesuara, të vendosura nga presidenti, përpara çdo shpalljeje të gjendjes së jashtëzakonshme.
Këshilli i Sigurimit ishte i detyruar të mbante takime në të cilat ishin ftuar palët e tjera të interesit
për të komentuar situatën në aspektin e fushës së veprimit të tyre. Në këtë mënyrë, Këshilli i
Sigurimit ishte në gjendje të merrte vendime të drejta dhe të këshillonte Presidentin në bazë të
informacionit më relevant dhe kompetent.

https://dijalogkoneu.mk/wp-content/uploads/2021/10/%D0%95%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9E%D0%94-%D0%97%D0%94%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90-%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%90-%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%94-19-%D0%92%D0%A0%D0%97-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90-%D0%98-%D0%9A%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9D%D0%90-%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%83%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98-1.pdf
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Në mesin e qershorit 2020, Qeveria e përmirësoi aplikacionin coronavirus.gov.mk për t'i ofruar
opinionit publik njohuri për donacionet monetare dhe jofinanciare të marra nga qeveria dhe
organet shtetërore për të luftuar krizën e koronavirusit, si dhe për të treguar se si u shpenzuan
paratë. Sipas të dhënave të publikuara në rubrikën transparenca financiare Covid-19[25] deri
më 25.11.2021 janë regjistruar 1452 donacione financiare në vlerë prej rreth 241 milionë denarë
(rreth 3,9 milionë euro) dhe 115 donacione jofinanciare në vlerë prej rreth 526 milionë denarë
(8,6 milionë). Faqja përmban informacion mbi datën e dhurimit të marrë, emrin e donatorit,
marrësin, llojin, përshkrimin dhe shumën e dhurimit.

Nga ana tjetër, sipas të dhënave nga Sekretariati për Çështjet Evropiane, i cili është përgjegjës
për koordinimin e aktiviteteve për ofrimin dhe marrjen e ndihmës së huaj në vend gjatë
periudhës së pandemisë, në periudhën 1 mars - 30 nëntor 2020, Ndihma jofinanciare e pranuar
nga donatorët e huaj ndërkombëtarë ishte 125,7 milionë denarë (rreth 2 milionë euro).
Megjithatë, duhet theksuar se për përballimin e pandemisë së Covid-19 në periudhën e dhënë,
përveç atyre të paraqitura, janë pranuar edhe donacione mallrash nga donatorë të huaj për të
cilat donatori nuk ka dhënë vlerën, për shkak se ato nuk mund të shpreheshin në vlerë.
Megjithatë, sipas Raportit të Entit Shtetëror të Auditimit për vitin 2020[26], nuk është krijuar një
mekanizëm i vetëm qendror për marrjen e donacioneve nga donatorët e huaj në nivel kombëtar.

Agjencia për Mbrojtjen e së Drejtës për Qasje të Lirë në Informatat Publike si organ i pavarur
shtetëror kujdeset për realizimin e së drejtës së garantuar me kushtetutë dhe ligj për qasje të lirë
në informatat publike, në pajtim me ligjin për qasje të lirë në informata publike.[27]. Sipas
raportimeve nga institucionet shtetërore në Agjenci, ndër të tjera, nga institucionet shtetërore
është kërkuar të japin të dhëna për përdorimin e mjeteve nga buxheti qendror për përballjen me
Covid-19, numrin e pjesëtarëve të komunitetit rom të infektuar me Covid-19, numri i pacientëve
të përkujdesur në qendrat Covid-19 të disa qendrave mjekësore, numri i seancave të zhvilluara
dhe të shtyra gjatë COVID 19, etj. Sipas Raportit Vjetor të Agjencisë për vitin 2020[28], Agjencia ka
vepruar në gjithsej 1,493 raste. Rezultatet e përmbledhura tregojnë se pjesa më e madhe e
ankesave të dorëzuara në Agjenci për vitin 2020 tejkalojnë 80%, për rastet e mosveprimit të
poseduesve të informacionit pas dorëzimit të kërkesave brenda afateve të përcaktuara me ligj
(20 ditë pas dorëzimit të kërkesës, ose 30 ditë nëse kërkesa kërkon shumë informacion), pra për
shkak të "heshtjes së administratës".

[25] https://finansiskatransparentnost.koronavirus.gov.mk/?_ga=2.40794722.1796424247.1637783386-124990201.1632212177#/donation-
financial-details 
[26] https://dzr.mk/sites/default/files/2021-
07/56_RUS_Dobivanje_nefinansiska_pomos_raspredelba_koristenje_instituciite_javen_sektor_covid_19_KOMPLET.pdf 
[27] “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 101
[28] https://aspi.mk/wp-content/uploads/2021/04/%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A8%D0%95%D0%9D-
%D0%98%D0%97%D0%92%D0%95%D0%A8%D0%A2%D0%90%D0%88-2020.pdf
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Sipas Raportit Vjetor të Agjencisë, e drejta për qasje të lirë në informacionin publik përdoret më
së shumti (rreth 80%) nga OSHC-të, si mjet për arritjen e qëllimeve që lidhen me zbatimin e
programeve të tyre të punës. 

Bazuar në një analizë të bërë nga Qendra për Komunikime Civile në vitin 2020, nga 460 kërkesa
për qasje në informacione publike që u janë dërguar institucioneve shtetërore, vetëm 51% e
kërkesave janë përgjigjur brenda afatit maksimal ligjor prej 20 ditësh, 48% (221 kërkesa) janë
përgjigjur pas afatit ligjor, ndërsa 1% (5 kërkesa) nuk janë përgjigjur nga institucionet edhe pas
vendimit pozitiv të Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata Publike.
Mesatarja e ditëve në të cilat institucionet iu përgjigjën kërkesave të parashtruara për qasje të
lirë, të cilat ishin objekt i analizës, është 23 ditë.[29]

Në prill të vitit 2020, në fillim të pandemisë Covid-19, Qeveria miratoi një Vendim për rialokimin e
mjeteve midis shfrytëzuesve buxhetorë të qeverisë qendrore dhe mjetet me të cilat u reduktuan
fondet shtetërore për mbështetjen e shoqatave dhe fondacioneve të parashikuara nga buxheti i
RMV për vitin 2020 në vlerë prej rreth gjysmë milioni euro. Më konkretisht, vendimi parashikonte
heqjen e plotë të mjeteve që do të ndahen përmes Sekretariatit të Përgjithshëm të Qeverisë nga
zëri i buxhetit për mbështetjen e OSHC-ve, si dhe përmes institucioneve të tjera, si Ministria e
Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare; Ministria e Ekonomisë; Ministria e Punës dhe
Politikës Sociale; Agjencia për Rini dhe Sport dhe Ministria e Drejtësisë. Mirëpo, për shkak të
reagimeve të Këshillit, si dhe reagimeve të gjera të OShC-ve, shumica e këtyre fondeve iu
rialokuan sërish OSHC-ve, ku shumica e tyre synonin marrjen e masave urgjente për përballimin
e krizës Covid-19. Kështu, edhe pse viti 2020 ishte një vit i vështirë për të gjithë, përfshirë OSHC-të,
Qeveria nuk i rriti fondet totale për të mbështetur shoqatat dhe fondacionet, por madje u përpoq
të reduktonte në mënyrë drastike financimin e shtetit për OSHC-të.

Në qershor të vitit 2020, qeveria shpalli thirrje për propozim-projekte të OSHC-ve për masat për
t'iu përgjigjur krizës Covid-19, në vlerë të përgjithshme prej 30.000.000 denarë. OShC-të kishin
gjashtë ditë për të përgatitur projekt propozimin, megjithatë 549 aplikacione u pranuan. Qeveria
vetëm pas dy ditësh ka shpallur vendimin për financimin e 40 projekt propozimeve në vlerë prej
29.647.474 denarë, përkatësisht anëtarët e komisionit vlerësues kanë përfunduar shqyrtimin
administrativ dhe vlerësimin e cilësisë e të gjithë 549 aplikimeve të pranuara për dy ditë. Kanë
qenë disa pika kritike që kanë ndikuar në transparencën dhe përgjegjshmërinë e të gjithë
procesit, duke filluar nga afatet shumë të shkurtra të aplikimit, përbërja e komisionit vlerësues,
diferencat e mëdha mes pikëve për të njëjtin aplikim të dhëna nga anëtarët e komisionit
vlerësues etj. 

Gjithashtu, është parashtruar ankesë në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit
lidhur me mënyrën e ndarjes së mjeteve. KSHPK-ja ka marrë vendim me të cilin pranohet kjo
ankesë me arsyetimin se, ndër të tjera, pagesa e mjeteve të miratuara më 1 korrik është bërë
gjatë fushatës zgjedhore dhe është shkelje e nenit 8-a paragrafi 1 rrjeshti 2 I kodit zgjedhor neni
34 i Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit. Sekretari i Përgjithshëm i Qeverisë u ankua kundër këtij
vendimi në Gjykatën Administrative. 

[29] https://www.ccc.org.mk/images/stories/aspmk.pdf?fbclid=IwAR2td_tD_CA5t1YH4YvD9Z88nVnnpDPALLDPaXDEqQt-Kt4767BDzP66384 
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Pas shqyrtimit të këtij rasti, Gjykata Administrative vendosi të anulojë vendimin e KSHPK-së. Sipas
Raportit për Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile 2020[30], organizatat e
shoqërisë civile kanë marrë mbështetje të kufizuar financiare për t'u marrë me krizën Covid-19.
Sipas rezultateve të anketës së realizuar për nevojat e këtij raporti, 87.75% e OSHC-ve nuk kanë
marrë asnjë lloj financimi shtesë. Ndërsa për 36 OSHC-të e mbetura (12.3%) që kanë marrë
mbështetje financiare, mbështetja është ofruar kryesisht nga donatorë të huaj ose institucione
publike (Qeveria, Ministria e Kulturës dhe Komisioni për Komunitete Fetare). Sipas Catalyst
Balkan, donacionet në vitin 2020 janë dhënë kryesisht për tejkalimin e krizës Covid-19.[31] Më
konkretisht, 5,085,162.96 euro i janë dhuruar Emergjencës Globale të Shëndetit në lloje të
ndryshme donacionesh. Shumica e donacioneve vijnë nga kompani (734 donacione) dhe
individë (335 donacione). 34 OShC janë regjistruar si donatorë dhe 223 OSHC si përfituese të
donacioneve. OShC-të nuk kanë përjetuar shkelje të mëdha të lirisë së organizimit, tubimit dhe
shprehjes apo ndonjë shkelje tjetër të të drejtave dhe lirive që nga fillimi i pandemisë Covid-19.
Sipas Raportit për Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile 2020, 17 organizata (5.8%)
nga gjithsej 293 që morën pjesë në anketë i janë përgjigjur pozitivisht kësaj pyetjeje, duke
përmendur si arsye kryesore: pamjaftueshmërinë e masave sipas specifikave të grupit të synuar;
pamundësia për të organizuar aktivitete në terren dhe pamundësia për të vendosur kontakte me
institucionet përkatëse.[32]

Sfida më e madhe për lirinë e tubimit paqësor në vitin 2020 u identifikua gjatë gjendjes së
jashtëzakonshme. Konkretisht, u vendosën masa kufizuese për mbrojtjen e qytetarëve dhe
parandalimin e pandemisë, si shtetrrethimi, kufizimi i lëvizjeve apo grumbullimeve jo thelbësore,
ngrirja e trafikut ajror dhe mbyllja e kufijve, pezullimi i afateve procedurale në procedurat
gjyqësore dhe kalimi në edukimin online. Gjatë vitit është nxjerrë një dekret me fuqi ligji për
ndalimin e tubimeve publike, me qëllim parandalimin e përhapjes së Covid-19. Pas përfundimit
të gjendjes së jashtëzakonshme, ky ndalim përfundoi dhe Qeveria mori vendim për tubime
publike, por me protokolle dhe masa specifike për parandalimin e Covid-19. Për shkak të masave
kufizuese, 41.3% e OSHC-ve që morën pjesë në anketë nuk ishin në gjendje të merrnin pjesë apo
të organizonin një tubim paqësor gjatë vitit 2020, gjë që ndryshon dukshëm nga viti 2019 kur
60.7% e të anketuarve morën pjesë në një tubim publik, qoftë individualisht apo përmes
organizatës (si pjesëmarrës dhe si organizatorë). Në vitin 2020, Ligji për Tatimin mbi Vlerën e
Shtuar (TVSH) u ndryshua në një mënyrë për të zbatuar ndryshimet e nevojshme për trajtimin e
Covid-19. Me ndryshimet e miratuara, qarkullimi i mallrave dhe shërbimeve që i jepen si
donacion një përdoruesi buxhetor për trajtimin e Covid-19 përjashtohet nga tatimi mbi vlerën e
shtuar. Nga tatimi mbi vlerën e shtuar përjashtohet edhe qarkullimi i mallrave dhe shërbimeve
që kryen një përdorues buxhetor për t'u përballur me koronavirusin, i cili paguhet me fondet nga
donacionet e marra nga përdoruesi buxhetor.

Në vitin 2020 është miratuar një Dekret me fuqi ligji për zbatimin e Ligjit për Donacionet dhe
Sponsorizimet në Veprimtaritë Publike, me qëllimin e rregullimit të interesit publik të donacioneve
në formë të mjeteve financiare, mallrave dhe shërbimeve ku përfituesi i donacionit është
përdorues buxhetor, për zgjidhjen e kushteve të shkaktuara nga Covid-19 në territorin e
Republikës së Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, shoqatat nuk ishin përfshirë, edhe pse shumë
prej shoqatave ishin gjithashtu në terren duke ofruar ndihmë. Donacionet për shoqatat nuk i
nënshtroheshin procedurës së lehtësuar dhe kështu OSHC-të nuk njiheshin si palë të interesuara
që kanalizonin donacionet dhe se ato donacione duhet t'i nënshtroheshin procedurës së
lehtësuar.

[30] Raport mbi Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile 2020
[31] https://catalystbalkans.org/en/report/donations-per-country 
[32] Raport mbi Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile 2020
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Shumë prej tyre e kuptuan urgjencën,
ndërmorën hapa solidariteti me komunitetet e
tyre dhe gjetën mënyra për të qenë të
dobishme për grupet e tyre të synuara.
Organizatat janë përshtatur me situatën e re
dhe kanë zhvendosur aktivitetet e tyre të
rregullta, dhe disa nga aktivitetet e tyre të
projektit, për të përmbushur nevojat e njerëzve
gjatë përballjes me pandeminë Covid-19.
Problemi i mungesës së informacionit të
qytetarëve, veçanërisht të kategorive më të
cënueshme, u trajtua në masë të madhe nga
OSHC-të përmes përgatitjes dhe shkëmbimit të
informacionit, njoftimeve, këshillave dhe
udhëzimeve për kujdesin shëndetësor dhe
përballimin e krizës së shkaktuar nga Covid-19. 

Organizatat të cilat ofrojnë ndihmë juridike falas
si pjesë e aktiviteteve të tyre të rregullta ose
kanë ekspertiza të tjera relevante reaguan
shpejt dhe i ridrejtuan aktivitetet e tyre në
ofrimin e ndihmës juridike falas, mbështetjes
psikologjike dhe linjave të tjera mbështetëse
SOS për grupet përkatëse të synuara në krizë, si
dhe shërbime të asistencës dhe mbështetjes
për viktimat e dhunës në familje. 

Organizatat kërkimore dhe analizuese,
organizatat mbikqyrëse qeveritare ose ato që
monitorojnë rregullisht respektimin e të
drejtave të njeriut, si dhe shumë organizata të
tjera, kanë zhvilluar dhe ndarë shumë analiza
dhe pjesë kërkimore mbi ndikimin e Covid-19
në fushat përkatëse. Megjithatë, organizatat
jo vetëm që hulumtuan, por edhe reaguan
pranë institucioneve shtetërore për çështje
që ata konsideronin se kishin ekspertizë dhe
mund të ndihmonin në përballimin më të
mirë të krizës së bashku. 

Organizata, platforma dhe rrjete individuale si
dhe grupe organizatash të organizuara
joformalisht përgatitën dhe dërguan
propozime, reagime, kërkesa të përbashkëta
në institucionet shtetërore. Duke vepruar
kështu, organizatat kanë treguar se janë të
hapura për bashkëpunim të ndërsjellë dhe
veprojnë së bashku para institucioneve
qeveritare për çështje dhe kërkesa thelbësore
për mirëqenien e grupeve të synuara dhe të
qytetarëve në përgjithësi. Nuk duhen lënë
anash dhe harruar përpjekjet dhe iniciativat e
një sërë organizatash që kanë punuar në
sigurimin e mjeteve, materialeve edukative
dhe burimore për grupet e synuara.

Në situatën e krizës të shkaktuar nga Covid-19, OSHC-të

ishin ndër të parat që njohën urgjencën dhe treguan

solidaritet të madh në ofrimin e mbështetjes për grupet e

margjinalizuara dhe komunitetet vulnerabël.
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Advokimi i politikave

Në tekstin e mëposhtëm renditen disa nga
kërkesat drejtuar institucioneve shtetërore si
dhe reagimi i institucioneve shtetërore ndaj
këtyre kërkesave. Në prill të vitit 2020, shoqata
ka dërguar Rekomandim Urgjent për
bashkëpunim dhe koordinim të institucioneve
kompetente për mbrojtjen e grave që kanë
pësuar dhunë në familje në kohë krize dhe
gjendje të jashtëzakonshme[33], e cila është
marrë parasysh dhe është përgjigjur nga
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.[34] 

Në prill të vitit 2020, u mbështet kërkesa e
Shoqatës për Zhvillimin dhe Promovimin e
Komunitetit Rom Romano Chachipe për të
përmirësuar mbrojtjen e popullatës në
komunën e Shuto Orizarit nga përhapja e
epidemisë Covid-19 duke siguruar pikë shtesë
për testim, dezinfektim dhe informacion.[35]
Kërkesa është shqyrtuar nga Shtabi i
Përgjithshëm Koordinues i Krizave, i cili ka dhënë
rekomandim[36] që Ministria e Shëndetësisë të
veprojë në përputhje me kërkesën.

Për shkak të përkeqësimit të situatës në
komunën e Shuto Orizarit, shoqata ESE në
partneritet me disa shoqata të tjera kanë
paraqitur kërkesë të re për ndërmarrjen e
masave parandaluese për parandalimin e
përhapjes së epidemisë Covid-19 në
komunën e Suto Orizarit.[37]. 

Kërkesës iu përgjigj Ministria e Punës dhe
Politikës Sociale me aktivitete specifike të
ndërmarra nga kjo ministri për tejkalimin e
situatës së krizës në komunën e Suto
Orizarit.[38]

Në prill 2020, njëzet OSHC, përfshirë
shoqatën ESE, i paraqitën Qeverisë një
ndërhyrje për ndryshimin e Dekretit me
fuqinë e ligjit për zbatimin e Ligjit për
Mbrojtjen Sociale në gjendje të
jashtëzakonshme. Kësaj kërkese i janë
përgjigjur pozitivisht institucionet shtetërore
me miratimin e një dekreti për ndryshimin e
kritereve për ushtrimin dhe shfrytëzimin e së
drejtës për ndihmë minimale të garantuar.
[39]

[33] https://fosm.mk/wp-content/uploads/2020/04/preporaki-za-itna-zashtita-od-semejno-nasilstvo.pdf
[34] https://fosm.mk/wp-content/uploads/2020/04/odgovor-semejno-nasilstvo.pdf
[35] https://fosm.mk/wp-content/uploads/2020/04/1-19_1.pdf
[36] https://fosm.mk/wp-content/uploads/2020/04/2-odgovor-na-baraneto-od-glavniot-koordinativen-krizen-shtab.pdf
[37] https://fosm.mk/wp-content/uploads/2020/04/3-barane-za-prezemane-na-preventivni-merki-za-sprechuvane-na-shireneto-na-epidemijata-
so-kovid-19-vo-opshtinata-shuto-orizari.pdf
[38] https://fosm.mk/wp-content/uploads/2020/04/5-odgovor-od-ministerstvoto-za-trud-i-soczijalna-politika-na-baraneto-od-9.4.2020.pdf
[39] https://fosm.mk/wp-content/uploads/2020/04/9-odgovor-od-ministerstvoto-za-trud-i-soczijalna-politika-na-urgenczijata-od-15.4.2020.pdf

Që nga fillimi i pandemisë, Shoqata për Emancipim,

Solidaritet dhe Barazi të Grave - ESE ka marrë një rol

proaktiv në zgjidhjen e problemeve të grupeve të synuara

duke dhënë iniciativa, propozime dhe kërkesa konkrete për

institucionet shtetërore. 
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Përgjigje ndaj nevojave bazë të
zonave zgjedhore

Në vitin 2020, organizata arriti të
grumbullojë dhe shpërndajë mbi 280 ton
ushqime dhe mbi 8 ton artikuj higjienike,
ndërsa në vitin 2021 pritet të grumbullojë
dhe shpërndajë mbi 320 ton ushqime dhe
mbi 3 ton artikuj higjienikë. Në baza mujore,
në varësi të donacioneve të marra,
organizata siguron ushqim mesatarisht për
1,000 deri në 1,100 familje ose rreth 2,500
deri në 3,000 persona. Rreth 300 persona
nga 11 qytete të vendit janë përfitues të
rregullt për të cilët organizata ofron
ushqime në baza ditore.

Në maj të vitit 2021 Food Bank MK së
bashku me organizata të tjera lokale
organizuan karvanin Qëndrojmë së bashku
kundër Covid-19 dhe urisë, duke
shpërndarë mbi 25 ton ushqime dhe
dezinfektues për mbi 5,300 qytetarë në
rreth 20 qytete të vendit.

Në fund të vitit 2020, Koalicioni Rural inicioi krijimin
e e-tregut të parë virtual të grave rurale. 100 gra
në këtë platformë https://www.nasatezga.mk/
promovojnë produktet e tyre, gjë që është shumë
e dobishme veçanërisht në kohën e Covid-19.
Koalicioni planifikon të regjistrojë një ndërmarrje
sociale në vitin 2022, të krijojë një sistem të plotë
grumbullimi dhe shpërndarjeje dhe të investojë
në promovimin e platformës.

Që nga marsi i vitit 2021, në Kërçovë funksionon
një qendër lokale për e-mbështetje për aplikimin
dhe marrjen e shërbimeve elektronike, e cila
është një nga tri qendrat e tilla në vend dhe një
nga 15 qendrat lokale në Ballkanin Perëndimor,
qëllimi i të cilave është të lehtësojë komunikimin
elektronik të qytetarëve me institucionet. Në
kuadër të kësaj qendre, Koalicioni Rural punon
me popullatën në zonat rurale me qëllim të rritjes
së aftësive të tyre digjitale, shfrytëzimit praktik të
shërbimeve elektronike në dispozicion përmes
portalit kombëtar për shërbime elektronike
www.uslugi.gov.mk, si dhe aplikimit elektronik për
subvencione. Për më tepër, u krijua platforma e
parë për shërbimet e-agrikulturore https://e-
zemjodelskiuslugi.mk/ Ky aktivitet u zgjerua më
tej përmes bashkëpunimit me komunat për rritjen
e shërbimeve elektronike të disponueshme në
nivel lokal.

Ushqim për të gjithë - Food Bank MK është
një organizatë që punon në mënyrë aktive
në grumbullimin e ushqimit të tepërt nga të
gjithë operatorët e ushqimit (prodhuesit,
distributorët dhe tregtarët) dhe e
shpërndan atë në formën e paketave
sociale për kategoritë e varfëra dhe të
pafavorizuara të qytetarëve.

Mobilizimi i komunitetit dhe
veprime të tjera transformuese

Koalicioni Rural, i përbërë nga 40 shoqata lokale,
punon për përmirësimin e kushteve në zonat
rurale për krijimin e fermave të qëndrueshme
familjare përmes mbështetjes direkte, ngritjes së
kapaciteteve, kontributit në zhvillimin e
balancuar rajonal dhe pjesëmarrjes në krijimin e
politikës agrare lokale dhe kombëtare.
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Përshkrim i
përgjithshëm i
vendit

Sipas të dhënave të Bankës Botërore për vitin
2020, popullsia e Serbisë është 6,908 milionë[1]
banorë. Informacioni mbi dendësinë mesatare të
popullsisë është i disponueshëm vetëm për
rajone specifike, por jo për vendin në tërësi. Të
dhënat tregojnë se Beogradi është rajoni me
dendësinë më të madhe të popullsisë me 523
banorë për kilometër katror, ndërsa rajonet e
Serbisë Jugore dhe Lindore janë më pak të
dendura. 

Sa i përket shpërndarjes gjinore, meshkujt
përbëjnë 48.7% dhe femrat përbëjnë 51.3% të
popullsisë së përgjithshme të Serbisë. Të dhënat
tregojnë se, krahas rënies së përgjithshme të
popullsisë, ka pasur një rënie të përqindjes së
popullsisë deri në moshën katërmbëdhjetë vjeç
dhe rritje të popullsisë mbi 65 vjeç në 20 vitet e
fundit.[2] Sipas të dhënave të vitit 2018, mosha
mesatare e popullsisë është 43.16 vjeç.[3] 

Përbërja etnike e Serbisë është si në vijim: 83,3% e
popullsisë identifikohen si serbë, 3,5% hungarezë,
2,1% romë, 2% boshnjakë, 0,8% kroatë, 0,7%
sllovakë, 0,5% malazezë, 0,5% vlleh, 0,4% rumunë,
0,3% jugosllavë, 0,3% maqedonas, 0,3%
myslimanë dhe rreth 5% të tjerë.[4] 

Sipas të dhënave të punësimit për tremujorin e
katërt të vitit 2021, fuqia punëtore aktive në Serbi
arriti në 2,917,400 persona, ndërsa numri i të
papunëve në 316,700. Shkalla e punësimit për të
njëjtën periudhë ishte 50,0% dhe shkalla e
papunësisë ishte 9,8%.[5]

[1] “Popullsia, totali - Serbia”. Faqja zyrtare e Bankës Botërore. Në dispozicion në: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?
locations=RS&most_recent_value_desc=false
[2] “Serbia - Popullsia: gjendja demografike, gjuhët dhe fetë”. Faqja zyrtare e Rrjetit Eurydice. Në dispozicion në:
https://eacea.ec.europa.eu/national“Popullsia, totali - Serbia”. Faqja zyrtare e Bankës Botërore. Në dispozicion në:-
policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-66_en
[3] "TREGUESIT AKTUAL DEMOGRAFIK (Demografia aktuale)". Faqja zyrtare e Ministrisë së Demografisë dhe Politikës së Popullsisë së Serbisë. Në
dispozicion në: https://www.mdpp.gov.rs/demografija-aktuelni-pokazatelji.php
[4] “Serbia - Popullsia: gjendja demografike, gjuhët dhe fetë”. Faqja zyrtare e Rrjetit Eurydice.
[5] “Dinamika e tregut të punës në tremujorin e katërt 2021”. Faqja zyrtare e Entit Statistikor të Republikës së Serbisë. Në dispozicion në:
https://www.stat.gov.rs/en-us/vesti/20220228-anketa-o-radnoj-snazi-iv-kv-2021/?s=2400

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=RS&most_recent_value_desc=false
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-66_en
https://www.mdpp.gov.rs/demografija-aktuelni-pokazatelji.php
https://www.stat.gov.rs/en-us/vesti/20220228-anketa-o-radnoj-snazi-iv-kv-2021/?s=2400


Rasti i parë i Covid-19 në Serbi u raportua në mars të vitit 2020 dhe infeksionet përparuan me
shpejtësi më tej. Pas 60 ditësh pas rastit të parë të infeksionit të regjistruar, kishte më shumë se
10,000 infektime të raportuara nga burimet zyrtare, që ishte dhe numri më i lartë në rajon në atë
kohë. Në këtë periudhë, Serbia regjistroi 38 vdekje nga Covid-19 për një milion banorë, krahasuar
me 13 në Shqipëri, 53 në Bosnjë dhe Hercegovinë, 20 në Kosovë dhe 137 në Maqedoninë e Veriut.
Pas infeksionit të parë të raportuar, Serbia ka përjetuar disa valë të pandemisë. Vala e dytë zgjati
nga fillimi i qershorit deri në mes të shtatorit 2020, e treta nga tetori deri në dhjetor 2020 me
norma dukshëm më të larta të incidencës dhe një valë e katërt nga mesi i shkurtit deri në fund të
prillit 2021.[6] 

Deri më 3 mars 2022, burimet zyrtare raportojnë 1,919,327 raste dhe 15,346 vdekje të regjistruara.
[7] Shkalla e vdekshmërisë është 0.80%. Sidoqoftë, ka pasur dyshime të konsiderueshme nëse
shifrat zyrtare nënvlerësojnë koston reale njerëzore të pandemisë.[8] Pasi kishte filluar më parë
vaksinimin e punonjësve shëndetësorë me rrezikun më të lartë të infeksionit, të ndjekur nga të
moshuarit, Serbia filloi vaksinimet masive më 19 janar 2021.[9] Ndryshe nga të dhënat për numrin
e infeksioneve dhe vdekjeve, të dhënat për dozat e vaksinave të administruara si dhe prevalenca
e vaksinimit nuk janë transparente dhe të disponueshme për publikun. Sipas Our World in Data,
që nga marsi 2022, Serbia ka administruar 8,47 M doza vaksinash, me 3,26 M ose 47.2% të
njerëzve të vaksinuar plotësisht.[10]

[6]“Rishikimi shumëdimensional i Ballkanit Perëndimor: Vlerësimi i Mundësive dhe Kufizimeve”. Qendra e Zhvillimit të OECD. Qershor
2021.https://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-the-western-balkans_4d5cbc2a-en
[7] “Informacioni më i fundit për Covid-19 në Republikën e Serbisë”. Portali zyrtar informativ i Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Serbisë
për Covid-19. https://covid19.rs/homepage-english/ (accessed on 03.03.2022.)
[8] Shih: “BIRN: Numri i të vdekurve nga Covid-19 në Serbi shumë më i lartë; shpjegon doktori”. Faqja e internetit N1.
https://rs.n1info.com/english/news/a612608-birn-number-of-dead-form-Covid-19-in-serbia-much-higher-doctor-explains/
[9] “Sot fillon vaksinimi masiv në Serbi”. Faqja zyrtare e Qeverisë së Serbisë. në:https://www.srbija.gov.rs/vest/en/166398/mass-vaccination-in-
serbia-starts-today-.php
[10] “Vaksinimet kundër Coronavirus (Covid-19)”. Faqja jonë e internetit World In Data. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?
country=OWID_WRL

Ndikimi socio-ekonomik i
Covid-19 në vend
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Ndikimi i pandemisë Covid-19 dhe pasojat e saj ekonomike në popullsinë dhe ekonominë e
Serbisë janë vlerësuar si relativisht të moderuara. Autoritetet e qeverisë serbe mobilizuan
burime të konsiderueshme fiskale për të zbutur ndikimin e sëmundjeve dhe masave strikte të
izolimit te njerëzit dhe firmat.[1] Një paketë gjithëpërfshirëse masash emergjente monetare,
fiskale dhe bankare u zbatua nga qeveria me synimin për të zbutur ndikimin negativ ekonomik
të krizës. Një përmbledhje e masave ekonomike të miratuara në vitin 2020 në përgjigje të krizës
siç është hartuar nga OECD është paraqitur në tabelën e mëposhtme:

Masa të ndërmarra nga qeveria për të adresuar
sfidat ekonomike dhe sociale nga Covid-19

[11] “Rishikimi shumëdimensional i Ballkanit Perëndimor: Vlerësimi i Mundësive dhe Kufizimeve”. Qendra e Zhvillimit të OECD. Qershor 2021.

Masat e politikave ndaj njerëzve

Ndihma financiare e njëhershme për të gjithë pensionistët (7 miliardë RSD [dinar serb]) dhe
përfitim i përkohshëm për përfituesit që kanë ushtruar të drejtat e tyre (4 000 RSD).
Transfertë universale parash prej 100 eurosh për çdo qytetar më të vjetër se 18 vjeç (70
miliardë RSD).
Asistencë në pako higjienike dhe produkte ushqimore esenciale për 14,000 gra vulnerabël.
Programi (Paga ime e parë) për të mbështetur punësimin e të rinjve përmes
subvencioneve të pagave dhe trajnimeve (2 miliardë RSD). Objektivi i programit ishte të
përfitonin 10,000 të rinj të diplomuar nga nëntori 2020.
Punonjësve shëndetësorë të sektorit publik iu dha një ndihmë e njëhershme prej 10,000 RSD
(gjithsej 0.02 përqind e PBB-së) në dhjetor 2020.

Masat e politikave për bizneset
Mbështetja e aktivitetit dhe punësimit të sektorit privat nëpërmjet pagesës së qeverisë për
një pagë minimale neto për çdo punonjës të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme
(NMVM) për tre muaj e dy muaj prej 60% të pagës minimale neto për të njëjtin grup. Për
ndërmarrjet më të mëdha, pagesa e qeverisë prej 50% të pagës minimale për çdo punonjës
në pushim të pavullnetshëm për pesë muaj.
Skemat e garancisë së kredive për ruajtjen e likuiditetit dhe kapitalit qarkullues për pronarët
e bizneseve të vogla, SME-të dhe sipërmarrjet bujqësore me vlerë 2 miliardë euro.
Shtyrja e taksave dhe kontributeve mbi pagat për një periudhë katër mujore.
Shtyrja e paradhënies së tatimit mbi të ardhurat e korporatave për muajt mars, prill dhe maj
2020 deri në dorëzimin e deklaratave përfundimtare për vitin fiskal 2020.
Thirrje speciale nga Fondi Serb i Inovacionit për propozime inovative nga MSME-të për t'iu
përgjigjur pandemisë.
Mbështetje për sektorin e turizmit: 160,000 kupona pushimesh të shpërndara nga qeveria, si
dhe ndihma direkte për sektorin e hotelerisë dhe argëtimit në vlerë rreth 1,4 miliardë RSD.
Kredi për kapital qarkullues dhënë nga Fondi i Zhvillimit për SME-të për kompanitë në
sektorët e furnizimeve mjekësore,  të turizmit dhe të hotelerisë.
Qyteti i Beogradit vendosi të mos marrë qira për hapësirën nga bizneset apo zyrat gjatë
gjendjes së jashtëzakonshme.
Lehtësimi i kritereve të pranueshmërisë për kredi dhe asistencë financiare për fermerët.
Fondi i Zhvillimit dha kredi me afate më të gjata shlyerjeje (deri në pesë vjet) për sektorët
më të rrezikuar (hotelierë, agjenci udhëtimesh etj.) për të përmirësuar likuiditetin dhe
kapitalin e tyre qarkullues.
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[12] “Rishikim shumëdimensional i Ballkanit Perëndimor: Vlerësimi i Mundësive dhe Kufizimeve”. Qendra e Zhvillimit të OECD. Qershor 2021.

Masat e politikave të marra për shëndetin dhe masa të tjera

Rritja e pagave 10% për sektorin publik të kujdesit shëndetësor (13 miliardë dollarë) dhe rritja
e shpenzimeve për kujdesin shëndetësor në rreth 12 miliardë dollarë.
Punësimi i 2,500 punonjësve shëndetësorë shtesë (mjekë dhe infermierë).
Paketa e BE-së prej 93 milionë euro (15 milionë euro për blerjen dhe transportin e
menjëhershëm të pajisjeve mjekësore dhe 78 milionë euro për rimëkëmbjen ekonomike).
Mbështetje dypalëshe nga Hungaria dhe Shtetet e Bashkuara për furnizime mjekësore.

Asnjë masë e drejtuar posaçërisht ndaj OSHC-ve nuk u miratua nga qeveria. U miratuan disa
masa financiare për të cilat OSHC-të kualifikoheshin, por që synonin më gjerësisht të gjithë
punëdhënësit/subjektet tregtare, të tilla si mbulimi nga shteti i një pjesë të pagave të
punonjësve dhe opsioni për të shtyrë pagesën e taksave dhe përfitimeve të vogla mbi pagat e
punonjësve. Nuk u regjistruan stimuj specifikë filantropikë apo raste të mbështetjes sistematike
jofinanciare, ndërsa qëndrimet e qeverisë ndaj shoqërisë civile dhe qëndrueshmërisë së saj
financiare mbeten të pandryshuara.

Ndikimet në ekonomi 

Me një tkurrje ekonomike relativisht të ulët në vitin 2020, Serbia është vlerësuar si ndër vendet
më pak të prekurat nga pandemia Covid-19 në Evropë. Pavarësisht se pësoi një recesion të
rëndë gjatë valës së parë dhe bllokimit, ekonomia e Serbisë e përballoi krizën relativisht mirë me
mbështetjen e konsiderueshme të qeverisë. Pas rritjes me 4,2% në vitin 2019, Enti i Statistikave të
Republikës së Serbisë vlerëson se Prodhimi Brendshëm Bruto (PBB) ra me 1% në terma realë në
vitin 2020. Pas rënies me 0,6% në tremujorin e parë të 2020, PBB u tkurr me 9,2% në tremujorin e
dytë pasi u vendosën masat e bllokimit dhe frenimit, por u rikuperuan në tremujorin e tretë dhe
të katërt.

Pasojat ekonomike të pandemisë u manifestuan ndryshe në sektorë të ndryshëm të ekonomisë
serbe, ku sektorët e shërbimeve kanë qenë më të prekurit gjatë pandemisë. Sipas të dhënave të
Bankës Botërore, shërbimet e argëtimit ranë me 14.6% në terma realë gjatë vitit 2020, shërbimet
profesionale dhe administrata me 9%, tregtia me shumicë dhe pakicë, kontribuesi i dytë më i
madh në PBB, ra me 5,2%. Pavarësisht rikuperimeve të forta tremujore, këta sektorë të
shërbimeve nuk mund të kompensonin humbjen e pësuar gjatë gjysmës së parë të vitit.
Prodhimi i brendshëm pritej të binte për shkak të ndërprerjes në zinxhirët e furnizimit. Ndërsa
sektorët industrialë, duke përjashtuar ndërtimin, ranë me 12% midis tremujorit të parë dhe të
dytë, ata u rikuperuan fuqishëm. Ndërtimi, nga ana tjetër, e mbylli vitin me një rënie prej 5,1% të
vlerës së shtuar. Rimëkëmbja e disa sektorëve kryesorë tregon qëndrueshmërinë e tyre përballë
ndërprerjeve të konsiderueshme, duke vënë në dukje se eksportet dhe importet u ulën me rreth
20% dhe konsumi ra me 7,2% në tremujorin e dytë të 2020.[12]
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Segmente të caktuara të popullsisë ishin më të prekura se të tjerët, si punëtorët në sektorin
informal, gratë në sektorin e bujqësisë dhe të moshuarit. Të dhënat për punësimin dhe
pasojat e pandemisë tregojnë se 85% e punëtorëve të cilëve u është ndërprerë marrëdhënia
e punës në tremujorin e parë të 2020 ishin punëtorë informalë dhe se shumë prej tyre nuk
kanë përfituar nga ndonjë masë e rregullt ose specifike e mbrojtjes sociale për Covid-19.
Pakica kombëtare rome u prek veçanërisht, pasi romët në vendbanimet joformale dhe
formale vuanin nga mungesa e aksesit në ujë dhe energji elektrike, duke i lënë ata pa kushtet
e nevojshme për të vepruar në përputhje me masat e rekomanduara të sigurisë. Për më
tepër, familjet më të varfra kishin gjithashtu vështirësi për të siguruar pjesëmarrjen e fëmijëve
të tyre në shkollimin online, duke mos pasur akses në një lidhje aktive në internet dhe pajisje
elektronike personale.[13] 

Ky është vetëm një shembull se si, gjatë zbatimit të masave për krizën ekonomike, qeveria
serbe nuk i ka marrë parasysh nevojat e komuniteteve më të margjinalizuara në Serbi. Për
këtë qëllim, romët pa letërnjoftim dhe banim të përhershëm u përjashtuan nga masat
stimuluese shtetërore të vendosura për të zbutur pasojat e pandemisë. Në vitin 2020 dhe 2021
janë dhënë pagesa prej 80 dhe 100 euro për të gjithë shtetasit e moshës madhore serbe te
pajsiur me letërnjoftim dhe me vendbanim të përhershëm të regjistruar dhe që kanë aplikuar
për to. Megjithatë, personat që nuk kishin një kartë identiteti dhe një vendbanim të
përhershëm të regjistruar, të cilët janë pothuajse ekskluzivisht anëtarë të komunitetit rom, nuk
kishin të drejtë për këtë formë ndihme. Për më tepër, ky përfitim në para nuk plotësonte
nevojat e familjeve me fëmijë, pasi mund të aplikonin vetëm personat që kishin mbushur
moshën madhore. Për rrjedhojë, familjet me fëmijë dhe veçanërisht familjet me disa fëmijë
kanë marrë proporcionalisht më pak mbështetje financiare.[14]

Gratë janë veçanërisht të ekspozuara ndaj efekteve anësore të Covid-19. Ashtu si në
ekonomitë e tjera, humbja e punësimit dhe kushtet e ndalim qarkullimit në Serbi ngritën
shqetësime për rritjen e ekspozimit ndaj rrezikut të dhunës në familje gjatë valës së parë të
krizës Covid-19. Kjo çoi në thirrje nga Komisioneri për Mbrojtjen e Barazisë dhe organizatat e
shoqërisë civile për të siguruar që masat mbrojtëse të zbatoheshin. Për më tepër, në Serbi, si
në vendet e tjera, gratë përbëjnë shumicën e fuqisë punëtore të kujdesit shëndetësor, gjë që i
ka ekspozuar ato ndaj rrezikut më të madh të infeksionit. Në të njëjtën kohë, gratë mbanin mbi
supe pjesën më të madhe të barrës në shtëpi, si pasojë e vendimit dhe zgjatjes së vendimit
për mbylljen e shkollave për të ndihmuar në parandalimin e përhapjes së Covid-19, si dhe
pabarazitë gjinore në punën e papaguar që vazhdojnë në Serbi. [15] 

[13] “Ndikimi i Covid19 në Serbi: Një raport i ri dhe thirrje për veprim nga Kombet e Bashkuara”. Sistemi i zhvillimit të OKB-së në Serbi. shtator 2020.
https://serbia.un.org/en/92908-impact-covid19-serbia-new-report-and-call-action-united-nations
[14] “Raport Alternativ për Sesionin e 71-të të Komitetit për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore - Rishikimi i raportit të tretë periodik të
Serbisë”. Platforma e Organizatave për Bashkëpunim me Mekanizmat e OKB-së për të Drejtat e Njeriut. Janar 2022. Në dispozicion në:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2521&Lang=en
[15] “Ndikimi i Covid19 në Serbi: Një raport i ri dhe thirrje për veprim nga Kombet e Bashkuara”. Sistemi i zhvillimit të OKB-së në Serbi. Shtator 2020.
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Një grup tjetër vulnerabël që u rrezikua gjithashtu gjatë pandemisë ishin viktimat e trafikimit të
qenieve njerëzore. Të mbijetuarit nga trafikimi i qenieve njerëzore, të cilët më parë ishin të
punësuar, ishin ndër të parët që humbën punën e tyre në pandemi. Një barrë shtesë u krijua
nga heqja e disa shërbimeve për viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore, gjë që bëri që
shoqëria civile të shtonte shërbimet e saj për të mbushur boshllëkun. Raportet e vlerësimit
tregojnë se në Serbi, institucionet shtetërore në fushën e mbrojtjes së viktimave të trafikimit
arritën t'i përgjigjen vetëm 30% të nevojave të viktimave të trafikimit në vitin 2020, ndërsa 70% e
mbetur mbulohej nga organizata të shoqërisë civile. Për shembull, strehëza shtetërore e
urgjencës për viktimat e trafikimit u mbyll në gusht 2020, kështu që të gjithë përfituesit që ishin
strehuar aty u referuan tek strehëza e drejtuar nga OSHC Atina.[16]

Për më tepër, pandemia e Covid-19 dhe masat shtetërore të ndërmarra ose mungesat e tyre,
patën pasoja të veçanta në të drejtat dhe statusin e personave me aftësi të kufizuara. Duke
qenë se objektet rezidenciale të përkujdesit social paraqisnin një mjedis ku ka rrezik të shtuar të
transmetimit, ekzistonte nevoja për të zhvendosur urgjentisht ata që merrnin shërbim në
institucione të tilla në komunitet gjatë pandemisë. Fatkeqësisht, qeveria vendosi të mbyllë
plotësisht objektet gjatë pandemisë, duke ndaluar vizitat tek përdoruesit, duke çuar në përhapje
të shtuar dhe të pakontrolluar të infeksionit si midis përdoruesve ashtu edhe punonjësve.[17]  

Të rinjtë ishin një ndër grupet që u prekën. Rastet e para zyrtare të infeksionit me Covid-19 tek
studentët e konvikteve u shfaqën në fund të majit 2020. Pas kësaj, infeksioni u përhap shpejt
dhe lehtë pavarësisht të gjitha masave parandaluese të marra, kryesisht për shkak të
akomodimit të dendur kolektiv dhe kushteve të jetesës në konvikte. Në javën e parë dhe të dytë
të qershorit u rrit çdo ditë numri i studentëve të sëmurë që paraqiteshin te mjekët në klinikën
respiratore të Institutit të Shëndetit Studentor, por deri më 12 qershor 2020, vetëm serologjia
ishte në dispozicion si mjet diagnostikues për mjekët në institut, dhe ato teste ishin në gjendje të
tregonin infeksionin vetëm pas 9-10 ditësh nga infektimi. Mbyllja e shkollave ndikoi negativisht
në mënyrë disproporcionale edhe anëtarët e grupeve vulnerabël, të cilët kanë më shumë gjasa
të braktisin shkollën ose të lënë shkollën para kohe. Mbyllja e shkollave pati një efekt veçanërisht
negativ për të rinjtë nga grupet minoritare, të rinjtë e varfër dhe ata nga zonat rurale pa akses
në energji elektrike, internet, kompjuter dhe mjete të tjera të nevojshme për komunikim,
informacion dhe mësim në distancë; mes sfidave të tjera; dhe të rinjtë me aftësi të kufizuara që
nuk janë të vetëpunësuar, për shkak të masave kufizuese që përfshinin qëndrimin në shtëpi
gjatë kufizimit. Për më tepër, duke u detyruar të tërhiqen tek familjet e tyre për shkak të mbylljes
së shkollave dhe konvikteve, shumë të rinj LGBTI u gjendën gjithashtu në një mjedis familjar
armiqësor.[18]

[16] “Raporti Alternativ për Sesionin e 71-të të Komitetit për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore – Shqyrtimi i raportit të tretë periodik të
Serbisë”. Platforma e Organizatave për Bashkëpunim me Mekanizmat e OKB-së për të Drejtat e Njeriut. Janar 2022.
[17] Pasojat e Covid-19 në pozicionin e grupeve vulnerabël dhe në rrezik", Ekipi i OHCHR & SIPRU, 2020.
[18] “Raport Alternativ Specifik i Rinisë në Komisionin për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore”. Programi i Qendrës së Beogradit për të
Drejtat e Njeriut, Iniciativat Qytetare, Shoqata Kombëtare e Praktikuesve të Punës Rinore Janar 2022. Në dispozicion në:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2521&Lang=en
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Pronësia 

Roli dhe përfshirja e
shoqërisë civile në
politika dhe
vendimmarrje në
përgjigje të pandemisë
Covid-19

Nuk ka asnjë strategji kombëtare apo plan strategjik qeveritar për Covid-19 në Serbi. Megjithatë,
në Republikën e Serbisë u miratuan një sërë rregulloresh të ndryshme lidhur me parandalimin e
përhapjes së Covid-19, të cilat në mënyrë të konsiderueshme penguan gëzimin e tre lirive
themelore në kohë pandemie, veçanërisht për kohëzgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme. Duke
filluar nga data 12 mars 2020, Ministri i Shëndetësisë ka nxjerrë urdhëresa për ndalimin e
tubimeve në Republikën e Serbisë në ambiente të mbyllura publike, duke ulur në mënyrë
progresive numrin e personave të lejuar të grumbullohen nga 100, në 50, në 5. Kufizimi i plotë i
tubimeve jashtë ka zgjatur përreth 52 ditë, kohës së vendosur si gjendje e jashtëzakonshme.
Gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, ndalim kufizimi më i gjatë  zgjati për 84 orë, dhe u vendos
për të mos lejuar që njerëzit të merrnin pjesë në shërbesat e liturgjisë së kishës për Pashkët
Ortodokse. Asnjë nga këto masa nuk u miratua në mënyrë transparente apo konsultative duke
penguar ndjeshëm funksionimin e shoqërisë civile, siç do të shpjegohet më poshtë. 

Asnjë dokument strategjik dhe as organet e krijuara per reagimin ndaj situatës pandemike, nuk
janë përgatitur apo krijuar bazuar në një pjesëmarrje shumëpalëshe nga parlamenti, shoqëria
civile, sektori privat, qeveria nënkombëtare dhe partnerët e zhvillimit në këto organe. Nuk ka
pjesëmarrje në hartimin, zbatimin dhe monitorimin e strategjive dhe politikave kombëtare për
reagimin ndaj Covid-19. Gjatë vitit 2021, OSHC-të “Të bashkuar kundër Covid-19” e krijuar nga
personeli mjekësor dhe kritike për mënyrën se si qeveria serbe e trajtoi krizën, publikoi propozimin
e tyre për autoritetet shëndetësore në “Strategjinë për parandalimin e epidemisë të koronavirusit
në Republikën e Serbisë dhe pasojat e saj”.[19] Ky dokument është përpiluar nga ekspertë të
epidemiologjisë, shëndetit publik, imunologjisë, biokimisë klinike, pulmonologjisë dhe infektologjisë
nga Shoqata e Mjekëve të Bashkuar Kundër Covid-19, me mbështetjen e një sërë iniciativash dhe
individësh. Kur bëhet fjalë për zhvillimin dhe zbatimin e masave të reja epidemiologjike/përgjigje
ndaj krizës, organi kompetent në Serbi është Shtabi i Krizave, i cili përbëhet nga zyrtarë qeveritarë
dhe profesionistë mjekësorë. Qeveria e Serbisë miratoi vendimin për themelimin e shtabit të
krizës për kontrollin e sëmundjeve infektive Covid-19[20] më 30 tetor 2020. Shtabi i Krizave ka për
detyrë të monitorojë situatën, të bashkërendojë veprimet dhe aktivitetet e të gjitha institucioneve
dhe autoriteteve përkatëse, si organizatave dhe ofruesve të shërbimeve. Gjithashtu, Shtabi i
Krizave propozon dhe rekomandon masa për kontrollin e pandemisë dhe mbrojtjen e popullatës
nga sëmundja infektive e Covid-19. 

[19] “Strategjia për shtypjen e epidemisë së koronavirusit në Republikën e Serbisë dhe pasojat e saj”, të bashkuar kundër Covid, dhjetor
2021. E disponueshme në: https://ujedinjeni-protiv-kovida.net/2021/12/06/strategija-upk/ 
[20] Vendimi për themelimin e Qendrës së Krizave për Kontrollin e Sëmundjeve Infektive Covid-19. Në dispozicion në:
https://www.paragraf.rs/propisi/odluka-o-obrazovanju-kriznog-staba-za-suzbijanje-zarazne-bolesti-Covid-19.html

88

https://ujedinjeni-protiv-kovida.net/2021/12/06/strategija-upk/
https://www.paragraf.rs/propisi/odluka-o-obrazovanju-kriznog-staba-za-suzbijanje-zarazne-bolesti-covid-19.html


Asnjë përfaqësues i OSHC-ve nuk është i përfshirë në punën e këtij organi, dhe nuk ka një
mekanizëm të krijuar për OSHC-të që të ofrojnë të dhëna për masat dhe politikat e reja të
menaxhimit të krizave. OShC-të që merren me të drejtat sociale dhe ekonomike dhe mbrojtjen
sociale kanë kritikuar disa masa që janë miratuar në përgjigje të Covid-19 nga aspekti i të
drejtave të njeriut, si për shembull fakti që ndihmat financiare që u jepeshin individëve ishin të
aksesueshme për qytetarët pa dokumentacion zyrtar ID, gjë që la jashtë fushëveprimit të këtyre
masave një numër të konsiderueshëm të romëve të margjinalizuar. Këto OSHC kanë deklaruar se
përfshirja e shoqërisë civile në manaxhimin e përgjigjes ndaj krizës Covid-19 mund të sigurojë
vëmendje më të mirë kundrejt grupeve të margjinalizuara në masat e mëtejshme.

Megjithatë, në një zhvillim të veçantë, në vitin 2020, shtabi i krizave i qytetit të Borit nxori një urdhër
antikushtetues duke kërkuar nga të gjitha shoqatat e qytetarëve dhe shoqëritë vullnetare të vënë
në dispozicion të gjitha burimet e tyre njerëzore për të ndihmuar qytetarët më të moshuar në
furnizimin me ushqime dhe ilaçe. Një urdhër i tillë është haptazi antikushtetues duke qenë se Ligji
për Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë dhe Manaxhimin e Emergjencave dhe shpallja e
gjendjes emergjente është cituar si bazë ligjore. Gjithashtu, bazohet në vendimin e 15 marsit 2020
për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, me firmën e Presidentit të Republikës, Kryeministrit
dhe Kryetarit të Kuvendit Kombëtar. Për shkak të reagimit të OSHC-ve të shumta, ky vendim u
tërhoq më pas[21].

[21] “Matrica e Monitorimit për Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti i Vendit Serbi 2020”. Iniciativat Qytetare. Mars
2021. Në dispozicion në:https://www.gradjanske.org/wp-content/uploads/2022/01/Monitoring-Matrix-2020-.pdf
[22] Deklarata e Nismës A11 për të Drejtat Ekonomike dhe Sociale. Në dispozicion në: https://www.a11initiative.org/srbija-jedina-u-regionu-
nije-preduzela-posebne-mere-zastite-za-najsiromasnije/
[23] “Matrica Monitoruese për Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti i Vendit Serbi 2020”. Iniciativat Qytetare. Mars
2021. Në dispozicion në: https://www.gradjanske.org/wp-content/uploads/2022/01/Monitoring-Matrix-2020-.pdf

Partneritet gjithëpërfshirës
Gjatë pandemisë së koronavirusit (Covid-19) nuk janë ndërmarrë asnjë masë nga departamenti
përgjegjës, Ministria e Punës, Punësimit, Veteranëve dhe Çështjeve Sociale, për mbrojtjen e
qytetarëve më të rrezikuar. Iniciativa A11 për të Drejtat Ekonomike dhe Sociale i kërkoi Qeverisë së
Republikës së Serbisë që të ndërmarrë menjëherë veprime të tilla. Në një deklaratë ata thanë se
masat e Covid-19 duhet të bazohen në vlerat thelbësore që qëndrojnë në themel të të drejtave
ekonomike dhe sociale, dhe me masa të qarta, konkrete që synojnë mbrojtje për të prekurit
bazuar në parimet e mosdiskriminimit dhe përdorimin maksimal të burimeve në dispozicion[22].
Kufizimet në lëvizjen e qytetarëve kanë penguar shumë funksionimin normal të OSHC-ve të
përfshira në aktivitete me interes të përgjithshëm, veçanërisht ato që u ofrojnë qytetarëve
shërbime të caktuara që mund t'i ndihmojnë gjatë krizës së Covid-19. Konkretisht, vendosja e
ndalim qarkullimit ndaloi lëvizjen me përjashtim të qytetarëve të cilëve u është dhënë leje për
lëvizje nga ora 17 deri në 5 të mëngjesit. Një leje e tillë mund t'u jepej vetëm personave të
punësuar në ndërmarrjet publike dhe kompanitë që kryejnë veprimtari me interes të
përgjithshëm. Megjithatë, shoqatat jofitimprurëse nuk kishin të drejtë të aplikonin për të marrë
këtë leje. Për këtë arsye, OSHC-të kanë nisur një iniciativë për zhvillimin e procedurave të qarta të
licencimit të OSHC-ve, me një propozim që përfshin angazhimin aktiv të Zyrës për Bashkëpunim
me Shoqërinë Civile, e cila, në bashkëpunim me përfaqësues të shoqatave, do të shqyrtojë
vlefshmërinë e kërkesave të paraqitura përpara se ti dërgoj në Ministrinë e Brendshme për një
vendim përfundimtar. Kjo zgjidhje ishte e një rëndësie të madhe duke pasur parasysh se shumë
OShC kryejnë aktivitete që përfshijnë aktivistë në terren, si ato të angazhuara në ofrimin e
ndihmës humanitare, ofrimin e ndihmës ligjore ose mbështetje për grupet e cënueshme
(persona me aftësi të kufizuar, romët, fëmijët, të moshuarit, të sëmurët, migrantët, të pastrehët,
etj.) Iniciativat qytetare krijuan një anketë që synonte të adresonte nevojat dhe aktivitetet e
OSHC-ve gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Ai gjithashtu harton dhe referon organizatat që do
të ndihmojnë qytetarët gjatë gjithë pandemisë[23]. Gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, qeveria
njoftoi se të gjitha informacionet për epideminë e koronavirusit mund të vijnë vetëm nga Shtabi i
Krizave të Republikës, ndërsa mediat lokale apo personat e paautorizuar që publikojnë një
informacion të tillë do të sanksionohen. Në kuadër të këtij vendimi u krijua edhe korniza për
ndjekjen ligjore të gazetarëve të papërshtatshëm dhe në vazhdën e tij u bë arrestimi i gazetares
Ana Lalic. Ajo u ndalua për 48 orë me dyshimin se mund të përsëriste veprën e “botimit të
teksteve që shkaktojnë panik dhe telashe”, pas publikimit të një teksti për kushtet e punës në
Qendrën Klinike të Vojvodinës dhe tani po përballet me gjykim. Pasi organizatat vendase dhe
ndërkombëtare reaguan ashpër ndaj këtij rasti, vendimi për centralizimin e informacionit u
anulua, por qeveria shpalli një “luftë më të fortë kundër lajmeve të rreme”.
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Me pretekstin e mbrojtjes së gazetarëve nga infeksioni, qeveria ka miratuar një masë që i pengon
ata të marrin pjesë në konferencat për shtyp të Shtabit të Krizave të Republikës. Gazetarët nuk
lejohen të marrin pjesë në konferencë përmes lidhjes video, por lejohen vetëm të parashtrojnë
pyetje me shkrim jo më vonë se ora 14:00 çdo ditë. OShC-të kanë reaguar se kjo masë hap
mundësinë e censurës, zgjedhjes arbitrare të pyetjeve, si dhe shmangies së përgjigjeve të
pyetjeve, gjë që më së shpeshti lë pa përgjigje pyetjet e mediave lokale.
Gazetarët dhe mediat e pavarura janë prekur më tej nga gjendja e jashtëzakonshme në Serbi,
me fushata tabloide dhe sulme të shpeshta ndaj mediave dhe gazetarëve që vijnë nga zyrtarë
të lartë shtetërorë dhe media pro regjimit që vazhdojnë sulmet duke mos pasur asnjë reagim
nga autoritetet.[23] 

Në ndryshim nga viti 2020, kur masat epidemiologjike ishin më të rrepta, kishte raste të presionit
të drejtpërdrejtë institucional në lidhje me masat e Covid-19 që ndikuan negativisht në këto liri
(p.sh. arrestimet e gazetarëve që raportonin për kushtet spitalore, një dekret qeverie që
parandalon raportimin e mediave për Covid-19 bazuar në informacione që nuk janë dhënë nga
qeveria, etj). Megjithatë, janë regjistruar presione indirekte nga aktorë privatë të lidhur me
qeverinë që cënojnë të drejtat e lirisë së organizimit dhe shprehjes. Në Novi Pazar, 37 padi SLAPP
janë paraqitur nga drejtori në detyrë i spitalit të qytetit, Meho Mahmutoviq, kundër mjekëve dhe
aktivistëve që kanë kritikuar trajtimin e tij për krizën e koronavirusit në qytet. Mahmutoviq ka
paraqitur 7 kallëzime penale kundër aktivistit dhe themeluesit të OSHC-së “Iniciativa për Qytetarët
e Lirë” Aladin Paučinac, duke kërkuar dëmshpërblim prej rreth tre milionë RSD për fyerjet ndaj
personit të tij, të publikuara nga Paučinac në mediat sociale dhe të përmendura gjatë
protestave. Në vitin 2021, gjykatat në Novi Pazar e shpallën fajtor Paučinac në tre nga këto raste
dhe avokatët e tij kanë njoftuar se do t'i apelojnë ato në një shkallë më të lartë[24].

Kur bëhet fjalë për lirinë e tubimit, janë regjistruar raste të aktivistëve privatë që jane “armatosur”
me shqetesimet epidemiologjike dhe aparatin shtetëror, për të frenuar aktivitetin e protestës dhe
për të mbrojtur interesat e tyre private. Në maj të vitit 2021, janë paraqitur ankesa penale nga
individë privatë kundër tre aktivistëve qytetarë nga Leskovci për shkak të mosveprimit të
pretenduar në përputhje me rregullat shëndetësore gjatë një epidemie, në përputhje me nenin
248 të Kodit Penal të Serbisë, i cili parashikon një dënim të mundshëm prej tre vitesh burg. Ata
akuzohen për organizimin e protestave kundër një investitori që planifikonte të ndërtonte në
zonën ku ndodhet aktualisht një park lokal dhe ankesat u bënë nga pronarët e kompanisë që
realizonte projektin. Kur u morën në pyetje nga policia, aktivistët e përmendur në ankesa pohuan
se protestat ishin një grumbullim spontan i qytetarëve dhe fqinjëve nga ndërtesat përreth dhe se
asnjëri prej tyre nuk ndërmori hapa aktivë për të thirrur të tjerët për të marrë pjesë në
demonstrata. Për më tepër, tubimet janë mbajtur duke respektuar të gjitha kufizimet
epidemiologjike[25]. 

Në vitin 2020, OSHC-të kanë advokuar që donatorët të fokusohen në moszgjatjen e thirrjeve dhe
pagesave aktuale, si dhe alokimin e fondeve shtesë për të ndihmuar OSHC-të, në vend që të
ridrejtojnë mbështetjen. Si shembull pozitiv, Agjencia Zvicerane, përmes projektit ACT, ka
vendosur të sigurojë fonde shtesë për 3 organizata që do të mbështeten për të ndihmuar grupet
e cënueshme në Serbi. Janë hapur thirrje për propozime nga donatorë të ndryshëm, si thirrja e
UNDP-së për inovacion në kohë krize; Iniciativa e Evropës Qendrore – Thirrje emergjente për
propozime për Covid-19, 2020. Gjithashtu, Fondacioni Trag krijoi një program për të mbështetur
solidaritetin mes qytetarëve duke u mbështetur në kapacitetet e tyre, duke pasur parasysh
sigurinë dhe shëndetin në komunitet. 

[24] “Matrica e Monitorimit për Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti i Vendit Serbi 2020”. Iniciativat Qytetare. Mars 2021. Në
dispozicion në: https://www.gradjanske.org/wp-content/uploads/2022/01/Monitoring-Matrix-2020-.pdf
[25] "Tri liri nën lupë". Në dispozicion në: https://www.gradjanske.org/en/category/news/three-freedoms-under-the-magnifying-glass/
[26] "Tri liri nën lupë". Në dispozicion në: https://www.gradjanske.org/en/category/news/three-freedoms-under-the-magnifying-glass/
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[26] “Përqasjet e donatorëve”, Rrjeti Ballkanik i Zhvillimit të Shoqërisë Civile. Në dispozicion në: http://bcp.balkancsd.net/Covid-19-regional-
overview/donors-responses/

Pritet të zbatohen veprime për të reduktuar përhapjen e mëtejshme të virusit, për të ndihmuar
më të cënuarit dhe për të nisur operacione të fokusuara në rimëkëmbjen dhe qëndrueshmërinë
e komuniteteve nga pasojat ekonomike dhe sociale. Fondacioni Ana i Vlade Divac shpalli një
thirrje specifike për shoqatat, mediat dhe organizatat lokale të mbledhura rreth një ideje të
përbashkët për të ndihmuar qytetarët në përballjen me krizën. 

Në vitin 2021, thirrjet për financimin e projekteve të OSHC-ve janë përshtatur me pandeminë
Covid-19, ku donatorët kanë marrë parasysh rrethanat e ndryshuara. Për shembull, një numër i
madh donatorësh kërkonin që OShC-të të aplikonin për fonde për të reflektuar ndikimin e
mundshëm të Covid-19 në aktivitetet e projektit, duke lënë hapësirë për ndryshimin e
modaliteteve të projektit në rast rrethanash të papritura. Për më tepër, një numër i
konsiderueshëm donatorësh ofrojnë fonde për projekte që lidhen posaçërisht me Covid-19. Për
shembull, projekti “Për një shoqëri civile aktive së bashku – ACT” i financuar nga Qeveria
Zvicerane, përmes Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) ka financuar
projekte që lidhen me reagimin e shoqërisë civile ndaj pandemisë Covid-19 dhe planifikon të
vazhdojë ta bëjë këtë në vitin 2022[26].

Sa i përket mbështetjes shtetërore, në fillim Zyra për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile (ZKQK)
njoftoi OShC-të se për shkak të vendosjes së gjendjes së jashtëzakonshme, procedura për
ndarjen e granteve nga buxheti i Republikës së Serbisë për vitin 2020 është pezulluar. ZKGJK
vendimin e ka bazuar në nenin 101 të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative dhe
ligjshmëria e vendimit është e padiskutueshme. Megjithatë, mbetet pyetja nëse një vendim i tillë
ishte legjitim në këtë kohë pasi kërcënon qëndrueshmërinë financiare të organizatave dhe
njerëzve, ekzistenca e të cilëve varet nga të ardhurat e krijuara nga këto burime. ZKQK deklaroi
gjithashtu se pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme, do të shpallet një konkurs i ri
publik për bashkëfinancimin e projekteve të BE-së. 
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Praktikat e mira të OSHC-ve
Advokimi i politikave

Në raportin e tij "Pozicioni i grave tregtare gjatë
pandemisë së Covid-19", i cili trajton gratë
tregtare që i përkasin grupeve të rrezikut për
shkak të moshës, gjendjes shëndetësore ose
sëmundjes, ato që janë në vijën e parë në
kontakt me të infektuarit ose popullatën e
përgjithshme, si dhe me njëra-tjetrën, dhe gratë
punonjëse të angazhuara në profesione ku nuk
mund të praktikohet i ashtuquajturi distancim
social, Iniciativa A11 propozoi një sërë hapash
dhe rekomandimesh të mëtejshme se si të
përmirësohet pozicioni i këtij grupi rreziku. Ndër
të tjera, Iniciativa A11 mbrojti ndryshime në Ligjin
për Ndalimin e Diskriminimit që do të zgjeronte
llojet e organizatave që mund të ishin në
gjendje të parashtronin ankesa tek Komisioneri
për Mbrojtjen e Barazisë. Dispozitat e nenin 35,
paragrafi 3 i këtij ligji thotë se ankesat në emër
të personave që kanë vuajtur nga diskriminimi
mund të dërgohen nga “organizatat që merren
me të drejtat e njeriut”, ndërsa zgjerimi i
propozuar parashikon përfshirjen e qartë të
sindikatave. 

Në këtë mënyrë punëtorët do të inkurajohen të
parashtrojnë ankesa, gjë që nuk do të ndodhte
nëse ndryshimet e propozuara në lidhje me
përfshirjen vetëm të Inspektoratit të Punës dhe
të tjerëve do të bëheshin pjesë e kuadrit ligjor,
pasi ato në vend të kësaj do të dekurajonin
punëtorët që të trajtonin plotësisht
diskriminimin me të cilin po përballeshin. Kjo e
fundit është pasojë e drejtpërdrejtë e
korrupsionit të pretenduar dhe joefikasitetit të
inspektorëve dhe kjo është arsyeja pse
ndryshimi i propozuar duhet të përfshijë një
vlerësim të plotë dhe ndërhyrje në ato
institucione pasi ato mund të kenë kapacitetet
e nevojshme për të nxitur punëtorët të
raportojnë rastet e shkeljes së të drejtave të
punës.[28]

Më shumë, në Rekomandimet e tij për Mbrojtje
më të mirë të të Drejtave Ekonomike dhe Sociale
gjatë dhe menjëherë pas krizës së shkaktuar
nga pandemia e koronavirusit, e cila trajton
propozimet për hapjen e diskutimeve rreth
çështjeve kryesore të identifikuara gjatë valës së
parë të krizës Covid-19, Iniciativa A11 propozoi një
sërë rekomandimesh që synojnë
vendimmarrësit, organet kompetente dhe
autoritetet publike në propozimin dhe krijimin e
masave, OSHC-të, sindikatat, aktivistët dhe të
tjerë për promovimin e të drejtave ekonomike
dhe sociale gjatë krizës. Ai përfshin propozime
për të përmirësuar procesin e mbledhjes së të
dhënave, hartimin e nevojave të qytetarëve më
të rrezikuar (përfshirë romët, personat e
zhvendosur, të moshuarit, njerëzit me aftësi të
kufizuara, fëmijët, punëtorët e pasigurt dhe
punëtorët në sektorin informal), ndarjen e të
dhënave, duke e bërë atë më transparent, për të
përfshirë subjektet joshtetërore në procesin e
vendimmarrjes dhe përmirësimin e shkëmbimit
të të dhënave. Përveç masave për të dhënat,
Iniciativa A11 propozoi krijimin e një “stafi të krizës
së tretë” që do të merrej me mbrojtjen dhe
përmirësimin e më të cënuarve, duke përfshirë
institucionet e pavarura të të drejtave të njeriut,
OSHC-të dhe sindikatat në dëgjimin publik
përpara se të miratonin vendimet dhe të
analizonin efektet e marra. 

Iniciativa më tej thekson se proceset e
vendimmarrjes duhet të udhëhiqen nga
proporcionaliteti dhe një qasje e bazuar në të
drejtat e njeriut, se vëmendje e veçantë duhet t'i
kushtohet ndërvarësisë së të drejtave
ekonomike dhe civile dhe politike, për të
analizuar aktet nënligjore dhe vendimet e tjera
nga aspekti i parimit të mosdiskriminimit,
harmonizimi i efekteve të masave ekonomike
për rimëkëmbjen ekonomike dhe përcaktimi i
detyrimit minimal të shtetit nën të cilin ushtrimi i
një të drejte individuale nuk mund të ulet as
gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. U
propozuan më shumë masa që kanë të bëjnë
me ato në fushën e të drejtave individuale
ekonomike dhe sociale dhe aksesin në drejtësi
dhe mbrojtjen e të drejtave ekonomike dhe
sociale.[29]

Nisma për të Drejtat Ekonomike dhe Sociale (Nisma A11), e cila promovon dhe mbron të
drejtat e individëve nga grupet e cënueshme, të margjinalizuara dhe të diskriminuara, me
fokus të veçantë në të drejtat ekonomike dhe sociale, ka pasur një fokus të veçantë dhe
ka publikuar disa raporte dhe rekomandime që synojnë në vendimmarrësit e politikave për
të përmirësuar pozicionin e grupeve vulnerabël gjatë pandemisë Covid-19. 

[28]“Pozicioni i grave tregtare gjatë pandemisë së Covid-19”, f. 31-32. Në dispozicion në: https://www.a11initiative.org/wp-content/uploads/2021/06/The-
Position-of-Tradeswomen-During-The-Pandemic-of-Covid-19_Spreads_FINAL.pdf 
[29] “Rekomandime për një mbrojtje më të mirë të të drejtave ekonomike dhe sociale gjatë dhe menjëherë pas krizës së shkaktuar nga pandemia e
koronavirusit”. Në dispozicion në: https://www.a11initiative.org/wp-content/uploads/2020/10/A11_Preporuke_Eng.pdf 
nd social rights. 

92

https://www.a11initiative.org/wp-content/uploads/2021/06/The-Position-of-Tradeswomen-During-The-Pandemic-of-Covid-19_Spreads_FINAL.pdf
https://www.a11initiative.org/wp-content/uploads/2020/10/A11_Preporuke_Eng.pdf


Praktikat e mira të OSHC-ve

Duke iu përgjigjur nevojave
bazë të komuniteteve

Anketa përfshiu 92 OSHC nga e gjithë
Serbia dhe përgjigjet treguan se vetëm 3
OShC i ndërprenë plotësisht aktivitetet e
tyre. Një e treta e OSHC-ve ishin të
përfshira në punë humanitare, ndërsa më
pak se 15 prej tyre vazhduan të kryejnë
aktivitetet e tyre të rregullta. Kur bëhet fjalë
për shqetësimet, OShC-të ishin më së
shumti të shqetësuara me arsimin, kërkimin
dhe informacionin, mbështetjen
psikologjike, punën në media dhe të drejtat
e njeriut. Shumica e OShC-ve thanë se
kishin nevojë për furnizime mjekësore dhe
pajisje mbrojtëse, pastaj materiale dhe
financa, nevoja në lidhje me rrjetëzimin dhe
pajisje të TI-së. Kur u pyetën për fushat ku
ofruan mbështetje, një e pesta e OSHC-ve
u përgjigjën se ishin në fushën e medias,
informacionit, kërkimit dhe ndihmës
humanitare. OShC-të planifikonin të
trajtonin ndihmën juridike dhe të drejtat e
njeriut, ndihmën psikologjike, kujdesin
shëndetësor, rrjetëzimin, edukimin dhe
mbledhjen e fondeve. Kur u pyetën për
rëndësinë e punës me grupe të caktuara,
ata theksuan rëndësinë e punës me
personat me aftësi të kufizuara, gratë,
fëmijët dhe të moshuarit, si dhe migrantët
dhe të pastrehët. Pyetësori përfshinte
gjithashtu histori personale të OShC-ve të
caktuara rreth angazhimit të tyre gjatë
krizës Covid-19.[30]

Aksioni Antitrafik (ASTRA) nisi një fushatë të
quajtur "T'u tregojmë ish-viktimave të trafikimit se
nuk janë vetëm gjatë pandemisë", e cila mblodhi
582,551 dollarë për viktimat e trafikimit. ASTRA
deklaroi se pandemia ndryshoi jetën e njerëzve
brenda natës dhe se raportet tregonin se më të
varfërit mes nesh ishin më të rrezikuarit, për shkak
të mungesës së parave dhe kushteve të
papërshtatshme për strehim dhe një jetë me
dinjitet. Në këtë grup personash socio-vulnerabël,
për shkak të pasojave psiko-fizike të shfrytëzimit
dhe stigmës sociale, janë viktima të trafikimit
edhe familjet e tyre.[31]

Një fushatë tjetër e suksesshme kishte për qëllim
sigurimin e ndihmës urgjente për personat në
rrezik për shkak të Covid-19 në Novi Pazar, Tutin
dhe Sjenica, e cila mblodhi 2,537,833 dollarë në
portalin “donacije.rs”. Fushata deklaroi se të
dhënat për të infektuarit dhe ata që vdiqën nga
Covid-19 në Novi Pazar, Tutin dhe Sjenicë, ishin
alarmante në momentin para fushatës. Më tej
shpjegohet se kapacitetet spitalore ishin të plota
dhe se mungesa e pajisjeve mjekësore dhe
personelit ekspertë sugjeronte se rritja e numrit të
personave në rrezik nga Covid-19 nuk do të
mund të kontrollohej. Për më tepër, frika mes
qytetarëve u përhap pasi administrata e qytetit
shpalli një thirrje për blerje urgjente të pajisjeve
mjekësore, duke përfshirë arkivole prej kallaji dhe
thasë varrimi.[32] Së fundmi, një fushatë që bën
thirrje për ndihmë në luftimin e pandemisë
Covid-19 në pikat e nxehta, mblodhi 639,931
dollarë. Fushata deklaroi se pas një viti që nga
rasti i parë i zbuluar me Covid-19, numri i të
infektuarve në të gjithë botën ishte ende
alarmant dhe se personeli shëndetësor po
përballej me barrën më të rëndë të asaj lufte.
Gjithashtu u tha se institucionet shëndetësore
dhe spitalet Covid kishin kapacitetet e tyre të
plota dhe se personeli mjekësor shpesh punonte
në kushte ku u mungonte mbrojtja dhe pajisjet
mjekësore të duhura, për vetëmbrojtje dhe për t'u
kujdesur për të sëmurët.[33]

Iniciativat qytetare kanë realizuar një pyetësor

dërguar OSHC-ve në Serbi për aktivitetet e tyre,

nevojat e grupeve me të cilat punojnë dhe

shërbimet që do t'u ofrojnë qytetarëve në

periudhën e krizës Covid-19. 

Mobilizimi i komunitetit dhe
veprime të tjera transformuese
Gjatë krizës së Covid-19, ka pasur disa fushata të
suksesshme dhurimi në internet që synojnë
krijimin e lehtësirave për popullatat e prekura, të
postuara në portalin “donacije.rs”, të drejtuar
nga Catalyst Balkans.

[30] “Përgjigja e OSHC-ve ndaj Covid-19”. Në dispozicion në: https://www.gradjanske.org/wp-content/uploads/2020/03/CSO-response-to-Covid-
19-Needs-and-Activities-Civic-Initiatives-.pdf 
[31] "ASTRA: Le t'u tregojmë ish-viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore se nuk janë vetëm gjatë pandemisë". Në dispozicion në:
https://www.donacije.rs/projekat/astra-paketi-pomoci/ 
[32] “T’u japim ndihmë urgjente të prekurve nga Covid-19 në Novi Pazar, Tutin dhe Sjenicë”, në dispozicion
në:https://www.donacije.rs/projekat/pomoc-novi-pazar-tutin-sjenica/ 
[33] “Apel i përgjithshëm: Të ndihmojmë luftën kundër Covid-19 në pikat e nxehta”. Në dispozicion në: https://www.donacije.rs/projekat/korona-
virus-pomoc/ 
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