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HYRJE
„Barazi gjinore do të thotë që femrat dhe meshkujt të kenë kushte të barabarta për realizimin e të drejtave të tyre njerëzore edhe për të dhënë kontribut por edhe për përfituar nga zhvillimi ekonomik, shoqëror, kulturor dhe politik. Prandaj, barazia gjinore nënkupton vlerësimin
shoqëror të ngjajshmërive dhe dallimeve të meshkujve dhe femrave, si dhe rolin e tyre. Ajo është
e bazuar në partneritetin e tyre të plotë në shtëpi, komunitet apo shoqëri. Barazia gjinore fillon
me vlerësimin e njejtë të vajzave dhe djemve“. 1
Shekulli pas fillimit të betejës së madhe për pozitë të barabartë të femrave në shoqëri,
decenia e parë e shekullit XXI u shënua me definicione dhe deklarata të reja rreth barazisë
gjinore të femrave dhe meshkujve, duke filluar nga definicioni i ILO-s i vitit 2000, Komisionit
Europian 2004, kartës Europiane rreth barazisë gjinore 2009, e deri te karta Europiane rreth
barazisë së meshkujve dhe femrave në jetën lokale.
Analizimi me kujdes i vetëm katër citateve të vogla, të cilat i përmendëm në fillim të
kapitullit të këtij studimi, nga dokumentet e sipërpërmendura tregojnë në njërën anë vlera të
larta njerëzore dhe morale dhe qëllimeve të cilat i vendosin përpiluesit e këtyre dokumenteve,
realizimi i të cilëve nuk është vetëm qëllim në vete, por realizim i cili sjell të mira të ndryshme
dhe të rëndësishme për tërë bashkësinë. Nga ana tjetër, është e vështirë për të gjetur tekst
frymëzues për një qasje analitike në praktikën e tyre në lidhje me parametrat që janë të vendosura në këto tekste, për të shqyrtuar praktikat e tyre dhe krijimin e qëllimeve në strategjitë e
tyre lokale zhvillimore për promovimin e barazisë gjinore në komunitetin e tyre lokal, apo në
shtetin e tyre. Nuk do të ishte kjo vetëm dëshirë për reputacion në vlerat europiane, por edhe
hap në kthimin e vlerave më të mira të lëra të traditës sonë.
Të gjitha deklaratat e listuara evropiane, për fat të keq, mbeten vetëm objektiva të
largëta për t’u ndjekur. Pjesa më e madhe e hulumtimit në botë, si dhe në Serbi konfirmojnë
këtë vlerësim. Edhe vendet më të zhvilluara të Evropës, duke përfshirë ato më demokratike,
në Skandinavi, nuk i kanë përmbushur plotësisht objektivat e përcaktuara në dokumentet e
Evropës për barazinë e femrave. Në Serbi, situata është edhe më keq. Tranzicioni mizor dhe
shkatërrues është anuluar pothuajse në çdo gjë që është arritur në fushën e barazisë së grave.
Në zonat me një traditë akoma të fortë patriarkale, arritja e objektivave europiane të barazisë së
grave në vendim-marrje në lidhje me jetën e tyre, si dhe emancipimi i plotë është më kompleks
dhe i ndjeshëm në përgjithësi.
Hulumtimi i përmendur në vendin tonë tregon pabarazi gjinore të shumta në sfera të
ndryshme të jetës shoqërore dhe private. Është prezente pabarazia ekonomike e grave, pozita
varur në familje, në shpërndarjen e detyrave në familje, pjesëmarrja minimale politike, pozita
e pafavorshme në tregun e punës, pabarazia e të ardhurave në familje dhe disponueshmëria më
të ulët e burimeve financiare, vlerat pak a shumë të theksuara patriarkale, etj.
Në thelbin e të gjitha këtyre pabarazive është një emërues i përbashkët: gruaja ka fuqi
të pabarabartë në marrjen e vendimeve në lidhje me jetën e tyre, edukimin dhe zhvillimin,
zgjedhjen e vendeve të punës, zbatimit të burimeve të veta të cilat do të kontribuojnë për një
jetë më të mirë të familjes dhe komunitetit lokal.
E gjithë kjo ka efektin e reduktimit të mundësive për përfshirjen e vërtetë të gruas
në shoqëri, ngre dyshime për vlerat e tyre, madje edhe duke pranuar një rol të tillë, privon
shoqërinë e të gjitha vlerat dhe fuqitë krijuese të më shumë se gjysmës së anëtarëve të vet të
cilët do të kontribuojnë për avancimin e saj!
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E gjithë kjo ishte arsyeja që Shoqata e Grave të Biznesit të Bujanocit të ndërmarrë hapa,
pa marrë parasysh sa të vogël janë, që të ndikojë në komunitetin e vet. Rishikimin dhe të kuptuarit e shkaqeve të pabarazisë së grave, duke u përballur çdo ditë si një grua biznesi me “ligjet
e botës biznesore të mashkullit” vendosi për të nisur një projekt i cili do të fillojë procesin e
ndryshimit.
Në mars 2015, u miratua dhe më pas ka filluar implementimi i projektit: “Fuqizimi i
grave në Bujanoc dhe Preshevë për ndërmarrësi dhe kooperativë” me mbështetjen financiare
të Bashkimit Evropian, Qeverisë Zvicerane dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë përmes programit të PROGRES-it evropian. Bartës i projektit është Shoqata e grave afarsite të Bujanocit,
i cili është një projekt i zhvilluar dhe aplikuar në Progresin Evropian. Partner i projektit është
komuna e Bujanocit. Vlera e përgjithshme e projektit është 2,616,561.78 dinarë.
Studimi, i cili është vendosur përballë juve u krijua në kuadër të këtij projekti. Projekti
përfshiu, sipas vlerësimeve tona, aktivitetet kryesore të cilat janë iniciuar, nga njëra anë, padyshim në një pozitë të vështirë dhe të pabarabartë të grave në tregun e punës, por edhe statusin
e pabarabartë në shoqëritë e komuniteteve tona lokale. Ato kanë të bëjnë me aktivitete për të
rritur njohuritë dhe aftësitë e grave që duan të fillojnë biznesin e tyre, mundësitë që sipërmarrjet dhe kooperativat ofrojnë në zgjidhjen e papunësisë e tyre dhe arritjen e sigurisë ekonomike,
por edhe për të përmirësuar biznesin tashmë ekzistues të vet. Projekti ka për qëllim të ndihmojë gratë në zhvillimin e planit të parë të biznesit në mënyrë që të nisin biznesin e tyre, por
edhe për t’i treguar atyre rëndësinë e madhe të planifikimit të vazhdueshëm, analizën e mjedisit dhe për shqyrtimin e tyre të vazhdueshëm për të ardhmen dhe sipërmarrësit ekzistues.
Objektivi i përgjithshëm i projektit është që të fuqizojë gratë në Bujanoc dhe Preshevë për
ndërmarrësi dhe kooperativë. Pra, ideja themelore e këtij projekti është se ai do të forcojë
kompetencat e sipërmarrjes dhe mundësitë e kooperativës për gratë e papuna nga Bujanoci
dhe Presheva që të hapin perspektiva të reja për ato, për të inkurajuar ato dhe për të rritur
punësimin e tyre. Para se gjithash, krijimin e një mendimi të mirë për biznesin e tyre si dhe
lidhjen me ndërmarrësit tjerë në kooperativa apo grupime.
Studimi mbi statusin e grave në tregun e punës të Bujanocit dhe Preshevës dhe zhvillimi i sipërmarrësisë së grave është një analizë e plotë e statusit të grave në tregun e punës.
Qëllimi i këtij studimi është të sigurojë informacion në lidhje me pjesëmarrjen e grave në komunat e përmendura të tregut të punës, pjesëmarrja e tyre në jetën sociale, shkalla e integrimit
të perspektivës gjinore (IRP) në politikat lokale, programet dhe projektet. Baza e kësaj analize
është identifikimi i problemeve dhe udhëheqjes së politikave lokale, dokumenteve strategjike
në veçanti, për mundësitë e përmirësimit të pozitës së gruas.
Në fakt, ky objektiv është qëllimi i studimit: Analiza e situatës së grave në tregun e
punës së Bujanocit dhe Preshevës me qëllim që të identifikohen problemet kyçe dhe të përcaktohen rekomandime për integrimin gjinor në politikat lokale, dhe kështu për të përmirësuar
pozitën e grave në fushat e tregut të punës së përmendur. Kjo, në të njëjtën kohë, kontribuon
në zhvillimin e politikave efektive të tregut të punës, si një parakusht për përfshirjen sociale
dhe përmirësimin e qasjes në tregun e punës të grave të papuna.
Çështja kryesore që trajtohet në projekt dhe ky studim është pozita jashtëzakonisht
e pafavorshme e grave në tregun e punës në Bujanoc dhe Preshevë, veçanërisht në fushat e
sipërmarrjes së grave, e cila është subjekt i kushteve të përgjithshme ekonomike, si dhe arsyeve
kulturore.
Marrja me këtë çështje është e rëndësishme, si në aspektin e zhvillimit të përgjithshëm
ekonomik të komunave të Bujanocit dhe Preshevës, si dhe për shkak të përfshirjes së grave
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në tregun e punës si bazë për emancipimin e tyre ekonomik, por gjithashtu që të përfshijnë
potencialin e tyre për të kontribuar në zhvillimin e këtyre komunave, nga ana tjetër.
Objektivi i përmendur i përgjithshëm i projektit, për fuqizimin e grave Bujanoc dhe Preshevë
për ndërmarrësi dhe kooperativave, do të zbatohet përmes një numri të objektivave të veçanta
(specifike):
Për të sensibilizuar publikun për problemin e statusit të grave në tregun e punës së
Bujanocit dhe Preshevës.
Ngritja e vetëdijes për sipërmarrjen dhe kooperativat si mundësi për punësim të grave.
Zhvillimin e kompetencave për trajtimin me sipërmarrjen e grave dhe kooperativat
Grupet e synuara janë gratë e papuna të Bujanocit dhe Preshevës. Duke u bashkuar me projektin, 60 gra të papuna nga kjo zonë, pavarësisht nga mosha dhe niveli i arsimimit, do të fitojnë
njohuri në mundësitë e zgjidhjes së statusit të tyre ekonomik dhe social nëpërmjet angazhimit në ndërmarrësi dhe përfshirje në kooperativë. Përveç kësaj, ata do të fitojnë njohuri mbi
praktikat e mira të kooperativave të grave dhe sipërmarrjes si dhe zhvillimit të kompetencës së
sipërmarrjes dhe zhvillimin e planeve të biznesit.
Përfitues direkt janë gratë e papuna të Bujanocit dhe Preshevës. Përfitues indirekt janë
komunitetet lokale nëpërmjet rritjes së të ardhurave në buxhetet lokale dhe reduktimin e
shpenzimeve për përfitimet sociale.
Studimi do të sigurojë materiale për një paketë të masave dhe aktiviteteve të ndjeshme
gjinore që do të kontribuojnë në punësimin e grave në tregun e punës në Bujanoc dhe Preshevë, nga njëra anë, por edhe të ndihmojë në integrimin e perspektivës gjinore në politikat
dhe programet lokale.

METODOLOGJIA
Në diskursin zyrtar politik të barazisë gjinore të BE-së (barazia gjinore) është “një koncept që do të thotë se të gjitha qeniet njerëzore janë të lirë të zhvillojnë aftësitë e tyre personale
dhe të bëjnë zgjedhje pa kufizime të vendosura nga rolet strikte gjinore; që sjelljet e ndryshme,
dëshirat dhe nevojat e grave dhe burrave të merren në konsideratë në mënyrë të barabartë, të
vlerësohen dhe të mbështeten. “
Barazia gjinore (gender equity) përfaqëson “trajtim të drejtë sipas gjinisë, e cila mund të jetë trajtimi i barabartë ose trajtim që është i ndryshëm, por që konsiderohet i barasvlershëm në aspektin
e të drejtave, përfitimeve, detyrimeve dhe mundësive”.2
Metodologjia e studimit ka për qëllim të mundësojë analizën e gjendjes së grave në
tregun e punës, si dhe nivelin e zhvillimit të sipërmarrësisë së grave të Bujanocit dhe Preshevës
me qëllim sensibilizimin e publikut për problemet e grave në tregun e punës në këto dy komuna. Në fakt, për të siguruar cilësinë e informacionit mbi trendet dhe kushtet, problemet
kryesore të femrave në këto komunitete me të cilat femrat janë të detyruara për të luftuar në
një përpjekje për të bërë ndryshime në statusin e tyre, për të filluar biznesin e tyre apo për ta
udhëhequr edhe më suksesshëm.
Studimi, për shkak të kësaj qasjeje metodologjike, do të shihet nga kënde të shumta të
të dhënave mbi madhësinë dhe karakteristikat e pozitës së gruas në komunat e Bujanocit dhe
Preshevës, si dhe sipërmarrsinë e tyre, duke i krahasuar me të dhënat përkatëse në Republikën
e Serbisë dhe të rrethit të Pçinjës. Analiza statistikore do të kryhet për periudhën e kohës që
lejon arsyetim në lidhje me tendencat e caktuara të papunësisë / punësimit të femrave. Nga ana
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tjetër, studimi do të identifikojë pengesat që hasin gratë që nga fillimi, menaxhimi apo zhvillimi i bizneseve të pavarura, si dhe masat e nevojshme të cilat do të kontribuojnë në përfshirjen
më të madhe të grave në ndërmarrësi.
Përgatitja e studimit është bazuar në një metodologji komplekse në të cilën analiza e
kombinuar e të dhënave ekzistuese nga burime të ndryshme (statistikat zyrtare republikane
dhe lokale, bazës së të dhënave të kompanive dhe sipërmarrësve / të dhënave të Institutit Republikan të Statistikave, Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve dhe Shërbimit Kombëtar të
Punësimit, si dhe kërkimin cilësor. Analiza synon të paraqesë një pasqyrë të qartë të kornizës
sociale dhe ekonomike të statusit të grave dhe të sigurojë njohuri në strukturën dhe praninë e
grave në ndërmarrësi në këtë fushë.
Hulumtimi kualitativ ka përfshirë intervistat me zyrtarë të lartë të autoriteteve lokale
dhe rajonale, disa biznesmenë të shquar dhe sipërmarrëse në mënyrë që të kompletojë rezultatet mbi problemet e grave në tregun e punës, elementet e sipërmarrjes si dhe pengesat dhe
vështirësitë me të cilat ballafaqohen gratë në fillimin ose drejtimin e bizneseve të tyre.
Me analizën e dokumenteve strategjike komunale është perceptuar orientimi i tyre
ndaj pozitës së gruas dhe rëndësia e ndërmarrësisë dhe shoqatës së sipërmarrësve dhe ekonomive familjare, si një nga treguesit e rëndësishëm të tyre. Përveç kësaj, duke filluar nga teza
të shumta kërkimore apo për faktin se rritja ekonomike, krijimi i vendeve të punës, puna e
përbashkët konkurruese në tregjet vendore dhe të huaja, është e mundur vetëm nëpërmjet
zhvillimit të ndërmarrësisë dhe krijimin e shoqatave sipërmarrëse.
Studimi fillon dhe përdor përkufizimin e sipërmarrëses si gra që janë pronare (të çdo
aksioni) të kompanisë me kusht që ato të punojnë dhe të udhëheqin me rolin e menaxhimit në
kompani, pavarësisht nga mënyra në të cilën ato kanë blerë pronën. Ky përkufizim i sipërmarrëses është përcaktuar nga definicioni i OECD dhe Eurostat të cilën e kanë marrë si bazë për
zhvillimin e sistemeve të monitorimit për ndërmarrësi.
Kjo do të thotë se sipërmarrëset janë përcaktuar si persona të cilët janë themeluese të
punëtorive (të cilat përfshijnë format e biznesit të përcaktuara me ligjin për sipërmarrësit të
Republikës së Serbisë), në kuadër të së cilës kryejnë punë vetanake, ose personat e regjistruar
si sipërmarrës në Agjencinë e Regjistrimit të Biznesit të Republikës së Serbisë, si dhe (bashkë)
pronaret e kompanive të regjistruara në Agjenci (pavarësisht nga pjesa e pronësisë) në ndonjë
nga format e mëposhtme ligjore: Kompania me përgjegjësi të kufizuar, ortakëri e përgjithshme, shoqëri e kufizuar, kompani aksionare, pavarësisht nëse ato punësojnë persona të tjerë
apo jo, por me kusht për të kryer disa nga rolet udhëheqëse administrative / menaxheriale në
kompani (anëtarësi në Bordin Drejtues dhe funksionin e drejtorit të përgjithshëm).

KËNDVËSHTRIMI LIGJOR, STRATEGJIK DHE INSTITUCIONAL
Këndvështrimi ligjor dhe institucional për status të barabartë të burrave dhe grave
në Republikën e Serbisë rrjedh nga detyrimi i Serbisë si nënshkruese i një sërë konventash
ndërkombëtare dhe dokumenteve që synojnë përmirësimin e statusit të gruas (dokumentet e
OKB-së: Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, Konventa për Eliminimin e të Gjitha
Formave të Diskriminimit ndaj Grave - CEDAW; Këshillit të Evropës, Konventës Evropiane
për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, Kartën Sociale Evropiane dhe
Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe
dhunës në familje ; Bashkimit Evropian: Karta e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore,
si dhe anëtarësimi në institucionet që nxisin gjininë barazi.
Strategjia Evropa 2020 promovon shumë qëllime të e zhvillimit, por në këtë fushë
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thekson se qëllimi i rritjes përfshirëse është në fakt pjesëmarrja më e lartë e grave në tregun e
punës dhe lufta kundër varfërisë dhe kohezionit social.
Rritja e përfshirjes dhe reduktimit të varfërisë arrihet përmes rritjes së pjesëmarrjes
së grave në tregun e punës dhe uljen e papunësisë strukturore - (për shkak të mospërputhjes
midis ofertës dhe kërkesës); zhvillimit të një fuqie punëtore të kualifikuar të përshtatshme për
nevojat e tregut të punës, duke promovuar cilësinë e punës dhe mësimit gjatë gjithë jetës; përmirësimit të performancës së arsimit dhe trajnimit në të gjitha nivelet dhe rritjen e pjesëmarrjes në arsimin e lartë dhe promovimin e përfshirjes sociale dhe luftimin e varfërisë.
Kushtetuta e Republikës së Serbisë në vitin 2006, siguron bazën ligjore për futjen dhe
rregullimin e barazisë gjinore dhe vendosë barazinë gjinore si një parim themelor kushtetues.
Kushtetuta (neni 15), përcakton detyrimin e shtetit për të garantuar barazinë e grave dhe burrave dhe për të zhvilluar politika me mundësi të barabarta. Përveç kësaj, është paraqitur parimi
i mos-diskriminimit, përfshirë diskriminimin në bazë të gjinisë.
Ligji për Barazi Gjinore në vitin 2009, i detyron të gjitha autoritetet publike për të
kryer një politikë aktive të mundësive të barabarta dhe për të monitoruar zbatimin e parimit
të barazisë në bazë të gjinisë në të gjitha fushat e jetës shoqërore dhe zbatimin e standardeve
ndërkombëtare dhe të drejtave të garantuara me kushtetutë në këtë fushë. Me ligj janë të
rregulluara fushat e punësimit, kujdesit shëndetësor, marrëdhëniet familjare, arsimit, kulturës,
sportit, jetës politike dhe publike, si dhe mbrojtja gjyqësore.
Strategjia Kombëtare për përmirësimin e pozitës së gruas dhe promovimin e barazisë
gjinore për periudhën 2008-2014 ofron udhëzime për eliminimin e diskriminimit ndaj grave,
përmirësimin e statusit të tyre dhe integrimin e parimit të barazisë gjinore në të gjitha fushat
e veprimtarisë së institucioneve të sistemit, si një nga elementet e modernizimit dhe demokratizimit. Ajo përcakton objektivat strategjike në fushën e hartimit të politikave dhe vendimmarrjes, ekonomisë, fushat e arsimit dhe shëndetësisë, si dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe
eliminimin e stereotipeve gjinore në media. Në vitin 2010 është miratuar Plani i Veprimit për
Zbatimin e Strategjisë Kombëtare.
Këndvështrimin institucional në nivel kombëtar dhe provincial e përfaqësojnë Këshilli
për Barazi Gjinore, Drejtoria e Barazisë Gjinore e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe
Komisioneri për Barazi Gjinore.
Qeveritë lokale me Ligjin për Barazi Gjinore, Strategjinë Kombëtare për Përparimin e
Grave dhe Barazinë Gjinore dhe Planin Kombëtar të Veprimit për zbatimin e strategjisë, janë
të njohur si aktorë kyç në zbatimin e standardeve, objektivave dhe masave që duhet të çojnë në
krijimin e mjaftueshem në këndvështrimin institucional për promovimin e barazisë gjinore.

Analiza e planeve strategjike të komunave të Bujanocit dhe Preshevës në lidhje me integrimin e perspektivës gjinore
Pozita e gruas në Bujanoc dhe Preshevë në tregun e punës është parë edhe nëpërmjet
analizës së planeve strategjike të komunave në planet e tyre lokale të veprimit për punësim, si
dhe orientimin e synuar të buxhetit drejt zgjidhjes së këtij problemi, në fakt, në fokusimin e
këtyre dokumenteve në çështjet e grave dhe zgjidhjen e tyre në shoqërinë e këtij rajoni.
Përshtypja e përgjithshme është se, në kuadër të problemit të papunësisë, dokumentet
strategjike të komunës së Bujanocit nuk merren në mënyrë specifike me këtë pjesë të ndjeshme
të popullatës së papunë, grave të papuna. Dhe nuk ka masa të cilat marrin parasysh specifikat
e grave, të cilat do të kontribuojnë për një zgjidhje të shpejtë të problemit të papunësisë. Këtu
është një pozicion karakteristik që e ka bërë një zyrtar i lartë i intervistuar për të “zgjidhur
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problemin e papunësisë në përgjithësi”, dhe se masat për këtë qëllim që ndërmerren të mos
ndryshojnë sipas kategorive të të papunëve, në mënyrë që të mos drejtohen edhe ndaj grave si
një kategori e veçantë e të papunëve.
Në Planin Strategjik 2007-2014 të komunës së Bujanocit vetëm dy vende konstatohet
fakti që tregojnë në përgjithësi pozitën e gruas në komunë. Është vënë në dukje se “janë 15.5%
e popullsisë femërore me statusin e analfabetes”, dhe se në sferën e punësimit, papunësisë dhe
mbrojtjes sociale “kualifikimit, moshës dhe strukturës sipas gjinisë janë shumë të pafavorshme.” U mungojnë të dhënat për arsimin, moshën, numrin, etj, të grave si bazë për njohuri në
problemet e tyre specifike, si dhe mënyrat e zgjidhjes së tyre.
Mungesa e analizës mbi situatën e grave në këtë dokument në mënyrë të pashmangshme ka çuar në mungesë të masave dhe objektivave që mund të zgjidhin pozitën e tyre shumë
të palakmueshme. Është e padiskutueshme se vetëm në bazë të cilësisë dhe analizës së saktë të
problemeve të identifikuara, gratë mund të vënë cilësi dhe objektiva të qarta që do të drejtohen
për zgjidhjen e tyre. Ndërsa Plani i Veprimit për zbatimin e tyre do të paraqes aktivitetet me të
cilat ato do të zbatohen.
Pikërisht e njëjta situatë është me Planin e Veprimit Lokal për Rini nga 2012 në 2015.
Ideja e planit ishte se, në bashkëpunim me USAID (Agjencia e Shteteve të Bashkuara të
Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar dhe programe për forcimin e sigurisë ekonomike), të
përpilojnë një plan veprimi për punësimin e të rinjve dhe sipërmarrsinë e të rinjve në mënyrë
që më detajisht dhe më gjërësisht të kryejnë aktivitetet me qëllim për të mbështetur punësimin
dhe sipërmarrsinë e të rinjve, në pajtim me PAL-in për të rinjtë, si dhe planeve lokale të veprimit për punësim në komunë të Bujanocit për vitin 2012. Dhe ky Plan Veprimi është i pandjeshëm në gjini dhe merret me problemet dhe masat për punësimin e të rinjve në përgjithësi.
Dhe sigurisht në këtë kategori janë grupe të papunë dhe veçanërisht të pambrojtur (gratë,
invalidët, të rinjtë me nevoja të veçanta), sipas të cilit duhet të vendosen masa më të ndjeshme
dhe të diferencuara për të zgjidhur problemet e tyre të papunësisë.
Plani Strategjik i Zhvillimit të Shoqatës së Grave të Biznesit të Bujanocit, me objektivat
e saj, e cila është e kuptueshme, është e orientuar kryesisht drejt grave afariste të Bujanocit.
Shoqata “përqëndrohet në arsimin dhe forcimin e aftësisë konkurruese të grave sipërmarrëse,
bashkëpunimit rajonal, zgjerimin e tregjeve dhe aplikimeve në një shumëllojshmëri të fondeve.” Vërtetë, ajo parashikon dy aktivitete që mund të thuhet se janë përballur gratë e papunë:
“Trajnimi dhe inkurajimi për sipërmarrësit e ardhshëm” dhe “propagandimi i ideve të sipërmarrjes femërore në kuadër të Programit të Veprimit të barazisë gjinore”.
Plani Strategjik i Zhvillimit të komunës së Preshevës, 2011-2017, në Planin e Veprimit
për zhvillimin Komunal të Preshevës, përcakton si qëllimin e parë të përgjithshëm: “Përmirësimin e kuadri për zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të punës” Një nga aktivitetet
(11) është “Nxitja e sipërmarrësisë së grave, veçanërisht në fushën e turizmit nëpërmjet edukimit”. Janë paraparë edhe disa fonde, burime të fondeve dhe periudha e zbatimit.
Në strategjinë ekonomike lokale të komunës së Preshevës, seksioni 1.3, “Popullsia,
fuqia punëtore, arsimi, struktura sociale dhe infrastruktura në komunën e Preshevës”, detajisht tregon situatën në fushën e papunësisë, edhe atë në aspektin e profesionit, moshës dhe
strukturës gjinore, si dhe pritjen në regjistrin e papunësisë.
Në veçanti, ajo fokusohet në faktin se 66% e të papunëve janë gra, dhe “kjo do të jetë
shumë e rëndësishme në zbatimin e strategjive të zhvillimit për të inkurajuar kërkim aktiv
për punë në kuadër të zhvillimit të popullsisë femërore, vetë-punësimit dhe ndërmarrësisë, të
gjitha këto në mënyrë që të reduktojnë ndjeshëm papunësinë e tyre”.
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Të dhënat nga analiza e situatës, e cila përbën themelin Strategjitë Ekonomik Lokal,
tregojnë se papunësia është problemi më i madh i Preshevës.
Plani i Veprimit për zbatimin e Strategjive Ekonomike Lokale sjell një numër të madh
të projekteve për të ndalur rritjen e papunësisë, rritjen e punësimit dhe për të eleminuar
varfërinë e popullsisë në tërësi dhe veçanërisht kategoritë e papuna, sidomos gratë.
Një nga projektet në Planin e Veprimit është edhe projekti i shoqatës së grave të biznesit të Preshevës, “Zhvillimi Ekonomik i Grave në Preshevë”, i cili në mënyrë të shquar analizon
dhe identifikon problemet me të cilat ballafaqohen gratë në shoqërinë e Preshevës, si dhe
rrugëdaljen nga ky pozicion i padëshiruar.
Projekti parashikon “krijimin e një organizate që do të mbledh gratë e Preshevës dhe
të punojë në arsimimin e tyre, emancipimin dhe përfshirjen e tyre intensiv në të gjitha sferat
shoqërore. Edukimi, Trajnimi, trajnimi i grave për të drejtuar biznesin e tyre, bashkëpunimi
me organizata të ngjashme në vend dhe në rajon, në mënyrë që edhe më tej të zhvillojë dhe
përfshijë gratë në trendet ekonomike, kulturore, sociale të Preshevës , do të jenë aktivitetet
kryesore të kësaj organizate.
Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është të inkurajojë dhe zhvillojë biznesin dhe
vetëdijen intelektuale në mesin e grave të Preshevës, në nevojën për ndryshim dhe mundësitë
e pjesëmarrjes së grave në ndryshimet në shoqëri dhe në krijimin e të ardhmes së tyre, si dhe
zhvillimin ekonomik të Preshevës, e cila lehtëson procesin e integrimit të qytetit në shoqërinë
bashkëkohore.
Projekti liston një sërë aktivitetesh për realizimin e projektit. Nga” mbështetja për iniciativën dhe përkushtimin e grave; tejkalimin e stereotipeve dhe paragjykimeve dhe opinionet
rreth grave, inicimin dhe zhvillimin e vetë-mbështetjes së grave dhe të rejave, për të zhvilluar
tolerancën dhe pranimin e diversitetit në rrethinën tradicionale të Preshevës ( gjinore , kulturore, fetare dhe kombëtare); zhvillimin e qëdrimeve fleksibël në fushën e zgjedhjes së profesioneve alternative për gratë; përshtatjes dhe aftësimin profesional të grave, në identifikimin
adekuat të mundësive dhe rreziqeve për biznesin dhe përgjigje adekuate ndaj mundësive të
biznesit.
Projekti përmban një analizë shumë frymëzuese të pozitës së gruas në shoqërinë e
Preshevës, rolet e saj të shumta të kërkuara, dallimet e gjeneratave, dhe pastaj, role të ndryshme dhe probleme / sfida me të cilat ato përballen, pjesëmarrja e tyre në jetën publike, fillimi
i emancipimit, problemet në arsim, lufta kundër stereotipeve...
Qëllimi i projektit gjendet në mënyrën vendimtare për të ndryshuar këtë situatë dhe
se zbatimi i aktiviteteve të projektit mundëson emancipimin e grave “ si dhe zhvillimin e saj
intelektual dhe shpirtëror që do të lejojë që ajo të jetë bartëse e ndryshimeve ekonomike që
janë të nevojshme në këtë rajon.”
Duke analizuar planet strategjike të komunave të Bujanocit dhe Preshevës, si dhe
Planin e Veprimit për punësim dhe ndërmarrësi të të rinjve të Bujanocit, në aspektin e ndjeshmërisë së tyre ndaj situatës së grave, në fakt shkallën e integrimit të perspektivës gjinore mund
të konkludohet se:
Strategjia e komunës së Preshevës në analizën e situatës identifikon një pozicion të
problemeve të grave dhe pozitën e tyre inferiore dhe në mënyrë të qartë përcakton objektivat
për inkurajimin e ndërmarrësisë së grave duke theksuar rëndësinë e arsimimit.
Strategjia ekonomike lokale e komunës së Preshevës detajisht e pasqyron situatën në fushën
e papunësisë, me theks të veçantë në më shumë elemente të strukturës së grave të papuna si
një bazë e rëndësishme për vendosjen e qëllimeve dhe objektivave për ndryshimin e gjendjes.
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(Projekti “Zhvillimi Ekonomik i Grave të Preshevës”).
Nga ana tjetër, strategjia e komunës së Bujanocit ka pak informacione mbi statusin e
grave dhe problemet e tyre. Pra, kjo do të jetë e nevojshme për të hartuar masa të veçanta për
të ndryshuar situatën e grave në tregun e punës. Masa të pranishme për të trajtuar problemin e
papunësisë në përgjithësi, natyrisht, nuk janë të drejtuara në mënyrë të mjaftueshme për gratë
e papuna. Mungesa e analizës së nevojshme që do të identifikojë natyrën specifike të kësaj kategorie të të papunëve ka shkaktuar mungesën e përshtatshme, masat përkatëse për të zgjidhur
papunësinë e tyre.
Masat e reja, me analizën e mëparshme, duhet të integrohen në një Plan Strategjik të ri
të rishikuar të Komunës dhe, natyrisht, buxhetet vjetore dhe planet lokale të punësimit komunal, të cilat janë një prej instrumenteve për realizimin e këtij plani.
Me Planin Strategjik të Zhvillimit të Shoqatës së Grave të Biznesit të Bujanocit heqet
në një farë mase kjo mungesë e udhëzimeve për trajnimin e grave sipërmarrëse, promovimin
e ndërmarrësisë së grave. Me këtë projekt të Shoqatës së Grave të Biznesit të Bujanocit merret
një hap serioz drejt realizimit të Planit të saj Strategjik.

Ndërmarrësia dhe kooperativa në planet strategjike të komunës së
Bujanocit dhe Preshevës
Orientimi i planeve strategjike sipas rëndësisë së tyre dhe zhvillimi i sipërmarrjes dhe
shoqatës së sipërmarrësve dhe ekonomive familjare, qofshin në strukturën e kooperativave
apo grupimeve, është një tregues i rëndësisë së tyre. Rritja e shpejtë ekonomike, punësimi i
lartë, performanca e përbashkët konkurruese në tregjet vendase dhe të huaja, është e mundur
vetëm përmes zhvillimit të sipërmarrjes dhe krijimin e shoqatave të lartpërmendura sipërmarrëse.
Për këtë arsye dokumentet strategjike të këtyre komunave analizohen në aspektin e orientimit të tyre për rëndësinë dhe nevojën për zhvillimin e sipërmarrjes, krijimit të grupimeve
dhe kooperativave. Në fakt, ata kërkonin përgjigje për pyetjet në lidhje se sa shumë vëmendje
i është kushtuar sipërmarrjes dhe kooperativave; a kanë bërë analiza të rregullta të situatës, a
janë vërejtur ndryshime që kërkojnë ndryshime të masave apo qëllimeve strategjike, a janë
vendosur masa për përmirësimin e tyre, dhe a ekzistojnë kushtet organizative për zbatimin e
objektivave strategjike që synojnë zhvillimin e sipërmarrjes, kooperativave dhe grupimeve.
Analiza e Planit Strategjik e komunës së Bujanocit 2007-2014 tregon ekzistencën e
kushteve dhe potencialin për zhvillimin e shpejtë. Strategjia argumenton se ato janë “të mjaftueshme për të zgjidhur çështje të nxehta që janë aktualisht përballet komuna e Bujanocit,
përkatësisht: papunësia, mungesa e arsimit cilësor, zhvillimi dhe modernizimi i prodhimit
bujqësor, si dhe zhvillimi i sipërmarrjes dhe ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme” .
Zhvillimi dinamik i biznesit familjar, nisja e procesit të vetë-punësimit, partneritetet
publike dhe publike-private shihen si lëvizje strategjike të rëndësishme dhe të domosdoshme
për zgjidhjen e “çështjeve të nxehta”.
Edhe pse nuk është i qartë, misioni i Bujanocit vazhdimisht përmban këtë ide dhe
duhet të përpunohet brenda objektivave dhe veprimeve operacionale dhe të rishikojë misionin
në planin e ri strategjik të Bujanocit.
Strategjia paraqet strukturën e ndërmarrjeve të regjistruara dhe të bizneseve, si dhe
OJQ-të. Do të jetë mirë që në Strategjinë e re të përcaktohen qëllimet e reja të qarta dhe të
matshme për ndryshimin e kësaj strukture.
Strategjia është bazuar në faktin se sektori i ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme
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në të gjitha vendet e zhvilluara është fuqi që mbart zhvillimin ekonomik dhe të përgjithshëm
të vendit, dhe se ka parakushte për zhvillimin e këtij sektori në Bujanoc. Është theksuar se ky
sektor është përqendruar kryesisht në shërbime.
Janë identifikuar dobësitë që përfaqësojnë një faktor kufizues për zhvillimin e ndërmarrësisë dhe kooperativave: “Arsimi i pamjaftueshëm i ndërmarrësve potencial, burimet
shumë të shtrenjta të financimit dhe mungesa e një strategjie kombëtare, veçanërisht në fushën
e stimulimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të vetë-punësimit”, ndërsa insistohet në nevojën
urgjente për të filluar trajnimin e ndërmarrësve potencial për zhvillimin e planeve të biznesit
, njohurive dhe aftësive në menaxhimin, marketingun dhe lidhjen me sipërmarrës të tjerë për
pjesëmarrjen e përbashkët në tregje.
Në analizën SWOT kushtuar NVM-ve kanë dal dobësitë: fryma sipërmarrëse e pazhvilluar, rrjedhja e “trurit”, teknologjia e vjetruar, struktura e dobët arsimore; kreditë e shtrenjta,
procedurat burokratike për ngritjen e bizneseve, mungesa e informacionit, legjislacioni i paefektshëm, privatizimi i ngadalshëm, centralizimi i lartë dhe neglizhimi në lidhje me të rinjtë.
Për të ndryshuar këtë situatë Strategjia përcakton si një nga objektivat e saj: “. Zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme si mënyrën më të shpejtë dhe më të lirë për zhvillimin e përgjithshëm të komunës”.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe zhvillimi i tyre mund të shihet si një faktor
i rëndësishëm në rritjen e punësimit dhe uljen e varfërisë të popullsisë. Procesi i zhvillimit të
këtij sektori konsiderohet kompleks, nuk përfshin vetëm zhvillimin e ndërmarrjeve të reja
private dhe krijimin e dyqaneve të pavarura, por edhe përfshirjen dhe zhvillimin e mëtejshëm
të ndërmarrjeve ekzistuese dhe familjeve rurale në këtë proces.
Kjo është një konsideratë e vlefshme, sepse sipërmarrja , në thelbin e saj, në fakt është
duke vazhduar me inovacioneve dhe përmirësimin e aktiviteteve që një sipërmarrës bën. Nga
ana tjetër, sipërmarrjet e reja, idetë e reja për pasurimin e prodhimit të mallrave dhe shërbimeve në mënyrë implicite përmbajnë dhe rolin e grave të Bujanocit.
Analiza e situatës që ndjek këtë qëllim strategjik, nga e cila ai doli, tregon me dekada
shkatërrimin ekonomik të indeve të cilat u shkaktuan “nga erozioni i kapitalit dhe pasurive
dhe të menaxhimit të dobët”, e cila çoi në rrëzim. Pasojat janë shkatërruese: reduktimi i fuqisë
punëtore, rritja e papunësisë, ulja e vendeve të punës dhe aktivitetit ekonomik, krejtësisht ndalimi i zhvillimit dhe varfërimi i popullsisë duke rrezikuar paqen sociale.
Strategjia përcakton rolin e komunës: “Në politikën e zhvillimit të ndërmarrjeve të
vogla dhe të mesme, komuna e Bujanocit do të luaj një rol aktiv duke inkurajuar dhe drejtuar iniciativat sipërmarrëse të programeve që kontribuojnë për një shfrytëzim më të mirë të
burimeve natyrore në dispozicion dhe të punojë në angazhimin e punëtorëve të papunë dhe
punëtorëve të tepërt, dhe në të njëjtën kohë kanë një nivel të kënaqshëm të përfitimit dhe nuk
kërkojnë një investim të madh fillestar.”
Për të arritur këtë është planifikuar , ndër të tjera, që të aktivizohet Agjencia për Zhvillim Komunal, formimi i Shoqatës së Sipërmarrësve në Bujanoc, organizimi i trajnimeve,
konsultimeve dhe hulumtimit të tregut, organizimi i inkubatorëve të biznesit.
Prioritetet e përcaktuara janë (1) për zhvillimin e bizneseve mikro: përmirësimin dhe
zhvillimin e industrive vendase, aktivitetet prodhuese dhe kultivues edhe vepra artizanale
dhe faqet e shërbimeve përmes vetëpunësimit; (2) krijimi i Agjencisë Zhvillimore Komunale
(AZHK) dhe Shoqatës së Sipërmarrësve; (3) Përmirësimi i efikasitetit dhe konkurrueshmërisë
së NVM-ve nëpërmjet rrjeteve grupore, krijimin e inkubatorëve të biznesit dhe privatizimit si
një mundësi për zhvillim, specializim dhe bashkëpunim të NVM-ve.
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Mesazh efektiv është se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të Bujanocit mund të gjejnë
shpëtim në rrethe industriale-grupe. Do t’u shtonim atyre kooperativat apo edhe ekonomitë
familjare rurale.
Është vënë në dukje edhe një tjetër objektiv strategjik që synon forcimin e sipërmarrjes dhe shoqatës, qoftë në aspektin e grupimit apo kooperativave. Ky është objektivi strategjik
nr. 5: “Zhvillimi i Burimeve Njerëzore, çështjeve sociale dhe të kujdesit shëndetësor.” Si pjesë
e këtij qëllimi është një prioritet shumë i rëndësishëm “edukimi i burimeve njerëzore në funksion të operacioneve efikase dhe efektive”, sidomos me aktivitetet e saj të fokusuara në shkollat
e biznesit të vogël - nga ideja deri te realizimi; trajnimi për punë ekipore, trajnimi për kërkim
aktiv të punës, trajnime për negociata dhe protokoll ndërkombëtar.
Është e çuditshme se Plani Strategjik 2007-2014 nuk përfundon me Planin e Veprimit
për realizim (ose ai nuk ishte në dispozicion), i cili në mënyrë të pashmangshme do të bëhet
në rishikimin e strategjisë dhe zhvillimin e planit të ri.
Plani lokal i veprimit për punësimin dhe sipërmarrjen e të rinjve në komunën e Bujanocit (2012-2015) thekson se komuna cakton fonde çdo vit në buxhet (për vitin 2012 ishte
5 milion dinarë), por se “nuk ka programe të vazhdueshme të zhvilluara për të mbështetur
ndërmarrjet private”. “Në nivel komunal është themeluar Këshilli për Ekonomi dhe Këshilli
për punësim dhe ka një vullnet që komuna të mbështes edhe shoqatën e sipërmarrësive privat.”
Këto rezultate janë shumë të diskutueshme, krahasuar me objektivat që tashmë janë të përcaktuara në Planin Strategjik të komunës së Bujanocit, në vitin 2007, për shkak se në të u vendosen
programe për të mbështetur sipërmarrjen dhe strukturën organizative që do të mbështesë dhe
stimulojë zhvillimin e vazhdueshëm të sipërmarrjeve.
Do të jetë shumë e dobishme për të kryer një analizë gjithëpërfshirëse të Planit Strategjik dhe Planit Lokal të Veprimit për punësimin dhe sipërmarrjen e të rinjve në komunën e
Bujanocit (2012-2015). Për më tepër, ajo është e nevojshme për të përcaktuar se sa është larg
realizimi i objektivave të caktuara, cilat janë pengesat dhe problemet që janë shfaqur, çfarë ka
ndryshuar në mjedis, e cila kërkon një qasje të ndryshme, pse objektivat dhe masat e caktuara
nuk janë zbatuar, dhe shqyrtimi i këtyre dokumenteve, në mënyrë që të jenë realiste dhe të
arritshme.
Plani Lokal i Veprimit për punësimin dhe sipërmarrjen e të rinjve në komunën e Bujanocit (2012-2015), sheh pengesat për vetëpunësim dhe sipërmarrje në klimën e pavaforshme
të biznesit, mungesën e mbështetjes financiare dhe jo-financiare, njohuritë e pamjaftueshme
të biznesit dhe pamundësinë për të fituar këto njohuri. Ndërmarrjet ekzistuese të udhëhequra
nga të rinjët theksojnë nevojën për mbështetje në pesë vitet e para të operimit: reduktimin e
taksava, edukimin për biznes, mbështetje konsultuese për zhvillim, mbështetjen për vizita dhe
prezantimin në panaire, informacione në lidhje me konkurset, si dhe financimin e bizneseve
start-up.
Ai gjithashtu thekson traditën e biznesit familjar, nevojën për mbështetje, aftësinë
për të shfrytëzuar kapitalin e popullsisë të punës jashtë vendit dhe lidhjen e tyre në tregjet
ndërkombëtare.
Dokumenti “Krijimi i strategjisë ekonomike lokale të komunës së Preshevës” është
bazë për strategjinë e zhvillimit ekonomik të komunës së Preshevës 2007-2017. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që komuna ka nisur rishikimin e Planit Strategjik 2010. Siç u tha, “për
shkak të rrethanave të ndryshuara socio-ekonomike u vendos që të bëhet një rishikim i Planit
Strategjik dhe se qëllimet dhe projektet të përshtaten me këto rrethana të reja.”
Kjo është një praktikë e rrallë e mirë që është e bazuar në parimet bazë të menaxhimit
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të projektit, në fakt të menaxhimit të zhvillimit dhe si pasojë e vetëdijes për mjedisin, kushtet
ekonomike, vazhdimisht është në ndryshim dhe se të kuptuarit e tyre të gjendjes dhe të reagimit në kohë është kusht për mbijetesë. Gjithashtu, ekzistenca e Planit të Veprimit tregon
një qasje sistematike dhe analitike për interpretimin e objektivave strategjike në objektivat dhe
aktivitetet operative. Ekzistenca e tij lejon monitorimin e vazhdueshëm në kornizave kohore
të caktuara, vlerësimin e realizuar, vëzhgimin në kohë të vonesave ose pengesave të papritura
në zbatimin dhe reagimet e shpejta në kushtet e reja.
Misioni i komunës së Preshevës shprehimisht vendos “për të krijuar kushte për rritjen
ekonomike dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme”, si një nga tetë qëllimet strategjike me zbatimin e së cilës komuniteti lokal bëhet “ përfaqësues i vërtet i vullnetit politik të
qytetarëve, të cilët do të respektojnë parimin e menaxhimit të mirë, për të punuar në shërbim
më të mirë të mundshëm për qytetarët dhe përmirësimin e cilësisë së jetës. “
Duke filluar nga misioni i komunës së Preshevës, përmes strategjive Ekonomike Lokale dhe Strategjisë për Zhvillim Ekonomik të Komunës së Preshevës 2007-2017 ndërgjegjësimi fuqishëm është i pranishëm ndërgjegjësimi rreth nevojës për inkurajimin dhe zhvillimin
e sipërmarrjes me vlerësimin se kjo është e vetmja mënyrë për të dalë nga kriza të rënda.
“Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme konsiderohen bartës të zhvillimit ekonomik dhe krijuesit
kryesorë të vendeve të punës.” Përveç kësaj, ekziston edhe një qëndrim kritik: “Megjithatë,
që ajo të kryejë këtë rol, përveç për të mbështetur ngritjen dhe funksionimin e tyre, është e
rëndësishme që të ofrojë një shumëllojshmëri të shërbimeve cilësore : trajnim, informacion,
mbështetje teknike dhe kështu me radhë. Në këtë drejtim, përparësi duhet t’i jepet për ndërtimin e infrastrukturës institucionale dhe zhvillimin dhe forcimin e saj. “
Organet e qeverisjes vendore me strategji përcaktohen për aktorët kryesorë të aktiviteteve për të mbështetur rritjen ekonomike dhe zhvillimin, si dhe rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë lokale.
Strategjia është e bazuar në një analizë serioze të të gjithë sektorëve të jetës ekonomike
dhe shoqërore e cila ka bazë të besueshme për vendosjen e objektivave dhe programeve realiste.
Rezultatet e analizave tregojnë se ekonomia e komunës së Preshevës ka një shans për
zhvillim më të shpejtë vetëm nëse ai nxit zhvillimin e sipërmarrjes, në fakt krijimin e dyqaneve
dhe krijimin e bizneseve të reja. Por gjithashtu, dhe inkurajimin e zhvillimit të NVM-ve dhe
veprimeve ekzistuese duke krijuar ambient të favorshëm ekonomik për biznesin e tyre.
Sepse statistikat tregojnë se shumica e kompanive i përkasin grupit të ndërmarrjeve të
vogla dhe aktiviteteve sipërmarrëse dhe se “NVM-të dhe aktivitetet sipërmarrëse janë shtylla
kurrizore e ekonomisë së komunës së Preshevës.” Fakti se shfrytëzimi i mundësive të sektorit
të NVM-ve dhe aktiviteteve sipërmarrëse është i ulët vetëm konfirmon orientimin e Strategjisë
për zhvillimin e sektorit si një potencial që mund të kontribuojë në mënyrë të konsiderueshme
në zhvillimin e zonës.
Strategjia sugjeron se sipërmarrsia dhe shoqërimi - rrjetëzimi krijojnë vende të reja
pune, pasurojnë strukturën ekonomike të shërbimeve të reja dhe produkteve, nxisin aktivitetet
e reja dhe progresin e përgjithshëm ekonomik dhe shoqëror.
Në këtë mënyrë do të rrisë konkurrencën e ekonomisë së Preshevës por për të gjitha këto është
e nevojshme veprimet e organizuara në bazë të cilit vendosen institucione të reja, elemente organizative, të cilët do të punojnë vazhdimisht për zbatimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit.
Pengesat kryesore për zbatimin e suksesshëm të objektivave të Strategjisë është paaftësia e
sipërmarrësit për të përpiluar planet cilësore të biznesit , me këtë dhe projektet, që nuk lejojnë
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aplikimin në fondet vendore dhe ndërkombëtare dhe bankat.
Si një mënyrë për të dalë nga kjo krizë e rëndë ekonomike mund të shihet veprimi i
komunave të Preshevës në promovimin e investimeve dhe tërheqjen e kapitalit vendas dhe të
huaj. Ajo do të nis, ndër të tjera, krijimin e grupimeve, kryesisht në bujqësi. Në fakt, krijimin
e kushteve për përdorimin e burimeve në këtë sektor, ringjalljen e mentalitetit tradicional
sipërmarrës në këtë fushë. Në thelb të saj grupet, si dhe kooperativat, përshkak të rrjetëzimit
dhe shoqërimit të NVM-ve apo bizneseve apo ekonomive familjare do të kontribonin jo vetëm
në konkurrencë, por edhe komunitetin e sigurimeve shoqërore. Nga ana tjetër, si një reagim,
grupet dhe kooperativat do të tërheqnin më tej investimet e huaja direkte.
Analiza e gjendjes së ekonomisë fokusohet në prodhimin primar bujqësor dhe përpunimin e produkteve bujqësore si zona me potencial më të madh për lidhje dhe shoqërim.
Strategjia tregon edhe për aplikuesit si dhe aktivitetet që kanë për qëllim themelimin e grupeve
(hartëzimin, analizën e fizibilitetit, zgjedhjet nga llojet më të përshtatshme ...).
Theksohen edhe mundësi të mëdha për zhvillimin e sipërmarrjes në turizëm. Veçanërisht interesante për këtë mundësi është duke parë se “në zhvillimin e turizmit gastronomik dhe
etno duhet të konsiderohet mundësia e përfshirjes më të madhe dhe angazhimin e popullsisë
femërore.”
Strategjia si objektivin e parë të përgjithshëm e vendos “Përmirësimin e kornizës për
zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të punës”, me një qëllim të caktuar “Zhvillimin e
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe tërheqjen e investimeve”, e cila konfirmon besimin e
saj se vetëm përmes zhvillimit të këtij sektori mund të dalë nga kriza e tanishme .
Pritet që ky synim specifik të realizohet nëpërmjet një sërë projektesh të cilat do të
ofrojnë mbështetje organizative dhe financiare për sipërmarrjen, të fitojnë njohuri mbi: zhvillimin e projekteve që aplikojnë për fonde dhe bankat, në themelimin e biznesit të tyre, zhvillimin e planeve të biznesit.
Ka ide dhe planifikohen projekte për krijimin e inkubatorëve të biznesit, parqeve industriale dhe ngritjen e sipërmarrjes së lartpërmendur të grave , veçanërisht në fushën e turizmit.
Propozimet që janë gjeneruar nga objektivat dhe masat e përfshira në Planin Strategjik
të Zhvillimit të Komunës së Preshevës edhe më tej janë operacionalizuar në Planin e Veprimit
për zbatimin e Planit Strategjik.
Duke analizuar planet strategjike të komunave të Bujanocit dhe Preshevës, si dhe
Planin e Veprimit për punësim dhe ndërmarrësi të të rinjve të Bujanocit, në aspektin e pyetjeve
të mësipërme, mund të konkludojmë se:
Planet strategjike njohin rëndësinë e ndërmarrësisë dhe kooperativave për të zgjidhur
problemin e punësimit dhe varfërisë në Bujanoc dhe shohin në përparimin e vet shpëtim për
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe ferma.
Gjithashtu, detajisht përpunohen objektivat e përgjithshme dhe specifike, si dhe
detyrat dhe aktivitetet (projektet) për përmirësimin e tyre.
Plani strategjik i komunës së Preshevës përmban edhe Planin e Veprimit për zbatimin
e saj.
Objektivat e përgjithshme dhe specifike, si një mënyrë për zgjidhjen e problemeve të
identifikuara, janë të vendosur në bazë të analizave me të cilat janë identifikuar problemet. Kjo
ka kontribuar në rëndësinë e tyre, në të vërtetë me to janë zgjidhur problemet e identifikuara.
Strategjitë gjithashtu ofrojnë masa organizative të cilat do të kontribuojnë në zhvillimin e
ndërmarrësisë: aktivizimin gjegjësisht krijimin e agjencive komunale të zhvillimit, formimin e
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Shoqatës së Sipërmarrësve dhe të tjerë.
Dokumentet strategjike të komunës së Bujanocit dhe Preshevës tregojnë qartë vetëdijen e tanishme rreth rëndësisë së ndërmarrësisë dhe kooperativave për të ndryshuar gjendjen
e vështirë në ekonomi dhe luftën kundër varfërisë, për standard më të lartë jetese.
Mbeten pyetjet për realizimin e këtyre planeve strategjike, monitorimin e tyre të
rregullt dhe vlerësimin. Pyetjet në lidhje me ndryshimet e tyre të nevojshme (rishikimet) në
situata të kushteve të ndryshuara në mjedis (ligjore, financiare, ekonomike, sociale), kur ato
bëhen të parealizueshme.

KONTEKSTI SOCIO-EKONOMIK
“Barazia gjinore nënkupton se gratë dhe burrat kanë kushte të barabarta për realizimin
e të drejtave të njeriut dhe se ka mundësi të barabarta për burrat dhe gratë për të kontribuar në
përparimin kulturor, politik, ekonomik, shoqëror dhe kombëtar, dhe që ata të kenë mundësi të
barabarta të gëzojnë të gjitha përfitimet nga progresi i një komuniteti. “
Komunat e Bujanocit dhe Preshevës zënë një të katërtën e rrethit të Pçinjës ku jetojnë
30% e popullsisë së këtij rrethi. Specifikat e dy komunave janë kryesisht në karakteristikat demografike të popullsisë: përbërjen etnike, pjesëmarrjen e të rinjve dhe normën e rritjes natyrore. Sipas regjistrimit të vitit 2002 shumica e popullsisë në këto dy komuna është shqiptare
(54,69% në Bujanoc, 89.1% në Preshevë). Serbët në Bujanoc përfaqësojnë 34.14% dhe 8.55%
të popullsisë së Preshevës. Në Bujanoc romët përbëjnë 8.93% të popullsisë. Ndryshe nga Serbia dhe Pçinja në Bujanoc dhe Preshevë, norma e rritjes natyrale është pozitive. Përveç kësaj,
karakteristikat e këtyre dy komunave është pjesëmarrja shumë më e madhe e të rinjve dhe
pjesëmarrja mjaft e ulët e popullsisë më të vjetër në krahasim me nivelin kombëtar të masave
të shprehura në moshë mesatare, indeksit të plakjes, shkallës së varshmërisë së popullsisë së re
dhe normës së varshmërisë së popullatës së moshuar.
Këto të dhëna tregojnë një strukturë shumë të favorshme të moshës, të cilat janë një
potencial i vlefshëm dhe dinamik social për zhvillimin social dhe ekonomik.
Tabela 1. Indikatorët demografik

Burimi: Enti republikan për statistika,Komunat dhe regjionet në Republikën e Serbisë 2014,
statistika vitale.
Këto të dhëna sugjerojnë se përdorimi i këtij potenciali të madh njerëzor, të përqindjes
së lartë të të rinjve, në favor të zhvillimit të komunitetit lokal parandalohet nga niveli shumë i
ulët i arsimimit, madje edhe të rinjtë. Planet strategjike të këtyre komunave kanë zgjidhje për
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këtë problem të caktuar në objektivat më të rëndësishme prioritare. Në fakt, në vizionin afatgjatë të zhvillimit që është pika më e rëndësishme.
Tabela 2. Niveli i arsimimit të banorëve prej moshës 15 e më shumë sipas regjistrimit nga viti 2002

Burimi: Enti republikan për statistika: Komunat dhe regjionet në Republikën e Serbisë më
2011.
Sipas shkallës së zhvillimit për vitin 2014 komunat e Bujanocit dhe Preshevës janë
klasifikuar në zonat e shkatërruara me nivelin e zhvillimit nën 50% të mesatares kombëtare.
Sipas Byrosë Republikane të Statistikave për muajin maj 2015, paga mesatare, pa taksa dhe
kontribute janë më të ulëta se mesatarja kombëtare (43.964 RSD) deri 31.6% në Bujanoc dhe
Preshevë 24%
Treguesit e tregut të punës (Tabela 3 dhe Figura 1) ilustrojnë prapambetjen ekstreme
ekonomike të zonës, në krahasim me nivelin kombëtar dhe rrethin e Pçinjës. Pasi që të dhënat
e punësimit në nivel komunal janë në dispozicion vetëm nga sondazhet e njësive të biznesit
(RAD) të Institutit Republikan të Statistikave, e në mënyrë që të jenë të krahasueshme, për qëllime të studimeve kanë llogaritur shkallën e punësimit të regjistruar dhe papunësisë. Shkalla
e punësimit në Bujanoc dhe Preshevë është dukshëm më e ulët se niveli i punësimit në nivel
kombëtar me 17.4 pikë përqindje në Bujanoc dhe 19.6 pikë përqindje në Preshevë. Normat
jashtëzakonisht të larta të papunësisë në të dy komunat ndryshojnë shumë nga mesatarja kombëtare, dhe në Bujanoc 16.7, dhe në Preshevë 33%.
Tabela 3. Indikatorët e tregut të punës më 2013

Burimi: Enti republikan për statistika: Komunat dhe regjionet në Republikën e Serbisë më
2014.; Shërbimi Nacional për punësim
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Foto 1. Shkalla e regjistruar e të punësuarve,të papunësuarve dhe aktiviteteve ekonomike më 2013

Struktura e subjekteve afariste në Bujanoc dhe Preshevë nuk devijon dukshëm nga struktura
në nivel kombëtar. Pjesëmarrja e organizatave të biznesit në raport me numrin e përgjithshëm
të njësive të klasifikimit në Serbi është 28, 78% dhe 53,85% e sipërmarrësve. Pjesëmarrja e
sipërmarrësve në Bujanoc dhe Preshevë është disi më e lartë, dhe kompanitë tregtare më pak
se mesatarja kombëtare. Specifika e dy komunave është pjesëmarrja dukshëm më e madhe e
sektorit jo-fitimprurës në numrin e përgjithshëm të njësive të klasifikimit të mesatares kombëtare (8.39%).
Tabela 4. Subjektet ekonomike sipas formës së organizimit3

Pjesa më e madhe e kompanive dhe sipërmarrësve përfshinë sektorin e shërbimeve,
veçanërisht në fushën e tregtisë. Në Bujanoc dhe Preshevë 80% e sipërmarrësve merren me
sektorin e shërbimeve. Pjesa e kompanive në këtë sektor është 59% në Bujanoc dhe Preshevë
78%. Në sektorin e industrisë operojnë 40% të kompanive dhe 20% e sipërmarrësve në Bujanoc, kurse në Preshevë 21% të kompanive dhe 20% të sipërmarrësve. Një pjesë e bizneseve
dhe sipërmarrësve që operojnë në sektorin e bujqësisë në këto dy komuna është pothuajse i
papërfillshëm. Një pasqyrë e detajuar e pjesëmarrjes së kompanive dhe sipërmarrësve sipas
sektorëve është paraqitur në Tabelën 5.
Struktura e kompanive dhe sipërmarrësve pagabueshëm tregon arsyet për shkatërrimin e kësaj zone. Tregtia është industria dominante, bujqësia e shkatërruar plotësisht, prodhimi
është i ulët, nivelet e lartpërmendura të arsimit të ulëta janë shkaqet dhe pasojat e prapambetjes, por edhe detyrat e rënda përpara strukturave vendore që duhet të zgjidhen.
3

Burimi i të dhënave Agjensioni për regjistrim të bizneseve, 2015.
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Tabela 5. Pjesëmarrja e shoqërive ekonomike dhe sipërmarrsve në sektoret vepruese

Burimi: Enti republikan për statistika
Punësimi në Bujanoc dhe Preshevë që nga viti 2008 është në rënie të vazhdueshme.
Numri i të punësuarve në vitin 2014 në Bujanoc ishte më e ulët për 35%, dhe në Preshevë me
14% në krahasim me numrin e të punësuarve në vitin 2008. Një rënie shumë e madhe në punësim ka ndodhur të sipërmarrësit (57% në Bujanoc dhe Preshevë 33%). Në Bujanoc, rënia e
punësimit në subjektet juridike për 25%, dhe në Preshevë me 6% si rezultat i strukturës së punësimit sipas sektorëve të aktiviteteve në këto dy komuna, meqë në Bujanoc kishte një numër
dukshëm më të lartë të të punësuarve në industrinë e prodhimit në të cilin u shuan një numër
i madh i vendeve të punës, ndërsa në Preshevë pjesa më e madhe e të punësuarve ka qenë në
sektorin publik ku nuk ka pasur rënie në numrin e vendeve të punës.
Rënia katastrofale dhe e pandërprerë në punësim që zgjat gati një dekadë është pasojë e pashmangshme për kushtet e mësipërme. Pavarësisht nga ekzistenca e planeve zhvillimore strategjike, të cilat janë shumë mirë kanë diagnostikuar problemet dhe masat e mira
të parashikuara për të përmisuar situatën për të mirë, dhe të cilët kanë “mbuluar” periudhën
2007/8, nuk ka pasur sukses në ndalimin e këtyre trendeve negative. Përgjigjet për këtë duhet
të kërkohet përmes analizave të vazhdueshme të zbatimit të planeve strategjike, ndryshimet që
kanë ndodhur në rajon gjatë kësaj periudhe, si dhe pengesat për arritjen e tyre.
Figurat 2 dhe 3 tregojnë trendet e numrit të të punësuarve në Bujanoc dhe Preshevë në
periudhën e përmendur.
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Figura 2. Trendet në numrin e të punësuarve në Bujanoc

Foto 3. Lëvizjet në numrin e të punësuarve në Preshevë

Pagat mesatare të ulëta në këto komuna janë për shkak të pjesës mbi-mesatare të punësimit në industri me paga të ulëta, të tilla si industria e prodhimit, dhe pjesa nën mesatare e
aktiviteteve të shërbimit me të ardhurat e larta (aktivitetet financiare, pasurive të patundshme,
profesionale, shkencore dhe aktivitetet teknike). Këto komuna kanë një përqindje më të lartë
se niveli kombëtar në numrin e përgjithshëm të të punësuarve në sektorin publik (administratë publike, shëndetësi, mirëqenie sociale dhe arsim). Pjesa e punësimit në sektorin publik
në nivelin e Serbisë arrin në 28.18%, ndërsa 42% në Bujanoc, kurse në Preshevë 56%. Kjo konfirmon edhe një herë se industritë primare dhe sekundare po shkatërrohen praktikisht.
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Tabela 6. Punonjësit në personat juridik sipas sektorëve, mesataret vjetore më 2014

Burimi: Zyra Kombëtare e Statistikave

FEMRAT NE TREGUN E PUNES NE BUJANOC DHE PRESHEVE
“Pa barazi në politike, ekonomike dhe çdo formë tjetër të vendimmarrjes, nuk ka asnjë
mundësi që barazia gjinore është e integruar në politikë-bërjen e qeverisë. Pa pjesëmarrjen aktive
të grave në procesin e ndërtimit të shoqërisë tonë si një vend modern, europian të profilizuar dhe
demokratik, nuk është i mundur realizimi i demokracisë, barazisë së progresit social “
Studimet mbi statusin e gruas në tregun e punës në Serbi të kryera në vitet e fundit
tregojnë qartë diskriminimin me bazë gjinore në tregun e punës. Proceset e tranzicionit në
Serbi çuan në humbjen e të drejtave të fituara dhe përfitimet në të gjitha fushat: ekonomike, sociale dhe politike. Rritja e papunësisë, rënia në punësim, ulja në aktivitetin ekonomik, kthimi
në rolin tradicional të amvises dhe nënës, rënia e pjesëmarrjes në pozita vendimmarrëse, janë
vetëm disa tregues të përkeqësimit të situatës së grave. Kriza ekonomike në Serbi edhe më tej
ka përkeqësua kushtet e punësimit, veçanërisht për gratë. Sipas të dhënave nga Enti Republikan për Statistika përqindja e aktiviteteve të grave në moshë është më e ulët për 17 përqind
se norma e aktiviteteve të meshkujve (53% dhe 70%); përqindja e femrave në mesin e të punësuarve është më e vogël se pjesa e meshkujve (42% dhe 58%); shkalla e papunësisë së femrave
20
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në grupmoshën 15 deri 24 ishte 12 përqind më e lartë se shkalla e papunësisë për burrat në të
njëjtën grupmoshë (57% vs 45%); gratë janë të përfaqësuara në mesin e bartësve të fermave
me 17.3%, dhe përbëjnë shumicën në mesin e familjarëve dhe të afërmve që kryejnë aktivitete
bujqësore në fermë (62.9%, burrat 37.1%), ndërsa në mesin e punëtorëve të përhershëm në
ferma përbëjnë një minoritet të dallueshëm (14,8%, meshkujt 85.2%).

Pjesëmarrja ekonomike
Shkalla e punësimit, shkalla e papunësisë dhe shkalla e aktivitetit janë treguesit më
të rëndësishëm të tregut të punës. Shifrat tregojnë të dhënat për treguesit e përmendur më
lartë të tregut të punës sipas gjinisë për Serbinë, rrethin e Pçinjës, Bujanocit dhe Preshevës. Të
dhënat i referohen vitit 2013, pasi që janë të dhënat më të fundit mbi numrin e parashikuar të
banorëve në dispozicion për këtë vit.
Tabela 7. Popullsia sipas statusit të punës dhe gjinisë

Foto 4: Shkalla e punësimit në bazë të gjinisë

Normat e ulëta të punësimit të burrave dhe grave në Bujanoc dhe Preshevë iu referohen
aktivitetit të ulët ekonomik. Nga ana tjetër, shkalla e lartë e papunësisë e meshkujve zvogëlon
mundësitë e grave për punësim.
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Foto 5: Shkalla e papunësisë sipas gjinisë

Të gjithë treguesit tregojnë për ekzistencën e një hendekut gjinor në tregun e punës
si në Serbi dhe rrethin e Pçinjës, ashtu edhe në Bujanoc dhe Preshevë: Shkalla e punësimit të
femrave është më e ulët se shkalla e punësisë për meshkujt, dhe shkalla e papunësisë për gratë
është më e lartë se shkalla e papunësisë për meshkuj. Megjithatë, hendeku gjinor është më i
theksuar në Bujanoc dhe Preshevë kështu që shkalla e papunësisë së femrave në Preshevë është
më e madhe për 25 përqind nga shkalla e papunësisë për meshkujt, dhe shkalla e punësimit të
femrave ka rënë për 14 përqind. Në Bujanoc, diferenca në normat e punësimit midis burrave
dhe grave është 10 përqind, dhe diferenca në normat e papunësisë ndërmjet grave dhe burrave
është 14 përqind.

Punësimi i femrave në Bujanoc dhe Preshevë
Të dhënat mbi punësimin për gratë duhet të përfshijnë gratë që punojnë për punëdhënësit, pavarësisht nga lloji i pronësisë, lloji i kontratës (në kohë të caktuar ose të pacaktuar)
status formal apo joformal të punësimit, gratë sipërmarrëse ose gratë e vetëpunësuara, si dhe
ato të angazhuara në firmat familjare ose ferma si punëtore të familjes. Megjithatë, të dhënat
statistikore mbi treguesit kryesorë të tregut të punës në nivel komunal janë shumë të mangëta
dhe nuk ofrojnë pasqyrë të saktë në statusin e grave dhe burrave në tregjet lokale të punës.
Për nevojat e studimit burimi i të dhënave për punësimin e grave ishte statistikat e RAD të
Institutit Republikan të Statistikave, i cili jep të dhëna mbi punonjësit formale në ndërmarrjet,
institucionet dhe organizatat, si dhe sipërmarrësit dhe personat e punësuar me ta. Për fat të
keq, këto të dhëna nuk janë të ndjeshme në aspektin gjinor. Përveç kësaj, ndryshe nga Anketa
e Fuqisë Punëtore, e cili siguron të dhëna të ndara në gjini të punëtorëve jashtë punës (punë
sezonale, të përkohshme dhe rastësishme), si dhe të punësuar si joformale, të dhëna të tilla nuk
janë në dispozicion për tregun lokal të punës.
Gratë në Bujanoc dhe Preshevë janë shumë pak të përfaqësuara në mesin e të punësuarve në
raport me mesataren kombëtare me 9 përqind në Bujanoc dhe gati 20 përqind në Preshevë.
Arsye për këtë është fakti se në një shoqëri tradicionale, gratë hyjnë në tregun e punës në
numër më të vogël se sa meshkujt, që tregon shkallën e aktivitetit të grave në Bujanoc (21.10%)
dhe Preshevë (27.25%), që është dukshëm më e ulët se norma e aktiviteteve të grave në Serbi
(34%). Hendeku gjinor në punësim është më i ulët në mesin e subjekteve publike, se sa tek
sipërmarrësit e punësuar dhe të punonjësve të tyre. Arsyeja për këtë është konstatimi se burrat
në pjesën më të madhe janë pronarët e dyqaneve që punësojnë një numër të vogël të të pu22
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nësuarve. Sipas Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve në vitin 2014 në Bujanoc kanë qenë të
regjistruar 769 sipërmarrësr, dhe në Preshevë 606. Kjo do të thotë se sipërmarrësit në Bujanoc
kishin vetëm 262 të punësuar, dhe në Preshevë 116. Nëse numërohen 20% të sipërmarrëseve
në Bujanoc dhe 14% në Preshevë, fitohet pjesëmarrja e 55% grave në Bujanoc dhe në Preshevë
40% në mesin e të punësuarve tek sipërmarrësit.
Tabela 8. Të punësuarit sipas fushës ligjore dhe gjinisë

Në kontekstin socio-ekonomik tregohet fakti se numri më i madh i të punësuarve në
këto dy komuna është në sektorin publik (arsim, shëndetësi, mbrojtje sociale dhe administratë
publike), në Bujanoc 42% të numrit të përgjithshëm të të punësuarve, kurse në Preshevë 56%,
kështu që është reale që hendeku gjinor është më i vogël në punësim në subjektet juridike, që
do të thotë se të dhënat në nivel kombëtar tregojnë se përqindja e femrave të punësuara në
sektorin publik është më e madhe se përqindja e meshkujve (kujdesi shëndetësor dhe shoqëror
78.7%, arsim 68.7%, administratë publike dhe sigurim social i detyrushëm 59%). Duket se
qasja në punësim dhe në veprimtaritë tradicionale të “femrave” është e vështirë për femrat në
Bujanoc dhe në Preshevë në veçanti.
Në pozicionet më të larta drejtuese, pozita me pushtet më të madh në sektorin publik
në Bujanoc dhe Preshevë është një numër i papërfillshëm i grave. Në pozitat udhëheqëse në
ndërmarrjet publike, institucionet e administratës shtetërore dhe gjyqësorit në Bujanoc janë
59 meshkuj dhe 6 femra, kurse në Preshevë 51 meshkuj dhe 4 gra. Edhe pse gratë janë më të
përfaqësuara si të punësuara në këtë sektor,pothuajse nuk ekziston mobiliteti vertikal i grave
në pozicione drejtuese.

NDËRMARRËSIA
Koncepti i ndërmarrësisë nënkupton filozofinë e veçant të biznesit në të cilën shtrihet
vetëdija e ndryshimit të vazhdueshëm dhe nevoja për sipërmarrësit që vazhdimisht t’i përshtaten atyre, që ata të mund të gjejnë përgjigje që do të mundësojnë për të mbijetuar. Qasja
ne gjëra të reja, inovacionet qëndrojnë në bazën e sipërmarrjes, tendenca për rrezik, kontrolli
e tij nëpërmjet planifikimit dhe parashikimit të rrezikut, dhe të mësuarit të vazhdueshëm.
Ndërmarrësia dhe inovacioni janë motorët e zhvillimit social ekonomik dhe të përgjithshëm.
Vendet më të zhvilluara në botë inkurajojnë ndërmarrësinë dhe investojnë më shumë në ndërmarrësi.
Ndërgjegjësimi për rëndësinë e ndërmarrësisë është i pranishëm në dokumentet strategjike të Bujanocit dhe Preshevës. Sa strategjitë janë kthyer në veprim dhe se si situata ka
23

ndryshuar që nga miratimi i këtyre dokumenteve është një pyetje tjetër. Megjithatë, vlerësimi
se zhvillimi i sipërmarrjes si shtylla kurrizore sipërmarrëse e zhvillimit dhe shpëtimit në luftën
kundër përkeqësimit të mëtejshëm dhe varfërisë është një arritje e rëndësishme.
E gjithë kjo tregon nevojën për të analizuar planet strategjike nga aspekti i zhvillimit
të sipërmarrjes, ndryshimet që kanë ndodhur që nga miratimi i strategjive, trendeve në strukturën e saj, si dhe përfaqësimi i grave në të.
Sipas Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve nga viti 2015 në komunën e Bujanocit,
gratë përbëjnë 11% të ndërmarrësve që janë në krye të kompanive, ndërsa në mesin e ndërmarrëseve të regjistruara pjesmarrja e tyre është prej 21%. Në komunën e Preshevës përqindja
e grave të cilat udhëjen kompanitë kryesore është 5% dhe përqindja e femrave në mesin e
sipërmarrëseve është 14%. Nëse kompanitë dhe sipërmarrësit (personat fizikë), llogariten si
një grup i veçantë i ndërmarrjeve, pjesëmarrja e grave në ndërmarrësi në Bujanoc dhe Preshevë është 18%, respektivisht 12 %. Për krahasim, në Serbi në vitin 2014, përqindja e femravenë krye të kompanive kanë qenë 24% dhe 32% në mesin e ndërmarrësve.
Tabela 9 paraqet të dhënat për pjesëmarrjen e grave sipërmarrëse sipas sektorit të veprimtarisë.
Marija Baboviq: Pozita e grave në sektorin e biznesit në Serbi, Ministrinë e Punës, Punësimit dhe Çështjeve Sociale
Tabela 9. Sipërmarrësit sipas veprimtarive dhe gjinisë

Numri më i madh i sipërmarrëseve në Bujanoc dhe Preshevë operojnë në sektorin
e shërbimeve, veçanërisht të tregtisë. Në Bujanoc 15% e sipërmarrëseve operojnë në fushën
e hotelierisë dhe në Preshevë 17% të ndërmarrëseve në sektorin e aktiviteteve tjera të shërbimit (shumica janë pronare të Saloneve të frizerisë). Të dhënat e fituara janë në përputhje me
gjetjet e studimeve tjera rreth segregacionit sektorial të sipërmarrësisë të cilat reflektohen në
tendencën e grave për tregti dhe sektorin e shërbimeve, ndërsa meshkujt, përveç orientimit
dominues në tregti, më shumë se gratë operojnë në transport dhe ndërtim.
24
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Arsyet për nën-përfaqësimin e grave sipërmarrëse në ndërmarrësi në Bujanoc dhe
Preshevë janë gjetur kryesisht në pengesat shoqërore, që rrjedhin nga format patriarkale të
edukimit të vajzave dhe trajtimi i grave në kulturën tradicionale: mungesa e vetëbesimit, aspiratat e ulëta, mungesa e gatishmërisë për të ndërmarrë veprime dhe rrezik. Përveç kësaj,
faktorët përçarës përfaqësojnë status të ulët arsimor dhe mungesa e aftësive dhe kualifikimeve
sipërmarrëse, të cilat duhet të zhvillohen përmes edukimit formal / joformal ose nëpërmjet
përvojës së punës. Grupi tjetër i faktorëve të ngatërruar të aplikueshme për procedurat e komplikuara administrative janë mungesa e mbështetjes financiare në nivel institucional, mungesa
e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të ndryshme, mungesa e infrastrukturës së biznesit
(në Bujanoc dhe Preshevë nuk ka inkubator). E fundit por jo më pak e rëndësishme, është
prezenca e barrierave financiare, që manifestohet nëpërmjet mungesës së kapitalit fillestar,
mungesës së burimeve të financimit për fillimin e biznesit të tyre, paarritshmërisë së stimujve
financiarë në nivel shtetëror, jo stimulimin e sistemit të taksave.

Gratë e papunësuara në Bujanoc dhe Preshevë
Faktorët e rrezikut për një pozitë të pafavorshme në tregun e punës janë të lidhura me
rrethanat apo karakteristikat individuale që ul probabilitetin e pjesëmarrjes në tregun e punës
dhe punë të ndershme. Ndër faktorët kryesorë të rrezikut janë statusi arsimor, kohëzgjatja e
papunësisë dhe mosha. Për këtë arsye, është bërë analiza e strukturës së personave të papunësuar në Bujanoc dhe Preshevë në lidhje me këta faktorë.
Sipas Shërbimit Kombëtar të Punësimit (SHKP), për vitin 2014, në regjistrat e personave të
papunësuar në Bujanoci kishte 4,214 persona (51% femra, 49% meshkuj) dhe në komunën e
Preshevës 5,153 persona (56% femra, 44% meshkuj) .
Struktura arsimore e të papunëve është shumë e pafavorshme. Në mesin e të papunëve
në Bujanoc dhe Preshevë shumica e të papunëve janë pa kualifikim, 58% në Bujanoc dhe në
Preshevë 62%. Pjesëmarrja në mesin e grave të pakualifikuara në Bujanoc është 68%, dhe 45%
në Preshevë. Me arsim të mesëm në mesin e grave të papuna ishte 26% në Bujanoc dhe Preshevë 52%. Pjesëmarrja është shumë e ulët e grave me arsim të lartë dhe fakultet, në Bujanoc
(6%) dhe Preshevë (3%).
Tabela 10: Struktura arsimore e personave të papunë sipas gjinisë
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Figura 6. Struktura arsimore e të papunëve sipas gjinisë

Gratë e papuna të moshës 30 deri 49 vjet janë të përfaqësuar me 57% në Bujanoc dhe
61% në Preshevë.
Tabela 11: Të papunësuarit sipas moshës dhe gjinisë

Figura 7. Struktura moshore e të papunëve sipas gjinisë

PSipas kohëzgjatjes së papunësisë në Bujanoc dhe Preshevë, përqindjen më të lartë të
të papunëve e përbëjnë ata që kërkojnë punë për më shumë se një vit. Përqindja e femrave në
mesin e të papunëve afatgjatë në Bujanoc është 64%, dhe 70% në Preshevë.
Tabela 12 Të papunësuarit sipas kohëzgjatjes së papunësisë dhe gjinisë

26

POZITA E FEMRAVE NË TREGUN E PUNËS DHE ZHVILLIMI I NDËRMARRËSISË SË FEMRAVE NË KOMUNAT E BUJANOCIT DHE PRESHEVËS

Figura 8. Struktura e të papunëve sipas kohëzgjatjes së papunësisë dhe gjinisë

Të dhënat mbi statusit arsimor, moshën dhe kohëzgjatjen e papunësisë janë alarmante,
dhe kur është fjala për papunësinë e përgjithshme dhe karakteristikat e saj, e sidomos kur është
fjala për gratë. Pa kualifikim në Preshevë, janë dy të tretat e femrave. Në Bujanoc është diçka
“më mirë”, 45%. Gratë presin për punë më gjatë, për shkak të strukturës arsimore, dhe ata janë
në papunësi gjatë moshës më produktive, nga 30 deri 49 vjet.
Kjo situatë është shkaktuar nga faktorë të shumtë që kanë vëshirëuar punësimin e të
papunëve në Bujanoc dhe Preshevë në të cilën u diskutua studimi. Të dhëna ilustruese mbi
punësimin në vitin 2014 në Bujanoc dhe Preshevë janë të marra nga Shërbimi Kombëtar i
Punësimit. Nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në Bujanoc, vetëm 16% e personave janë
nga regjistri i të papunëve. Në Preshevë, nga numri i përgjithshëm i të punësuarve vetëm një e
treta janë nga regjistri i të papunëve.
Figura 9. Punësimi i përgjithshëm dhe punësimi nga evidenca sipas gjinisë

Aktivitetet e Shërbimit për Punësim në kryerjen e politikave aktive të tregut të punës
janë shumë modeste. Duke pranuar plotësisht krizën e rëndë ekonomike dhe mungesën e
fondeve, përshtypja është se masat nuk kërkojnë burime, të cilat në mënyrë të konsiderueshme
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kontribuojnë për punësimin, shumë larg potencialit dhe nivelit të kërkuar. Të dhënat e marra
nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit tregojnë se trajnimi për të rritur kompetencat e personave të papunësuar në përgjithësi nuk ishte në vitin 2014, as në Bujanoc e as në Preshevë. Nuk
kishte praktikë profesionale ose fitim të njohurive apo aftësim praktik, as kërkesë e punëdhënësit, as arsim funksional. Kështu, as një masë që do të ndikonte drejtpërdrejt në punësim.
Rreth ndjeshmërisë gjinore të këtyre masave nuk duhet të flasim, sepse ata nuk ishin. Kanë
pushuar aktivitetet e Klubit për kërkim të punës dhe zhvillimin e karrierës. Trajnimi për Ndërmarrësi, 24 pjesëmarrës (10 gra) në Bujanoc dhe 28 (6 gra) në Preshevë, gjatë vitit 2014, janë
të pamjaftueshme në raport me numrin dhe strukturën e papunë dhe mundësinë e punësimit
që do të jenë në dispozicion pas hyrjes në biznesin e vet. Integrimi i perspektivës gjinore në
politikën apo zbatimin e saj, Shërbimit Kombëtar për punësim të Bujanocit dhe Preshevës u
ishte i pamjaftueshëm.
Shoqata e Grave të biznesit në maj dhe qershor të këtij viti, vetëm përmes katër trajnimeve rreth mundësisë së sipërmarrjes dhe kooperativave në zgjidhjen e papunësisë, përfshiu
60 gra të Bujanocit dhe Preshevës.
Nga ana tjetër, veprimtaria e SHKP është fokusuar në masat që duhet të fokusohet kur
në tregun e punës ka oferta serioze të punës. Për shembull, aftësitë e kërkimit të punës, motivimi dhe aktovitetet e trajnimit, derisa masat mungojnë tërësisht , siç është cekur më parë, në
aktivitete që nxisin krijimin e vendeve të reja të punës.

Femrat në fshat
Të dhënat nga organizata të ndryshme ndërkombëtare tregojnë për dobësitë e grave
dhe të rinjve në zonat rurale. Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi Eliminimin e të Gjitha
Formave të Diskriminimit Kundër Grave, thekson problemet e shumta me të cilat përballen
gratë rurale në jetën e përditshme dhe në vëmendje të veçantë me pozitën dhe të drejtat e grave
në fshat. Shumë studime kanë treguar se përfshirja e grave në ekonominë lokale në mënyrë
të barabartë shpejtë redukton varfërinë dhe kontribuon në zhvillim. Në ato fusha në të cilën
potenciali i grave nuk është përdorur për zhvillim, nuk ka zhvillim.
Disa studime të grave në zonat rurale në Serbi konfirmojnë se gratë në zonat rurale
janë lënë jashtë procesit të vendim-marrjes, planifikimit dhe implementimit në nivele të ndryshme, dhe iu është shumë e vështirë qasje në burime. Arsyeja për këtë është te modelet patriarkale kulturore që janë të bazuara në ndarjen tradicionale të roleve gjinore dhe të shprehura
në vlera të forta patriarkale. E lartëpërmendura ka rezultuar në diskriminimin e shumëfishtë
kundër këtyre grupeve të grave. Puna e grave rurale zakonisht është e padukshme, jo mjaftueshëm e paguar ose e pa paguar fare. Është një fakt i padiskutueshëm se cilësia e jetës në
komunitetin rural dhe familje, varej në mënyrë të konsiderueshme në përfshirjen e grave në
kryerjen e detyrave të përditshme me një ndarje të qartë gjinore. Kjo është arsyeja pse lufta për
përfshirjen e grave në vendim-marrje, në planifikimin dhe realizimin e planeve, është luftë jo
vetëm për barazi gjinore, por edhe për të respektuar dhe më shumë vlerësimin e punës së tyre
dhe kontributin në familje rurale dhe komunitet.
Gratë në zonat rurale të Serbisë janë krejtësisht të padukshme në Strategjinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës së Serbisë për periudhën 2014-2024. vit (“ Gazeta zyr.
e RS”, nr. 85/2014). Në këtë dokument, asnjëherë nuk përmenden gratë.
Në nivel kombëtar, pabarazitë gjinore janë manifestuar në një varg të madhësive: prania e femrave në mesin e anëtarëve dhe personave të punësuar në ferma, përqindja e grave
dhe burrave në pozitat e vendimmarrjes në prodhimin bujqësor dhe atyre që vetëm kryejnë
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punën. Megjithatë, të dhënat e ERS nga regjistrimi i Bujqësisë 2012 në rrethin e Bujanocit dhe
Preshevës tregojnë në pabarazi më të madhe gjinore në Bujanoc dhe Preshevë .
Në nivelin të Serbisë pjesa e burrave që janë pronarë të ekonomive bujqësore është 66
pikë përqindjeje më e lartë se përqindja e grave, në Bujanoc është 82 pikë përqindje, dhe në
Preshevë 88 pikë përqindjeje.
Foto 10. Bartësit e ekonomive bujqësore sipas gjinisë

ERS në Anketën rreth fuqisë punëtore definon punëtorët e familjes si persona të cilët
ndihmojnë edhe një anëtar të familjes në drejtimin e biznesit të familjes ose ekonominë bujqësore, dhe në qoftë se ata nuk paguhen për këtë punë. Edhe pse burrat dominojnë si mbajtësit
e ekonomive bujqësore, në mesin e anëtarëve të familjes të angazhuar në bujqësi shumica janë
gra: në Serbi 63%, në Bujanoc dhe Preshevë 66%.
Foto 11. Anëtarët ndihmës të ekonomive bujqësore sipas gjinisë

Pabarazitë gjinore janë manifestuar sidomos nëpërmjet një disekuilibri në kryerjen e
detyrave menaxheriale në fermë. Gratë shumë rrallë janë në pozitën e besuar të familjes, personit i cili merr vendime dhe menaxhon prodhimin në fermë. Në nivel të Serbisë, gratë janë të
përfaqësuara në mesin e menaxherëve të fermave me 16%, në Bujanoc me 8%, dhe në Preshevë
me 6%.
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Foto 12. Udhëheqësit e ekonomive bujqësore sipas gjinisë

Shkatërrimi i kësaj zone veçanërisht është i theksuar në prodhimin bujqësor dhe përpunimi e cila është në “kolaps”, siç theksohet nga strategjitë e komunës së Bujanocit dhe Preshevës. Kjo situatë, sipas rregullit, së pari goditi më të rrezikuarat, të tilla si gratë me statusin e
ndihmësve të anëtarëve të familjes. Dhe, natyrisht, situata e tyre mund të përmirësohet vetëm
me përmirësimin e pozitës së ekonomive shtëpiake bujqësore. Para së gjithash, sipërmarrja
synon prodhimin dhe përpunimin e produkteve bujqësore, turizmit rural dhe bashkimit në
kooperativa. Një drejtim tjetër i përmirësimit të statusit të grave është krijimi i vendeve të
punës jashtë shtëpisë, me sipërmarrësit dhe kompanitë që janë në treg me aktivitetet e nevojshme.

Pozita e gruas në tregun e punës në Bujanoc dhe Preshevë nga perspektiva e akterëve lokal
I Për ekzaminimin e problemeve kryesore të grave në tregun e punës të Bujanocit dhe
Preshevës, si dhe shkaqet e tyre, janë kryer intervista të strukturuara me biznesmenë të shquar,
bartës të funksioneve më të larta komunale dhe rajonale (kryetarët e komunave të Bujanocit
dhe Kryetari i Komunës së Preshevës, kryetari i rrethit të Pçinjës, shefat e departamenteve për
punë sociale, shefat e zyrave për zhvillim ekonomik lokal).
Si problem themelor, por edhe shkaktar i pozitës së rëndë dhe pabarazisë gjinore të
grave në tregun e punës, pothuajse të gjithë zyrtarët e intervistuar në përgjithësi shohin papunësinë e lartë. Veçanërisht theksohet papunësia e rinisë dhe grave. Parasegjithash është prezent
mendimi se papunësia është aq problem i madh sa për të humbur njohuritë në grupet specifike
dhe më të rrezikuara të të papunëve dhe po shihet gjithnjë e më shumë vetëm nga perspektiva
e nevojës për zvogëlimin e papunësisë, në çfardo mënyre dhe në çdo strukturë të të papunëve.
Si një nga shkaqet e papunësisë së grave në mënyrë të konsiderueshme ceket edhe të
kuptuarit tradicional të rolit të gruas në shoqëri dhe familje. “Gratë janë shtylla e familjes dhe
shtetit.” Tregohet në “pranimin” e tyre te një rol pasiv në familje dhe shoqëri. Dhe, kur ato përpiqen për të ndryshuar gjërat “e kanë të vështirë. Karakteristike është rasti i një femre të re që
është 19 vjeçe e cila shkoi në Ministrinë e Brendshme për një kartë identiteti dhe pyetja e tyre
se ku ishte deri më tani sepse ajo nuk kishte ndonjë dokument, u përgjigj se ajo nuk kishte dalë
nga shtëpia për shkak se ajo nuk kishte nevojë”. Edhe pse ilustrimi ekstrem patriarkal i grave
në këtë mjedis, ajo në mënyrë dramatike vë në pah nevojën për veprim të organizuar nga ana e
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të gjithë faktorëve në bashkësinë lokale me qëllim të përmirësimit të pozitës së gruas në tregun
e punës, por edhe në përgjithësi.
Është i pranishëm në njërën anë pajtimi i grave me pozitën e vet, dhe pranimi i mashkullit me rolin e tij dominues. Rezultati i referohet mendimit se papunësia e grave zgjidhet
përmes aktiviteteve të përgjithshme për zgjidhjen e papunësisë, në fakt pandjeshmëria e meshkujve që pozita e gruas në shoqëri dhe në tregun e punës nuk mund të ndryshojë dukshëm
vetëm masat “mashkullore”, por ato duhet të drejtohen në zgjidhjen e problemeve të veçanta
karakteristike për gratë . Si një tjetër “justifikim” i një gjendje të tillë përmendet fakti se “një
numër i madh i njerëzve (meshkujve) ka shkuar jashtë vendit për të punuar, dhe vazhdojnë për
të shkuar”, dhe ajo vendos detyrime të reja për gratë që kanë mbetur në familje. Në rrethana të
tilla, është “normale” se gratë nuk duhet të mendojnë për ndonjë punë apo punësim.
Kjo mungesë shihet në statusin e gruas, ajo pandjeshmëri për barazinë gjinore, më së
miri është manifestuar në deklaratën që “punëdhënësit nuk diskriminojë në punësim”. Duke
kështu, nga shtatë kryeshefat në një komunë nuk ka pasur gra. Një numër shumë i vogël i grave
janë të punësuara në ndërmarrje, kurse më së shumti në arsim dhe shëndetësi. Kur bëhet fjalë
për sipërmarrsi gratë më shpesh zgjedhin për të marrë një punë në parukeri, rrobaqepësi dhe
në industrinë e tekstilit. Në Preshevë në ndërmarrësi futem edhe qëndistarët të cilët nxjerrin
në pah edhe eksportet e zejtarisë së tyre. Vetëm në sajë të ligjit, gratë në strukturat politike
përfaqësohen me vetëm 30% të detyrueshme. Është një propozim interesant se ligji përcakton
detyrimet që punëdhënësit, me vet përjashtimet e përcaktuara, duhet të ketë të paktën 30% të
femrave të punësuara.
Megjithatë, është inkurajuese këndvështrimi mashkullor se “gratë e kanë të vështirë në
të gjitha sferat e jetës shoqërore.” Ajo thotë se “në 20 vitet e fundit është bërë progres në punësimin e grave shqiptare dhe rome dhe të cilës i kontribuoi media në promovimin dhe ndryshimet e jetesës”. Më tej, në intervista shprehet besimi se, megjithëse ngadal, gjërat po ndryshojnë
për të mirë duke cekur fabrikën e lëngjeve Fluidi”. Fabrika ka një qendër tregtare dhe punëson
shumë gra. “(Intervista me pronarin e fabrikës, vuri në dukje se vetëm në QT ka 60% gra dhe
në prodhim vetëm dy. Duke pas parasysh se puna në tregti është punë e grave, kurse prodhimi
i meshkujve, është vështirë të flitet për ndryshimet në ndarjen e barazisë në punët e meshkujve
dhe femrave ose në pretendimin se „ punëdhënësit nuk bëjnë asnjë diskriminim në punësimin
e femrave“).
Papunësia është një pasojë e tranzicionit, e një ndryshimi të pasuksesshëm, e cila zgjat
nga vitet ‘90, janë opinionet e të intervistuarve. Kjo tregon për mungesën e të kuptuarit, “ndjenjën” e Agjencisë së Privatizimit në lidhje me iniciativat e komuniteteve lokale. “Lajmërohen
blerës nga jashtë , por është i ngadaltë, secila nismë pa një përgjigje.” “Nuk ka asnjë lidhje në
mes të administratës shtetërore dhe të autoriteteve lokale në zgjidhjen e problemit të papunësisë.” Në procesin e privatizimit “, administrata lokale nuk ka asnjë kompetencë, e cila do të
ndihmojë ato të jenë më të mira, por mbajnë obligimet dhe përgjegjësitë për mirëmbajtjen e
objekteve?!”
Nuk mund që me vite të kalojnë edhe projekte të përcaktuara në planet strategjike të
komunave në krijimin e zonave industriale dhe inkubatorëve të biznesit, madje as edhe në
ndërtesat me infrstrukturën e kërkuar që braktisen të dëmtuara kurse gjenden me dekada apo
më shumë në procesin e privatizimit dhe, si të tillë, në pronësi të Agjencionit të Privatizimit .
“Dhe për këtë nuk mund të merret licenca.”
Mos të kuptohet se krijimi i zonave industriale dhe inkubatorëve të biznesit do të ishte
i rëndësishëm në drejtimin e zhvillimit ekonomik, sipërmarrjes, klasteringut, dhe në këtë
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mënyrë për të zgjidhur problemin e punësimit. Lajmrimet e mëtejshme në lidhje me privatizimet përkeqëson edhe më tej situatën. Për shembull: njoftimi i privatizimit të televizionit do të
sjellë daljen nga puna të 70% të grave të punësuara. “Ekziston vetëm procesi i largimit dhe jo
krijimi i vendeve të reja.”
Përveç shkatërrimit të plotë të burimeve ekonomike, e cila çoi në varfërimin e popullsisë, tranzicioni ka një “meritë” të madhe për një tjetër problem të madh “, problemin në
ndryshimin e sistemit të vlerave në mesin e të rinjve. Mosveprimi, gjithashtu mbrojtja, duke
pritur që dikush tjetër të punojë për ta, lehtë për të fituar. Këto vlera janë në kundërshtim të
plotë me sistemin e vlerave në të cilat u rritën prindërit dhe gjyshërit e tyre. Ajo është me të
vërtetë e habitshme. Këto po bëhen vlera udhëheqëse sepse mbështeten me vite dhe ato do të
jenë shumë të vështira për të zhdukur”.
Në problemin e marrëdhënies joproduktive me organet e qeverisjes qendrore, të cilat
edhe shkaktuan mbylljen e kompanive dhe vendeve të punës, duke rritur problemin e papunësisë, bie edhe problemi krediteve të pa arkëtueshmeve të Fondit të Zhvillimit, dmth. “Mungesa
e të kuptuarit të problemeve në biznes që kishin marrë kredi. Kompanitë detyrohen në falimentim për shkak të kësteve në vend që të ndihmojnë për të mbështetur. “Është jashtëzakonisht i pranueshëm vlerësimi se në nivel lokal asgjë nuk mund të bëhet, që të gjitha varen nga
qendra, Beogradi, ministritë. Kompetencat që ka komuniteti lokal dhe qarku janë të vogla,
në mungesë të një dialogu krijuese dhe ka ndjenjë indiference nga “qendra”. Dhe kur ka ide
të mira, të paktën në funksion të aktorëve vendorë, nuk mund të realizohen, nuk hasin në
mirëkuptim, bile edhe për iniciativat dhe nuk reagohet. (P.sh. refuzimi i formimit të inkubatorëve të biznesit ...)
Ka edhe një problem me Ministrinë e Punës, Punësimit dhe Çështjeve Sociale, respektivisht me pjesëmarrjen e tyre në zbatimin e planeve lokale të veprimit për punësim. Dhe kjo
nuk është vetëm se Ministria nuk bënë shpërndarjen e fondeve ( kuptohen problemet e mëdha
buxhetore), por edhe është tërësisht burokratike, duke mos iu përgjigjur asnjë thirrjeje për
pjesëmarrje në financimin e nxitjes së punësimit, dhe nuk shpjegon arsyet për të. E gjithë kjo
jep përshtypjen e “harrimit të krahinës” dhe parëndësisë së saj.
Duke folur për mënyrën se si të zgjidhen problemet e papunësisë së grave të intervistuarit theksojnë se “duhet të punojnë për të siguruar që gratë të jenë të emancipuara, për të dalë
përtej mureve”, në fakt zhvillimi i përgjithshëm duhet të ndryshojë për të mirë dhe statusin e
grave.
Duke pasur parasysh kapacitetin e ulët financiar të komunës, një nga rezultatet mund
të shihen në projektet e EU PROGRES-it dhe USAID-it, edhe pse kjo është konsideruar si e
pamjaftueshme. Komunat kërkojnë që përmes planeve lokale të veprimit për punësim të ndajnë fonde për nxitjen e punësimit, por ato janë burime të kufizuara në lidhje me nevojat. Duke
vepruar kështu, ato nuk kanë asnjë mbështetje financiare nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit
dhe Ministria e Punës, Punësimit dhe Çështjeve Sociale.
Gjithashtu, ndahen fonde të veçanta për të nxitur sipërmarrsinë dhe trajnimin profesional dhe ku aty marrin pjesë 50% të femrave. Ajo fillon nga vlerësimi se praktika profesionale është rast për punësim për shkak se “punëdhënësit janë të interesuar në femra që kanë
mbajtur praktikën dhe kanë diploma të juridikut ose ekonomikut.”
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Vërejtjet dhe rekomandimet përfundimtare
Një numër i madh studimesh për barazi gjinore në Republikën e Serbisë thekson pozitën e vështirë të grave në të gjitha sferat e jetës. Tranzicioni i gjatë me dakada kishte shkatërruar pothuajse të gjitha arritjet e luftës për barazi të grave në shoqërinë tonë. Është e pranishme
pabarazia ekonomike e grave, pozita vartëse e gruas në familje, në shpërndarjen e detyrave
në familje, pjesëmarrja minimale në politikë, pozita e pafavorshme në tregun e punës (qasja,
mbijetesa dhe kthimi), pabarazia e të ardhurave në familje dhe disponueshmëria më e ulët e
burimeve financiare, pak a shumë e theksuar vlerat patriarkale, dhe kështu me radhë. Në thelb
te të gjitha këto pabarazi është një emërues i përbashkët: gruaja ka fuqi të pabarabartë në marrjen e vendimeve në lidhje me jetën e tyre, edukimin dhe zhvillimin, zgjedhjen e vendeve të
punës, zbatimit të burimeve të veta të cilat do të kontribuojnë për një jetë më të mirë në familje
dhe në komunitetin e tyre. Në këtë pabarazi ekonomike dhe sociale emancipimi i grave është i
pamundur.
Studimi konfirmon gjetjet e hulumtimeve në nivel kombëtar dhe ofron pasqyrë për
pozitën jo të barabartë të grave Bujanocit dhe Preshevës në tregun lokal të punës, por edhe sa
ajo pozitë është e ndryshme, në fakt sa shumë është më e pafavorshme, krahasuar me gratë në
Republikën e Serbisë. Në të njëjtën kohë tregon për (mos) pjesëmarrjen e grave në sipërmarrësi dhe e sheh , si dokumentet strategjike të komunës, sipërmarrsinë, kooperativat dhe krijimin
e klastereve në këtë kohë, të vetmen mënyrë të zgjidhjes së mungesës së të drejtave të grave. Në
të njëjtën kohë, ajo është gjithashtu një mënyrë për të dalë këto komunitete nga kriza të papara
ekonomike, kriza e vlerave dhe varfërisë në tregun e punës për shkak të faktorëve të ndryshëm
socialë, të cilat, ndër të tjera, përfshijnë problemet në përgjithësi, në Serbi gratë përballen me
vështirësi më të mëdha sesa meshkujt në qasjen, kthimin dhe mbijetesën e pajtimit të jetës
familjare dhe punës.
Në Bujanoc dhe Preshevë problemet janë shumë më të theksuara dhe më komplekse.
Kësaj i kontribuojnë në masë të madhe traditat dhe stereotipet patriarkale. Ekziston diskriminim gjinor dhe ndarja në “meshkuj” dhe “femra” të vendeve të punës, edhe në sektorin e
shëndetësisë dhe arsimit ka të punësuar më shumë burra, gratë punojnë në sektorë më pak të
paguar, është prezente mos pranimi i grave në pozita drejtuese. E gjithë kjo i bën gratë më të
prekshme dhe më të ekspozuara ndaj varfërisë, pabarazisë sociale, humbjen e vetëbesimit dhe
entuziazmin për çdo ndryshim. Gjithë kësaj duhet të i shtohen pasojat serioze të problemeve
mjedisore të tilla si, për shembull, kriza e fundit ekonomike.
Megjithatë, gratë e Bujanocit dhe Preshevës jetojnë dhe punojnë në zonë të shkatërruar për shkak nivelit të saj të zhvillimit nën 50% të mesatares kombëtare. Pagat mesatare janë
më të ulëta se mesatarja kombëtare (43.964 RSD) deri 31.6% në Bujanoc dhe 24 % në Preshevë.
Niveli i arsimimit të popullsisë së rritur është më i ulët se mesatarja kombëtare. Një pjesë e
madhe e popullsisë janë me arsim fillor ose më e ulët se fillor, një pjesë e vogël me arsim të
mesëm, dhe një pjesë shumë e vogël e popullsisë me arsim të lartë.
Faktorët e lartpërmendur çuan në një pozitë jashtëzakonisht të pafavorshme të femrave. Në mesin e të papunësuarve pa kualifikime në Preshevë janë dy të tretat e femrave. Në
Bujanoc është diçka “më i mirë”, 45%. Pjesëmarrja është e ulët e grave me fakultet dhe arsimim
të lartë në Bujanoc (6%) dhe në Preshevë (3%)! Gratë presin punë më gjatë. Përqindja e femrave në mesin e të papunëve afatgjatë në Bujanoc është 64% dhe në Preshevë 70%! Të papuna
janë në moshat e tyre më produktive, nga 30 deri 49 vjet. Shkalla e papunësisë tek femrat është
më e lartë se shkalla e papunësisë për meshkujt; dhe shkalla e punësimit të femrave është më e
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ulët; Gratë janë dukshëm më pak të përfaqësuara në mesin e bartësve të fermave.
Shkalla e punësimit në Bujanoc dhe Preshevë është dukshëm më e ulët se norma e punësimit në nivel kombëtar; Normat shumë të larta të papunësisë në të dy komunat ndryshojnë
shumë nga mesatarja kombëtare; Punësimi më i lartë se niveli kombëtar në sektorin publik
(administratë publike, shëndetësi, mirëqenie sociale dhe arsim); Shkalla e aktivitetit të grave të
moshës së punës ishte më e ulët se ajo e meshkujve; përqindja e femrave në mesin punësuarve
është më e vogël se pjesa e meshkujve. Numri i grave sipërmarrëse në të dy komunat është i
papërfillshëm dhe struktura e sipërmarrjeve të tyre është e varfër dhe pak e akumuluar. Në
nivel kombëtar, pjesëmarrja e grave në ndërmarrësi është dy herë më shumë.
Pozitat drejtuese nuk janë në dispozicion për gratë dhe numrat e tyre mbi to nuk dihen. Në ndërmarrjet publike, institucionet e administratës shtetërore dhe gjyqësorit në Bujanoc janë vetëm 10% e grave, në Preshevë 3%! (Vetëm një grua).
Pozita e grave, barazia e tyre në Serbi është shumë larg standardeve dhe qëllimeve të
Evropës. Kanë humbjet vlerat e arritura, kriza ekonomike dhe tranzicioni i pasuksesshëm ka
shtyrë në sfond çështjen e barazisë së grave. Çdo gjë është në deklarata, janë të shkruara në
strategjitë republikane, plane të veprimit, por ndryshimet janë të padukshme.
Në komunat e Bujanocit dhe Preshevës situata dhe problemet e statusit të grave në të
gjitha aspektet e jetës sonë janë përkeqësuar edhe më tej. Dalja duhet të kërkohet në zhvillimin
e vetëdijes se gjysma e popullsisë (femrat), me përjashtim të pamatshëm e tyre dhe shpesh
nënvlerësimin për kontributin në familje, nuk janë të përfshira në zhvillimin e komuniteteve
lokale. Dhe se ky zhvillim nuk mund të ndodhë pa pjesëmarrjen e tyre të barabartë në të gjitha
trendet ekonomike dhe sociale.
Zhvillimi i ndërmarrësisë dhe kooperativave, krijimi i vendeve të reja të punës, janë
shtylla kurrizore e strategjisë së Bujanocit dhe Preshevës në zgjidhjen e papunësisë dhe eliminimin e varfërisë. Ajo do të pasurojë strukturën ekonomike me shërbime dhe produkte të reja,
do të fillojë aktivitetet e reja dhe progresin e përgjithshëm ekonomik dhe shoqëror. Bashkimi
në kooperativa dhe formimi i klastereve janë shpëtim për ndërmarrjet e vogla të mesme dhe
fermat. Është e qartë se veprimi në këtë fushë, në këtë kohë, është e vetmja mënyrë që këto
mjedise vet t’i zgjedhin vështirësitë.
Strategjitë janë të drejtuara në prodhimin primar bujqësor dhe përpunimin e produkteve bujqësore si fusha me potencial më të madh për t’u lidhur dhe shoqëruar. Gjithashtu theksohen edhe mundësi të mëdha për zhvillimin e sipërmarrjes në turizëm, zhvillim gastronom
dhe etno-turizëm, ku ai sugjeron përfshirje dhe angazhim më të madh të grave. Krijimi i inkubatorëve të biznesit dhe parqeve industriale janë hapat e ardhshëm të mëdha në rrugën e luftës
për zhvillimin e këtyre komuniteteve lokale.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve nga viti 2015 në komunën e
Bujanocit gratë përbëjnë 11% të ndërmarrëseve që janë në krye të kompanive, ndërsa në mesin
e ndërmarrësve që janë të regjistruar pjesëmarrja e tyre është 21%. Në komunën e Preshevës
përqindja e grave që udhëheqin ndërmarrje shoqërore është 5% dhe përqindja e femrave në
mesin e sipërmarrësve është 14%. Për krahasim, në Serbi në vitin 2014, përqindja e femrave që
janë në krye të ndërmarrjeve kanë qenë 24% dhe në mesin e ndërmarrësve 32%. Shumë herë
më shumë, edhe pse kjo është larg nga barazia e femrave në këtë segment dhe përcaktimi i qëllimeve evropiane.
Kjo fotografi e (mos)pjesëmarrjes së femrave në ndërmarrësi pritej pas të dhënave të
prezantuara në punësimin / papunësinë e tyre, nivelin e tyre arsimor dhe strukturën, vlerat
tradicionale dhe kulturore të këtyre zonave.
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REKOMANDIMET
Problemet e pozitës së femrave në komunitetet e Preshevës dhe Bujanocit dhe shkaqet
e tyre janë diagnostikuar pikërisht në strategjitë e këtyre komunave dhe konfirmohen qartë, e
edhe më qartë janë të theksuara, në këtë studim. Drejtimet dhe mënyrat që kanë të bëjnë me
zgjidhjen e barazisë gjinore duhet të kërkohet në veprimtaritë e mëposhtme:
Planet strategjike të komunave të Bujanocit dhe Preshevës, vizioni dhe misioni i tyre për zhvillimin e këtyre zonave, objektivat e tyre operacionale dhe planet e veprimit për zbatimin e tyre
janë vendosur në kohën e rrethanave të ndryshme nga jashtë, me dëshirat dhe synimet më të
mira për mirëqenien e popullsisë
Megjithatë, ndryshimet dramatike në mjedis në vitet e fundit kërkojnë analizë të re për
zbatimin e këtyre dokumenteve, identifikimin e çështjeve të reja, arsyet e ngeljes prapa , dhe
shqyrtimin e qëllimeve të tyre.
Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet analizave për identifikimin e problemeve
specifike të barazisë së femrave dhe përcaktimit të objektivave specifike dhe masave për
eliminimin e tyre.
Masat e reja duhet të integrohen në plane të reja strategjike, si dhe në buxhetet vjetore
dhe planet lokale komunale të punësimit, në strategjitë e organizatave të shoqërisë civile, në
mënyrë që në mënyrë sinergjike të arrihen ndryshimet e statusit dhe arritjen e një shkalle më
të lartë të integrimit të perspektivës gjinore. Nuk ka nevojë të theksohet se ato janë të masa
të cilat do të kontribuojnë në ndryshimin e situatës së vështirë ekonomike dhe reduktimin e
varfërisë në përgjithësi, rritjen e kohezionit social dhe zhvillimin e politikave efikase të tregut
të punës.
Objektivi i barazisë gjinore arrihet duke u përqendruar në: rritjen e numrit të femrave
në mesin e të punësuarve, në pozita menaxheriale, në politikë, në mesin e sipërmarrësve, duke
rritur nivelin e tyre arsimor, duke hequr barrierat për qasjen e femrave në tregun e punës, duke
i inkurajuar gratë që të marrin pjesë aktivisht në trajnime dhe rikualifikime në përputhje me
nevojat e tregut të punës, ngritjen e vetëdijes për nevojën e të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe
promovimin e përfshirjes sociale.
Pra, duhet që në planet e veprimit strategjitë e komunave të Bujanocit dhe Preshevës
të parashikohet përmirësimi i shërbimeve ekzistuese të cilat ofrohen për punësimin e numrit
të rritur të femrave në programet e aftësimit dhe prekualifikimit, rritjen e fleksibilitetit në ofrimin e masave të aftësimit dhe prekualifikimit që ato të jenë në dispozicion për femrat që janë
nga vendbanimet e largëta, duke ofruar mbështetje për kompanitë në përmirësimin e kualifikimeve dhe kushteve të punës për punonjësit, inkurajimin dhe zhvillimin e programeve/
projekteve të veçanta që synojnë rritjen e pjesëmarrjes së grave .
Zhvillimi i ndërmarrësisë dhe kooperativave ka nevojë për një ambient që do të veprojë si një mbështetje për zhvillimin dhe krijimin e ndërmarrjeve të grave.
Para së gjithash, duhet të krijohet një sistem për të siguruar informacion të rregullt, me kohë
dhe relevante në lidhje me sipërmarrjen, si dhe nevojën për të përshtatur shërbimet sipërmarrëse për nevojat aktuale të klientëve, drejtimin e sipërmarrjes drejt drejtimeve strategjike të
identifikuara në bujqësi, përpunim, turizëm dhe turizëm gastronomik, prodhim të ushqimit
organik.
Është e nevojshme për të organizuar dhe të siguruar mbështetje për rrjetet dhe shoqatat e grave të biznesit dhe aktivitete të mentorimit të grave dhe për gratë, për të përmirësuar
shërbimet financiare për gratë që themelojnë dhe zhvillojnë bizneset; të intensifikojë trajnimin
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e ndërmarrësve potencial për zhvillimin e planeve të biznesit, njohuritë dhe aftësitë në menaxhimin, marketingun si dhe rrjetëzimin me sipërmarrës të tjerë me qëllim qasjen e përbashkët
në tregje. Kjo do të bëjë lidhjen në kooperativa dhe klastere, duke formuar inkubatorët e biznesit ku do të përmirësojnë ndjeshëm efikasitetin dhe konkurrencën e ndërmarrjeve të vogla
dhe të mesme dhe ekonomitë familjare rurale.
Ajo gjithashtu duhet të zhvillojë parakushtet organizative për zbatimin e këtyre
detyrave, si përmirësimin e agjencive komunale zhvillimore, shoqatat e sipërmarrësve, shoqatat e grave të biznesit dhe të gjithë faktorët relevant komunal. Këto struktura do të krijojnë
veçanarisht projekte që ofrojnë mbështetje organizative dhe financiare për sipërmarrsinë,
nxënien e njohurive për zhvillimin e projekteve dhe aplikimin në fonde dhe banka, për themelimin e bizneseve të tyre, si dhe zhvillimin e planeve të biznesit.
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