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FALËNDERIM
„Analizë e (Projekt) Ligjit të Punës përmes pikëpamjes feministe në 
Kosovë” është raport hulumtues tematik i Qendrës Kosovare për Stu-
dime Gjinore (QKSGJ), publikimi i së cilës mbështetet nga projekti i or-
ganizatës Kvinna till Kvinna „Anëtarësimi në BE për kë? Programi 2021- 
2026 për Ballkanin Perëndimor për të drejtat e grave dhe pjesëmarrjen 
e tyre”. Ky projekt zbatohet me mbështetjen financiare të Agjencisë 
Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA) dhe 
përmes zbatimit të programit Kvinna till Kvinna për Ballkanin Perën-
dimor – që synon të arrijë ndikim të përgjithshëm përmes program-
it të propozuar për respektimin e plotë të të drejtave të grave dhe 
pjesëmarrjen e barabartë në vendimmarrje në Ballkanin Perëndimor. 
QKSGJ-ja dëshiron të falënderojë të gjithë ata që ndihmuan dhe ofru-
an informata dhe të dhëna të çmueshme për këtë dokument.

Hulumtuese: Nerina Guri
Redaktore: Dafina Prekazi

Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ) (www.kgscenter.net) 
ka kontribuar në integrimin gjinor prej vitit 2002 dhe përpiqet vazhdi-
misht të arrijë barazi gjinore në Kosovë. Ka qenë nismëtare për arrit-
jen e ndryshimeve në sistemin diskriminues, normave shoqërore dhe 
standardeve të dyfishta dhe është shumë aktive në monitorimin e in-
stitucioneve publike. Misioni i QKSGJ-së është integrimi i perspektivës 
gjinore në të gjitha analizat, programet dhe politikat e të gjithë sek-
torëve të shoqërisë kosovare, përmes ngritjes së vetëdijes dhe përqen-
drimit në çështje gjinore, zhvillimit të studimeve gjinore dhe duke sig-
uruar përfshirjen e politikave të ndjeshme nga aspekti gjinor përmes 
hulumtimeve, zhvillimit të politikave, avokimit dhe lobimit.
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Ky material u mundësua me mbështetje financiare të plotë ose pjesër-
isht nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida) 
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E drejta e autorit ©

Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ), nëntor 2021. Të gjitha 
të drejtat janë të rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të 
riprodhohet, memorizohet apo përcillet në asnjë formë e me asnjë 
mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk apo në mënyra 
të tjera pa miratimin paraprak të QKSGJ-së.
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PËRMBLEDHJE
Ky raport i situatës përmbledh efektin që Ligji aktual i Punës e ka 
mbi pozitën e gruas në tregun e punës dhe më gjerë. Modelet nga 
intervistat me gratë e ndryshme, punëdhënësit në sektorin privat 
dhe publik, organizatat e shoqërisë civile (të grave) dhe institucionet 
tregojnë se ekziston një lidhje midis shkeljeve të dispozitave të tanishme 
të pushimit të lehonisë dhe gjendjes së pabarazisë gjinore në tregun e 
punës. Gjetjet kryesore përfshijnë:
•  Shkeljet e të drejtave të punës mund të jenë prej punës joformale pa 

kontratë, mungesa e përfitimeve sociale dhe kontributit pensional 
e deri te puna gjatë fundjavës, puna me orar të gjatë pa pagesë, 
politikat e pushimit, pushimet për gjidhënie, pushimi vjetor, ndërprerje 
e punësimit, pushim pa pagesë sipas ligjit, shpërfillja e kuotës gjinore 
dhe të komuniteteve etnike jo-shumicë, si në sektorin publik, ashtu 
edhe në atë privat, si dhe në organizata.

•  Gratë në sektorin publik thanë se duhej të ktheheshin në punë sepse 
nuk mund të përballonin nivelin e ultë të pagesës për pushimin e 
lehonisë në kohën kur shpenzimet e shportës shtëpiake rriteshin.

•  Gratë në sektorin privat nga rajone të ndryshme thanë se 
detyroheshin të ndërpresin pushimin e tyre të lehonisë për të mbajtur 
vendin e punës.

•  Shkeljet lidhur me pushimin për gjidhënie ishin të ndryshme ku gratë 
lejoheshin të marrin pushim prej gjysmë ore deri në një orë në ditë 
për gjidhënie, ndërsa disa thanë se nuk lejoheshin fare të merrnin 
pushim për gjidhënie, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat 
dhe në organizata ndërkombëtare të shoqërisë civile (ONSHC).

•  Mungesa e sallës private ose një vendi të caktuar për të përdorur 
pompën për gjidhënie në vend të punës gjithashtu u ngrit si 
problem, duke vënë në rrezik shëndetin e punonjëseve dhe të 
drejtat shëndetësore riprodhuese.

•  Bizneset diskriminojnë gjatë marrjes në punë dhe ua ndërprejnë ose 
nuk ua zgjasin kontratën grave që planifikojnë të krijojnë familje dhe 
jo gjithmonë punësojnë zëvendësim për punëtoret gjatë kohës sa 
janë në pushim të lehonisë, rrjedhimisht duke shtuar ngarkesën e 
punës së grave dhe duke i detyruar ato që të kthehen në punë para 
përfundimit të pushimit.
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•  Gratë raportuan se qendrat private të kujdesit për fëmijë janë 
shumë të shtrenjta, në veçanti në rajonin e Prishtinës, kurse qendrat 
publike për kujdesin për fëmijë kanë më pak vende, janë më pak 
fleksibile në orar dhe nuk i pranojnë fëmijët kur janë të sëmurë. Gratë 
gjithashtu e raportuan si problem në qendrat publike të kujdesit për 
fëmijë edhe nepotizmin e përsëritur gjatë regjistrimit ose e drejta e 
rreme për një vend si familje e veteranit të luftës.

•  Modelet e lodhjes dhe pamundësisë për të mbajtur ekuilibër të 
shëndetshëm jetë-punë ishte temë e përsëritur vazhdimisht nga 
gratë në apo kur kthehen nga pushimi.

•  Si zgjidhje të mundshme për problemin e mungesës së kohës gjatë 
mëmësisë dhe diskriminimit në tregun e punës, gratë e raportuan 
futjen në përdorim të pushimit të atësisë apo prindëror.

•  Dispozita e Ligjit të Punës që rregullon dy ditë shtesë me pagesë si pjesë 
e pushimit vjetor për personat me aftësi të kufizuar nuk po zbatohet.

•  Gratë dhe organizatat e ndryshme kanë raportuar edhe shkelje 
si diskriminimi në punësim të komuniteteve etnike jo-shumicë dhe 
ndërprerja e punësimit të komuniteteve LGBTQIA+ kur zbulohet 
orientimi i tyre seksual ose identiteti i tyre gjinor. 

•  Gratë që jetojnë në zonat rurale kanë vështirësi me mjetet e 
transportit dhe qasjen në kujdesin për fëmijë.

•  Inspektorati i Punës ka mungesë të kapaciteteve dhe rrjedhimisht 
vë në rrezik monitorimin dhe sanksionimin e rasteve të diskriminimit 
dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, veçanërisht në lidhje me 
dispozitat e pushimit të lehonisë.

•  Ligji dështon në mbrojtjen e grave gjatë pushimit të lehonisë nga 
përfundimi i kontratës me kohë të caktuar.

•  Gratë e intervistuara shprehën mungesë të besimit se Inspektorati i 
Punës apo Sindikatat e Punës vërtetë bëjnë diçka për të drejtat e 
tyre të shkelura.

•  Nuk ka të dhëna nga asnjë organ institucional për shifrat se sa gra 
me të vërtetë shfrytëzojnë pushimin e lehonisë në sektorin privat 
apo publik meqenëse Sistemi elektronik informativ shëndetësor dhe 
sistemi i bazës së të dhënave të Inspektoratit të Punës ende nuk janë 
krijuar dhe nuk janë funksionalë.

•  Akoma nuk janë bartur të gjitha direktivat e BE-së në Ligjin e Punës duke 
e lënë atë ende „bartës gjinor” dhe „përforcues të pabarazisë gjinore”.
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HYRJE: 
Shqyrtim teorik dhe kontekstualizimi i (Projekt) Ligjit të 
Punës të Kosovës

Pjesëmarrja e grave në tregun e punës në Kosovë ende mbetet tepër 
e ultë. Shkalla e punësimit të grave në vitin 2020 ishte vetëm 14.1%, 
kurse shkalla e pasivitetit ishte 79.2%.1 Në pozitën shqetësuese të grave 
në tregun e punës kontribuojnë shumë faktorë, të mbajtur nga ligjet në 
fuqi. Ndarja e pabarabartë gjinore e punës së papaguar për kujdes 
rezulton në marrëdhënie të pabarabarta, punësim të pasigurt kur gratë 
marrin pjesë në tregun e punës dhe feminizimin e varfërisë2 gjatë gjithë 
jetës. Prandaj, ky raport i situatës shtjellon efektin e Ligjit të Punës nga 
pikëpamja feministe, duke synuar që të japë informata për Projektligjin e 
Punës në Kosovë në prag të përpjekjeve për ndryshimin e tij. 

Pas shumë përpjekjeve të dështuara nga qeveritë e ndryshme në 
Kosovë për të ndryshuar dhe finalizuar Projektligjin e Punës, me 
kërkesa prej vitit 2013 nga sektori privat që veçanërisht të ndryshohen 
dispozitat për pushimin e lehonisë dhe më vonë edhe me kërkesat e 
palëve të tjera të përfshira, përfshirë propozimet e organizatave për 
të drejtat e grave,3 tani ofrohen mundësi të reja për organizatat e të 
drejtave të grave. Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ) ka 
kryer këtë hulumtim tematik mbi ndikimin e (Projekt) Ligjit të Punës mbi 
gjendjen e grave në tregun e punës, dhjetë vjet pas përfundimit të një 

1  Agjencia e Statistikës e Kosovës (2021) Hulumtim i Fuqisë Punëtore në Kosovë në: 
https://ask.rks-gov.net/media/6259/labour-force-2020.pdf

2  „Për shkak se gratë përjetojnë dy nivele të pabarazisë së burimeve (jashtë dhe bren-
da familjes), si dhe për shkak se kapitalizmi rrit vartësinë e grave (jashtë dhe brenda 
familjes), gratë e botës e përjetojnë varfërinë në mënyrë joproporcionale”, Smith, 
Collins, Hopkins dhe Muhammad (1998), siç citohet nga Dunaway (2001) Regjistri i 
dyfishtë i historisë: Vendosja e gruas së harruar dhe shtëpisë së saj në zinxhirët kapital-
istë të mallit, Gazeta për hulumtimin e sistemeve të botës, VII, 1, pranverë 2001, faqe 
18-20.

3  Banjska, I., Rrahmani, G., Farnsworth, N. (2016) Arritja e baraspeshës: Opsionet 
e politikave për ndryshimin e Ligjit të Punës së Kosovës në dobi të grave, burrave, 
punëdhënësve dhe shtetit për Rrjetin e Grave të Kosovës në https://womensnetwork.
org/wp-content/uploads/2018/10/20160504154201373.pdf. 
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hulumtimi të ngjashëm në vitin 2011,4 për t’i ofruar Qeverisë së Kosovës 
rekomandimet e saj gjatë procesit të ndryshimit të ligjit. Kuadri teorik i 
këtij raporti të situatës synon të ndryshojë paradigmën e fushëveprimit 
tradicional të Ligjit të Punës dhe përpiqet të shkojë përtej tij duke 
përdorur koncepte më transformuese si përkufizim më të gjerë se çka 
llogaritet si punë, përfshirë edhe konceptin e riprodhimit social,5 si dhe 
pranimin e tregjeve të punës si institucione gjinore.6

„Çdo grua është punëtore” janë fjalët e famshme të Federici-t, 
ekonomiste feministe. Sipas kësaj premise, aktivistet dhe akademiket 
feministe kërkuan nga Qeveria e kaluar e Kosovës që të mos i veçojë 
me ligj të posaçëm dispozitat e pushimit prindëror dhe të lehonisë nga 
Projektligji tashmë i hartuar i Punës, por që t’i përfshinte ato së bashku 
me të drejtat e tjera të punës. Kjo është bërë në projektligjin e fundit, 
megjithatë ende mbesin shumë çështje në sferën e juridiksionit nga 
shqyrtimet teorike deri te çështjet praktike në lidhje me të drejtat e 
grave.

Puna e akademikes feministe Fudge përfshin shtjellime feministe të Ligjit 
të Punës, si dhe raportet e rrezikshme të punës dhe punësimit. Sipas 
Fudge, „pikëpamjet androcentrike të punës dhe kontributi janë të 
ngulitura në legjislacionin e punës dhe sigurimit social”.7 Në këtë aspekt, 
kjo tregon që gratë janë të punësuara më shumë në vende pune që 
mundësojnë fleksibilitet pasi që roli i tyre social është i ndërtuar në atë 
mënyrë për tu kthyer në rol biologjik, tashmë të përcaktuar nga normat 
ekzistuese, jo vetëm në Kosovë, por gjithashtu edhe në shumë kultura, 
shoqëri dhe përkohshmëri. Prandaj, më shumë gra janë të papunësuara, 
e madje edhe nëse punojnë, ato kanë prirje që më shumë të punojnë 
në sektorin joformal, të jenë më pak aktive dhe më shumë të punësohen 

4  Vuniqi, L., Halimi, S., Demolli, L. (2011) Ndikimi i Ligjit të Punës te gratë në Kosovë, Qen-
dra Kosovare për Studime Gjinore në http://kgscenter.net/site/assets/files/1465/6__
impact_of_the_labor_law_on_women_in_kosovo.pdf.

5  Fudge, J. (2014) Reflektime feministe mbi fushëveprimin e Ligjit të Punës: Puna në 
shtëpi, Riprodhimi social dhe juridiksioni, Fem Leg Stud, vëllimi 22:1–23, doi: 10.1007/
s10691-014-9256-2.

6  Elson, D. (1999) Tregjet e punës si institucione gjinore: Çështjet e barazisë, efikasitetit 
dhe fuqizimit, Zhvillimi Botëror, Vëll. 27, Nr. 3, fq. 611-627, Elsevier Science Ltd., fq. 10.

7  Elson, D. (1999) Tregjet e punës si institucione gjinore: Çështjet e barazisë, efikasitetit 
dhe fuqizimit, Zhvillimi Botëror, Vëll. 27, Nr. 3, fq. 611-627, Elsevier Science Ltd., fq. 10.
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në vende pune të rrezikshme dhe me pagesë të ultë. Përveç kësaj, në 
kontekstin e marrëdhënieve kapitaliste të punës në strukturat patriarkale, 
gratë shfrytëzohen në tregun e punës si punëtore, ndërsa në familje si 
„shtëpiake”. Sipas Mies, „përkufizimi social i gruas si ‘shtëpiake’ kryesisht i 
shërben qëllimit për të fshehur marrëdhëniet e vërteta të prodhimit dhe 
për të konsoliduar shfrytëzimin e tyre, si në aspektin ideologjik, ashtu edhe 
në atë politik”.8 Për më tepër, „për shkak se akumulon fitime më të mëdha 
në kurriz të grave, sistemi botëror nuk kërkon që t’i transformojë femrat në 
punëtore me pagesë. Sistemi përfiton në nivelin maksimal duke i gjysmë-
proletarizuar gratë dhe duke zhvendosur te gratë dhe familjet pjesën 
më të madhe të kostos së prodhimit të mallrave”.9 Në tregun e punës, 
mbivlera e punës së grave shfrytëzohet nga kapitali, ndërsa në të njëjtën 
kohë, ndarja e pabarabartë e punës në familje mbetet barrë për to, siç 
diktohet nga strukturat patriarkale.

Duke e ndërlidhur punën me pagesë në tregjet e punës dhe ndarjen 
e pabarabartë të punës së papaguar në familje, ky raport i situatës 
përdorë punën e Elson-it në tregjet e punës si institucione gjinore dhe 
konceptin e Fudge për riprodhim social. Kjo bëhet me qëllim të analizimit 
të Ligjit të tanishëm të Punës në Kosovë në krahasim me Projektligjin 
për të vlerësuar potencialin e këtij të fundit për adresimin e pabarazive 
gjinore brenda dhe përtej tregut të punës, me përfshirjen për herë të 
parë në Kosovë të dispozitave të pushimit prindëror. Paraqitja dhe 
përfshirja e konceptit dhe praktikës së pushimit prindëror duhet të shihet 
si prishje e dinamikës së pushtetit të modelit të vjetër, por të përhapur dhe 
mbizotërues të mashkullit si mbajtës i familjes dhe femrës si kujdestare e 
familjes, të legjitimuara me ligjet tradicionale të punës. Një prishje e tillë 
synon të përmirësojë gjendjen e jetesës për gra të ndryshme.

Elson-i përkufizon tregjet e punës si „institucione gjinore që veprojnë në 
kryqëzimin e ekonomive prodhuese dhe riprodhuese” sepse ato janë 
të „strukturuara nga praktikat, perceptimet, normat dhe rrjetet që janë 
‘bartës të gjinisë’”.10 Ajo shtjellon se tregjet e punës nuk janë institucione 

8  Mies (1981) cituar nga Dunaway (2001) Regjistri i dyfishtë i historisë: Vendosja e gruas 
së harruar dhe shtëpisë së saj në zingjirët kapitalistë të mallit, Gazeta për hulumtimin e 
sistemeve të botës, VII, 1, pranverë 2001, faqe 22.

9  Hopkins dhe Walerstein (1987); Shiva (1988) siç citohet po aty.
10  Elson, D. (1999) Tregjet e punës si institucione gjinore: Çështjet e barazisë, efikasitetit 

dhe fuqizimit, Zhvillimi Botëror, Vëll. 27, Nr. 3, fq. 611-627, Elsevier Science Ltd., fq. 611.
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thjeshtë neutrale ku agjentët ekonomikë ndër-veprojnë me njëri-tjetrin në 
emër të kërkesës dhe ofertës, siç supozohet nga ekonomia neoklasike. 
Prandaj, tregjet e punës nuk arrijnë të njohin kontributin e ekonomisë 
riprodhuese, e cila përfshin aktivitete të kujdesit për fuqinë punëtore dhe 
kapitalin njerëzor të së kaluarës, të tashmes dhe të ardhmes, në baza 
ditore dhe ndër breza. Këto aktivitete nuk llogariten si „përfitime” në 
tregun e punës, por më shumë si „kosto” për punëdhënësit.11

Tutje, siç argumenton ajo, thuhet se tregjet e punës i akomodojnë 
gratë për të kombinuar ndërmjet punës së paguar dhe asaj të 
papaguar përmes punës fleksibile sa i përket kohës dhe lokacionit. 
Në kontekstin e Kosovës, në prag të festave zyrtare, si festa e Bajramit, 
ka qenë praktikë që gratë të lirohen më herët nga puna me pagesë 
për të shkuar në shtëpi dhe për tu marrë me punët e shtëpisë. Në fakt, 
siç argumenton Elson-i, tregu i punës është më tepër „i projektuar për 
të lejuar ekonomisë prodhuese qasje në punëtorët, futja e të cilëve 
në tregun e punës kufizohet nga përgjegjësitë shtëpiake se sa për 
të njohur kontributin që puna e papaguar e grave ia jep ekonomisë 
prodhuese”. Për këtë arsye, gratë në tregun e punës trajtohen me 
supozimin se dikush tjetër, qoftë babai, bashkëshorti apo djali, do të 
kujdeset për to dhe do t’i mbështesë ato gjatë jetës – rrjedhimisht 
duke i bërë tregjet e punës jo vetëm „bartës të gjinisë”, por edhe 
„përforcues të pabarazisë gjinore”.12

Në anën tjetër, koncepti i riprodhimit social përshinë dhe „i referohet 
proceseve shoqërore dhe punës që bëhet për mirëmbajtjen e përditshme 
dhe të përgjithshme të popullatës”.13 Shprehja e punës interpretohet 
si „mall fiktiv”14 në kuptimin që nuk mund të ndahet nga ai që e krijon 
atë, punëtori. Nga pikëpamja gjinore, tregu dhe institucionet e tjera e 
trajtojnë atë si mall, megjithatë kjo punë është e lidhur dhe e mishëruar 
me punëtorët – të cilët lindin nga gratë, ushqehen nga gratë, janë nën 

11  Po aty.
12  Elson, D. (1999) Tregjet e punës si institucione gjinore: Çështjet e barazisë, efikasitetit 

dhe fuqizimit, Zhvillimi Botëror, Vëll. 27, Nr. 3, fq. 611-627, Elsevier Science Ltd., fq. 613.
13  Picchio (1992) cituar nga Fudge, J. (2014), fq. 613.
14  Karl Marx, Karl Polanyi, cituar nga Fudge, J. (2014) dhe Fraser, N. (2013) Pasuritë e 

Feminizmit: Nga kapitalizmi i menaxhuar nga shteti deri te kriza neoliberale. Londër, 
Nju Jork: Verso, 2013. fq 248
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kujdesin e përkujdesjen e grave të një familjeje – diku tjetër jashtë tregut.15 
Siç shkruan Fudge, puna nuk krijohet nga tregu, por familjet janë vendi 
ku krijohet sasia dhe cilësia e punës, të ndikuara nga politikat dhe ligjet e 
shtetit. Tregu ka deri-diku ndikim në madhësinë dhe kushtet e jetesës së 
familjes, megjithatë nuk ka ndikim në marrëdhëniet gjinore të pushtetit 
dhe përbërjen brenda familjeve.16

Ligji aktual i Punës në Kosovë nuk merr parasysh konceptin e riprodhimit 
social në kuptim të marrëdhënieve të punës, meqenëse dispozitat e 
tij për pushim rregullohen ashtu që në gjashtë muajt e parë 70% e të 
ardhurave bazë kompensohen nga punëdhënësi, tre muajt pasues 50% 
të të ardhurave mesatare kompensohen nga qeveria dhe tre muaj tjerë 
pa pagesë, e drejtë kjo e gëzuar nga nënat,17 dhe vetëm dy ose tri ditë të 
pushimit me pagesë dhe dy javë shtesë, si mundësi opsionale, të pushimit 
pa pagesë për baballarët.18 Kjo mund të interpretohet ashtu që barra 
kryesore e pushimit bie mbi sektorin privat, gjë që ndikon drejtpërdrejtë 
në shkallën e ultë të punësimit dhe ngritjes në detyrë të grave, si dhe me 
shfaqjen e diskriminimit në baza gjinore. Pushimi, sipas ligjit të tanishëm, 
kryesisht përbëhet nga pushimi i lehonisë dhe vetëm 5% e kohëzgjatjes 
së tij mund të shfrytëzohet nga babai. Në trajektoren e Fudge, rregulloret 
dhe legjislacionet institucionet formohen nga marrëdhëniet e pushtetit 
në hapësirë dhe përkohshmëri të caktuar:

„Forma specifike që merr rregullorja në një vend të caktuar në kohë 
varet nga konteksti shoqëror, politik dhe kulturor, si dhe nga ekuilibri 
i pushtetit midis burrave, grave, punëtorëve, punëdhënësve dhe 
segmenteve të ndryshëm në tregun e punës”.19

15  Po aty.
16  Po aty.
17  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës (2010), Ligji Nr. 03/L–212 i Punës në https://

gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2735 
18  Sipas raportit të Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) për diskriminimin në baza gjinore 

dhe punësimi në Kosovë, me rastin e lindjes së fëmijës, ligji nganjëherë parashikon se 
baballarët mund të marrin dy ditë pushim e nganjëherë parashikon se ata mund t’i 
marrin tri ditë pushim, të paguara nga punëdhënësi. Po aty, neni 50.2 dhe neni 39, të 
cituar në Banjska et. al. (2019) Diskriminimi në baza gjinore dhe Punësimi në Kosovë, 
Rrjeti i Grave të Kosovës, fq. 13, në: https://womensnetwork.org/wp-content/up-
loads/2019/05/GBD-Labour-Kosovo_ISBN-978-9951-737-31-9_FINAL.pdf .

19  Fudge, J. (2014) Reflektime feministe mbi fushëveprimin e Ligjit të Punës: Puna në 
shtëpi, Riprodhimi social dhe juridiksioni, Fem Leg Stud, vëllimi 22:1–23, doi: 10.1007/
s10691-014-9256-2, fq. 10.
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Në këtë kuptim, rolet e caktuara gjinore janë përfshirë në sferën 
juridiksionale, si në çdo institucion tjetër dhe me kalimin e kohës janë bërë 
„të shihen si të natyrshme dhe të pashmangshme e jo si të ndërtuara 
dhe të kontestuara dhe ato përdoren për t’i dhënë kuptim botës sonë 
sociale”.20 Fudge argumenton për përfshirjen e riprodhimit social në 
sferën juridiksionale jo vetëm si shtojcë në ligjet e mëparshme të punës, të 
vendosura në kontekst të Kosovës, gjë që siç u pa më lartë, është hartuar 
përkohësisht bazuar në aranzhimet hapësinore, politike dhe kulturore 
të punës. Përkundrazi, përfshirja e konceptit të riprodhimit social do të 
kërkonte ndryshimin e tërë paradigmës së kufijve të ndërtuar të ligjit të 
punës, „në mënyrë që të kultivohet një perspektivë kritike [feministe] mbi 
marrëdhëniet midis „punës së grave” dhe fushëveprimit të ligjit të punës”.21

Sipas Fudge, dy ndryshime kryesore konceptuale në reforma do të 
përfshinin: ajo që përkufizohet si normë e orarit të punës do të bazohej në 
supozimin se jo vetëm gratë, por të gjithë punëtorët kryejnë punë shtëpie, 
kështu që nga gratë „nuk do të pritej më që të bartin barrën ekonomike të 
punës pa pagesë të kujdesit”.22 E dyta, duke njohur se puna pa pagesë e 
kujdesit është po aq e vlefshme sa puna me pagesë, përfitimet e pushimit 
të lehonisë dhe pushimit prindëror që u jepen punëtorëve do të jepeshin 
në barasvlerë me rrogën e punëtorit. Siç thotë ajo, këto reforma mund 
të jenë utopike, megjithatë janë parakusht për ndryshimin e paradigmës 
së ndarjes së punës shtëpiake nga individi te kolektivi. Ky raport i situatës 
vendos ndryshimet konceptuale të Fudge në kontekst të Kosovës për 
të vënë themelet për rëndësinë e adresimit të ndarjes gjinore të punës 
pa pagesë të kujdesit dhe implikimeve të saj në tregun e punës duke 
e ndryshuar paradigmën e ligjit (ligjeve) tradicionale të punës në ato 
më transformuese. Megjithatë, kjo është e kufizuar dhe zbatohet vetëm 
për dispozitat e pushimit, pasi që adresimi i punës së kujdesit që e bëjnë 
gratë në botë që arrin shumën e bilionëve23 do të kërkonte ndryshime 
rrënjësore në institucione të ndryshme, e jo vetëm në sferën juridike.

20  Po aty, fq. 19.
21  Po aty. 
22  Po aty, fq. 20.
23  OXFAM (2020) Koha për tu kujdesur: Puna e kujdesit pa pagesë dhe e paguar dobët 

dhe kriza botërore e pabarazisë, në:  https://oxfamilibrary.openrepository.com/bit-
stream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-200120-summ-en.pdf. 
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FUSHËVEPRIMI DHE METODAT E HULUMTIMIT: 
HULUMTIM TEMATIK

Ky raport i situatës përdorë hulumtimin tematik për t’ju përgjigjur 
pyetjes së tij hulumtuese mbi efektet e (Projekt) Ligjit të Punës lidhur 
me gjendjen e grave në tregun e punës në Kosovë. Hulumtimi 
tematik përfshin intervista të thella gjysmë të strukturuara, kodimin 
dhe analizimin e modeleve të përsëritura të përgjigjeve. Qëllimi i 
metodave nuk është që të jenë përfaqësuese për popullatën në 
Kosovë siç ndodh me studimet sasiore, por më shumë për të hetuar 
dhe eksploruar përvojat unike për të plotësuar boshllëqet ekzistuese 
dhe për të ofruar prova dhe dëshmi jetësore për ndërlikueshmërinë 
e realitetit të marrëdhënieve të rregulluara me Ligjin për Punë, përtej 
gjetjeve sasiore të shtjelluara në pjesën e ardhshme. Intervistat 
gjysmë të strukturuara u kryen gjatë korrikut dhe gushtit me palë të 
interesit si: gra të punësuara dhe të papunësuara në sektorin publik 
dhe atë privat në rajonet kryesore të Kosovës, të vetë-punësuara, si 
dhe gra të punësuara në organizata (ndërkombëtare) të shoqërisë 
civile (ONShC), me punëdhënës në sektorët privat, publik dhe 
organizata të shoqërisë civile në rajonet kryesore të Kosovës; dhe me 
institucione relevante përkatëse24 që kanë përgjegjësi për hartimin 
dhe monitorimin e zbatimit të legjislacionit, si Ministria e Financave, 
Punës dhe Transfereve, Inspektorati i Punës, Bashkimi i Sindikatave të 
Pavarura të Kosovës (BPSK), Rrjeti i Grave që vepron në kuadër të 
Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Sindikata e Pavarur e 
Sektorit Privat dhe Institucioni i Avokatit të Popullit.

Mostra e të intervistuarve përafërsisht pasqyron proporcionin rajonal 
dhe sektorial të punësimit të grave, sipas studimit përfaqësues të 
Riinvest-it,25 me një mostër përfundimtare prej N=44 të të intervistuarve 

24  Mostra sasiore e institucioneve nuk është përfaqësuese sepse bazohet në institucio-
net që u përgjigjën gjatë kohës së hulumtimit. Përkundër disa e-mailave dhe mjeteve 
të tjera, përpjekjet për të kontaktuar me Agjencinë për Barazi Gjinore, Agjencia për 
Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë, si pjesë e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ishin 
të pasuksesshme.

25  Mehmeti, I., Dobranja, D., Hashani, A. (2017) Gratë në Tregun e Punës: Analizë e 
kushteve të punës për gratë në Kosovë, Instituti Riinvest.
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të arritur, përfshirë institucionet, duke pasur parasysh fushëveprimin 
e metodave të kërkimit. Është përdorë qasja e gërshetuar për të 
përfshirë gratë nga komunitetet etnike jo-shumicë dhe gratë me 
aftësi të kufizuar. Në këtë aspekt, janë intervistuar edhe OShC-të që 
punojnë në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të LGBTQIA+ 
dhe grave në zonat rurale. Në mesin e të intervistuarave kishte 
edhe beqare, nëna birësuese, si dhe gra që kishin përjetuar abort, 
për të shtuar ndërlikueshmërinë dhe shumëllojshmërinë e përvojave 
të përjetuara, ku ligji mund të mos rregullonte marrëdhëniet në 
përputhje me nevojat e tyre. Gjithashtu, u intervistuan edhe gra që 
momentalisht janë të papuna në përpjekje për të ndriçuar taksën 
kohore të ndëshkimit për kujdesin për fëmijë ose mëmësisë që rrjedh 
nga Ligji i tanishëm i Punës, me atë që barra kryesore bie mbi sektorin 
privat duke lejuar diskriminim në baza gjinore e zbatim të mangët të 
Ligjit, si dhe duke paraparë dhe përfshirë vetëm pushimin e lehonisë 
bazuar në normat e ndërtuara gjinore të perceptuara dhe shoqërore. 
Përveç kësaj, ndër të intervistuarat pati më pak gra të punësuara në 
sektorin publik dhe në organizata (ndërkombëtare) të shoqërisë civile 
duke pasur parasysh numrin më të madh të grave të punësuara në 
sektorin privat.26

Sa i përket metodave të përdorura, gjetjet nga informatat dhe 
kontributi i intervistave assesi nuk duhet të interpretohen si përfaqësuese 
dhe shteruese, por më tepër si synim për të analizuar modelet unike 
dhe të thella të përgjigjeve të të intervistuarave, që paraqet edhe 
fushëveprimin e metodave të hulumtimit tematik. Gjithashtu, është 
bërë një rishikim i shpejtë i kornizës ligjore të Kosovës, si dhe i konventave 
ndërkombëtare dhe direktivave të BE-së, të zbatueshme në Kosovë. 
Gjetjet nga intervistat ofrojnë rekomandimet nga perspektiva 
feministe për (Projekt) Ligjin e Punës. Hulumtimet e mëtutjeshme mund 
të bazohen në këtë raport dhe të përdorin metoda të përziera, duke 
përfshirë metodën sasiore dhe të madhësisë më të madhe pasi Ligji i 
ri të hartohet, miratohet dhe zbatohet.

26  Po aty.
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ANALIZË E GJENDJES: POZITA E GRAVE NË 
TREGUN E PUNËS NË KOSOVË

Përgjatë viteve në Kosovë, është shqetësuese që pjesëmarrja e 
grave në tregun e punës ka pasur përparim të ngadalshëm. Dallimi i 
hendekut gjinor në pjesëmarrjen në tregun e punës është ulur vetëm 
në vitin 2020, siç paraqitet në Grafikun 1, ku pjesëmarrja e burrave 
është ulur për shkak të pandemisë nga Covid-19 e jo që ka pasur 
përmirësim të pjesëmarrjes së grave nga viti 2019.

ASK, Anketë e Fuqisë Punëtore.

Sipas Grafikut 2, për tetë vjet shkalla e punësimit është rritur vetëm 
për 3.4 për qind. Kjo rritje e vogël mund t’i atribuohet punës së 
organizatave për të drejtat e grave dhe legjislacionit të miratuar, si 
dhe avokimit që avancon barazinë gjinore. 

ASK, Anketë e Fuqisë Punëtore.

Siç ilustron Grafiku 3, gratë, më shumë se burrat, priren të deklarojnë 
se bëjnë punë të kujdesit (kujdesen për fëmijët ose të rriturit e paaftë, 
arsye të tjera personale ose familjare) si arsye të dytë dhe të tretë për 

Grafiku 1. Pjesëmarrja në fuqinë Punëtore në përqindje sipas gjinisë

Grafiku 2. Shkala e punësimit në përqindje sipas gjinisë
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punësim me orar të shkurtuar, kurse si burrat, ashtu edhe gratë, si arsye 
të parë citojnë se nuk gjejnë punë me orar të plotë. Studimi përfaqësues 
i Institutit Riinvest vërteton dhe kundërshton disa nga këto gjetje, ku 
pengesa kryesore për gratë që kërkojnë punë ishte se nuk gjenin vend 
të përshtatshëm të punës, taksa kohore nga „obligimet familjare” dhe 
mungesa e mundësive për punësim me orar të shkurtuar.27 Gratë që kanë 
fëmijë gjithashtu deklarojnë se nuk janë në gjendje të kërkojnë punë.28

Gratë më me dëshirë kërkojnë kushte pune më fleksibile për shkak 
të normave shoqërore, legjislacionit në fuqi, veçanërisht dispozitave 
të pushimit të lehonisë dhe traditës, duke e ruajtur në tërësi modelin 
në Kosovë të mashkullit si mbajtës i familjes dhe femrës si kujdestare 
e shtëpisë. Edhe kur janë të punësuara, gratë në tregun e punës 
zakonisht punojnë më pak orë se sa burrat.29 Në 26% të bashkimit 
civil, gratë ishin burimi kryesor i të ardhurave për familjet e tyre, kurse 
meshkujt në 62% të këtyre rasteve.30

ASK, Anketë e Fuqisë Punëtore, 2020.

Sa i përket sektorit privat kundrejt atij publik, raporti i Institutit Riinvest 
tregon se pagat për gratë ndryshojnë nga 329 euro, përkatësisht 
443 euro, mesatarisht në muaj, si dhe besohet se në sektorin publik 

27  Mehmeti, I., Dobranja, D., Hashani, A. (2017) Gratë në Tregun e Punës: Analizë e 
kushteve të punës për gratë në Kosovë, Instituti Riinvest, fq. 34.

28  Farnsworth, N., Berisha, A., Browne, E., Guri, N., Kastrati, D., Rrahmani, G. (2016) Kush 
kujdeset? Kërkesa, oferta dhe mundësitë për zgjerimin e kujdesit për fëmijë në Kosovë, 
në: https://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/10/20161103153827186.
pdf. 

29  Agjencia e Statistikës e Kosovës (2021) Hulumtim i Fuqisë Punëtore në Kosovë, 2020.
30  Mehmeti, I., Dobranja, D., Hashani, A. (2017) Gratë në Tregun e Punës: Analizë e 

kushteve të punës për gratë në Kosovë, Instituti Riinvest, fq. 34.

Grafiku 3. Arsyet për punësim me orar të shkurtuar 
në për qindje sipas gjinisë
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gratë paguhen njëjtë sa burrat (62% dhe 78%). Përveç kësaj, mbi 40% 
e grave në sektorin publik krahasuar me 53% në sektorin privat kanë 
deklaruar se kanë hasur në pengesa në vendin e tyre të punës.31

Lidhur me përhapjen e diskriminimit në baza gjinore dhe reagimit 
institucional në Kosovë, hulumtimi i Rrjetit të Grave të Kosovës për 
anti-diskriminimin thekson se institucionet nuk kanë sisteme për 
nxjerrjen e të dhënave për përhapjen e diskriminimit në baza gjinore, 
megjithatë ka dëshmi se kjo ka ndodhur më shumë në „punësim, 
ngritjen në detyrë, pushim të lehonisë dhe ngacmimi seksual në punë” 
të grave në sektorin privat, me të ardhura të ulëta dhe të moshës 
40-49 vjeçare.32 Gjetjet gjithashtu tregojnë se institucionet relevante 
si policia dhe prokurorët, kanë njohuri mbi legjislacionin, por jo 
edhe gjykatat, si dhe kanë mungesë të përvojës praktike.33 Instituti i 
Avokatit të Popullit kishte gjithashtu njohuri për ligjin, meqenëse kishte 
ndihmuar në disa raste, gjersa sindikatat e punës nuk kishin njohuri çka 
është diskriminimi në baza gjinore; organizatat e shoqërisë civile kishin 
ndihmuar drejtpërdrejt në disa raste, por jo në shumë.34

Në një raport të hartuar dhjetë vjet më parë kur u miratua Ligji i 
Punës, lidhur me ndikimin e tij në pozitën e grave në tregun e punës, 
QKSGJ-ja gjeti se grave mund t”ju ndërpritej kontrata e punës nëse e 
merrnin pushimin e plotë të lehonisë; punësimi dhe ngritja në detyrë 
e grave do të ndikohej nga pushimi para dhe pas shtatzënisë dhe i 
lehonisë; kishte diskriminim në baza të moshës dhe gjinisë në kontratat 
afatshkurta, punësim, ngritje në detyrë, pushim të lehonisë, përfitime 
dhe kontribute; nuk ka harmoni ndërmjet Ligjit të Punës dhe Ligjit 
për Shërbimin Civil në Kosovë; dhe zbatimi i Ligjit për Punës duhet të 
vlerësohet dhe monitorohet si duhet disa vjet pas miratimit të tij.35 Ky 
raport i situatës synon t’i plotësojë edhe këto boshllëqe.

31  Po aty, fq. 34.
32  Banjska, I., Ryan, JJ. D., Farnsworth, N., Demiri, L., Sijarina, L., Tërshani, A. (2019) Diskri-

minimi në baza gjinore dhe Puna në Kosovë, për Rrjetin e Grave të Kosovës, fq. 5.
33  Po aty.
34  Po aty.
35  Vuniqi, L., Halimi, S., Demolli, L. (2011) Ndikimi i Ligjit të Punës te gratë në Kosovë, Qen-

dra Kosovare për Studime Gjinore në http://kgscenter.net/site/assets/files/1465/6__
impact_of_the_labor_law_on_women_in_kosovo.pdf.
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KORNIZA LIGJORE KOMBËTARE, KONVENTAT 
NDËRKOMBËTARE DHE DIREKTIVAT E BE-së

Kosova i rregullon marrëdhëniet e punës me Ligjin Nr. 03/L-212 e Punës, 
Ligjin Nr. 05/L-023 për Mbrojtjen e të Ushqyerit me Qumësht Gjiri, Ligjin 
Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës, pjesërisht 
i shfuqizuar me Ligjin Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publikë dhe me aktet 
tjera nënligjore.36 Barazia gjinore dhe anti-diskriminimi në tregun e 
punës sigurohen përmes Ligjit për Barazi Gjinore dhe Ligjit për Mbrojtje 
nga Diskriminimi. Sipas Kushtetutës, marrëveshjet dhe instrumentet 
përkatëse ndërkombëtare të zbatueshme në Kosovë përfshijnë: 
Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut, Konventa Evropiane për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe protokollet 
e saj, Konventa Kuadër e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave 
Etnike, Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit 
Racor, Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj 
Gruas (CEDAW),37 dhe Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin 
dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje.

Neni 53 i Kushtetutës gjithashtu thotë se „të drejtat e njeriut dhe 
liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë interpretohen 
në harmoni me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të 

36  Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 01/2018 për Rregullimin e Procedurave admin-
istrative të kompensimit për pushimin e lehonisë të paguar nga Qeveria; Udhëzimi 
Administrativ Nr. 04/2015 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 
07/2014 për Rregullimin e Procedurave administrative të kompensimit për pushimin 
e lehonisë të paguar nga Qeveria; Udhëzimi Administrativ Nr. 07/2014 për Rregullim-
in e Procedurave administrative të kompensimit për pushimin e lehonisë të paguar 
nga Qeveria; Udhëzimi Administrativ Nr. 15/2011 për ndryshimin dhe plotësimin e 
Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2011 për Rregullimin e procedurave administrative të 
pagesës financiare për pushimin e lehonisë; Udhëzimi Administrativ Nr. 05/2011 për 
Rregullimin dhe përcaktimin e procedurave administrative të pagesës financiare për 
pushimin e lehonisë.

37  Gjithashtu, lista përfshin Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike dhe 
protokollet e tij, Konventën për të drejtat e fëmijëve, Konventën kundër torturimit 
dhe formave tjera të trajtimit apo ndëshkimit mizor, çnjerëzor apo poshtërues. Gaze-
ta Zyrtare e Republikës së Kosovës (2008) Kushtetuta e Republikës së Kosovës në: 
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=3702, dhe (2020) Ndryshimi i 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës në https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.
aspx?ActID=31730  
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Drejtat e Njeriut”.38 Neni 24 për Barazinë para Ligjit i Kushtetutës 
gjithashtu siguron që „askush nuk mund të diskriminohet në bazë të 
racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, 
prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, 
pronës, gjendjes ekonomike dhe sociale, orientimit seksual, lindjes, 
aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal”.39

Krahas kësaj, përmes Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit të vitit 2015, 
Kosova është zotuar që të harmonizojë legjislaturën e saj me atë të BE-
së.40 Rrjedhimisht, Direktivat e BE-së janë bartur në Projektligjin e Punës, 
të hartuar në vitin 2018 nga ish-Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, 
tashmë e shkrirë në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve.41 Disa 
prej Direktivave përkatëse të BE-së të bartura në projektligj përfshijnë: 
Direktivën e Këshillit 92/85/EEC për futjen e masave për inkurajimin 
e përmirësimeve në sigurinë dhe shëndetin në punë të punëtoreve 
shtatzëna dhe punëtoreve që kanë lindur rishtazi ose që janë duke 
ushqyer me gji; Direktivën e Këshillit 2000/43/KE për zbatimin e parimit 
të trajtimit të barabartë ndërmjet personave pavarësisht prejardhjen 
racore ose etnike; Direktivën e Këshillit 2000/78/EC që krijon një kuadër 
të përgjithshëm për trajtimin e barabartë në punësim dhe profesion; 
Direktivën e Këshillit 2003/88/KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit për 
aspektet e caktuara të organizimit të kohës së punës; Direktivën e Këshillit 
2006/54/KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit për zbatimin e parimit 
të mundësive të barabarta dhe të trajtimit të barabartë të burrave dhe 
grave në çështjet e punësimit dhe profesionit.

Direktiva e Këshillit 92/85/EEC e një rëndësie të madhe për mbrojtjen 
e të drejtave, sigurisë dhe shëndetit të punëtoreve shtatzëna ose 
gjidhënëse, rregullon punën e natës, pushimin për ekzaminimet 

38  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës (2008) Kushtetuta e Republikës së Kosovës, 
fq. 14.

39  Po aty, fq. 7.
40  Gazeta Zyrtare e Bashkimit Evropian (2015) Marrëveshja Evropiane për Stabilizim dhe 

Asociim ndërmjet Kosovës, në një anë dhe Bashkimit Evropian dhe Komuniteti Evro-
pian i Energjisë Atomike, në anën tjetër, në:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX%3A22016A0316%2801%29 

41  Direktivat e Këshillit 91/533/EEC, 92/85/EEC, 94/33/EC, 96/71/EC, 67/EU, 97/81/EC, 
98/59/EC, 99/70/EC, 2000/43/EC, 2000/78/EC, 2001/23/EC, 2002/14/EC, 2003/88/EC, 
2006/54/EC, 2008/94/EC, 2008/104/EC, 2010/18/EU. Ministria e Financave, Punës dhe 
Transfereve (2018) projekt-ligji nr. xx/2020 i Punës, projekti i papublikuar, fq. 3-6.
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mjekësore paralindjes, ndalon largimin nga puna, mbron të drejtat 
e punësimit dhe të pushimit të lehonisë prej së paku 14 javë për 
punëtorët, sipas ligjit dhe praktikës kombëtare.42

Së fundmi, Projektligjit të Punës do t’i shtohet edhe Direktiva (BE) 
2019/1158 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit për ekuilibrin e 
shëndetshëm punë-jetë për prindërit dhe kujdestarët, që shfuqizon 
Direktivën e Këshillit 2010/18/BE, të miratuar në vitin 2019.43 Kjo direktivë 
e fundit për ekuilibrin e shëndetshëm punë-jetë për prindërit dhe 
kujdestarët thotë:

„Politikat për ekuilibrin e shëndetshëm punë-jetë duhet të kontribuojnë 
në arritjen e barazisë gjinore duke promovuar pjesëmarrjen e grave 
në tregun e punës, ndarjen e barabartë të përgjegjësive të kujdesit 
ndërmjet burrave dhe grave dhe mbylljen e hendekut gjinor në të 
ardhura dhe paga”.44

Kjo Direktivë është në përputhje me ndryshimin e parë konceptual 
të Fudge për atë që duhet të llogaritet si kohë e punës, bazuar në 
supozimin se jo vetëm gratë, por të gjithë punëtorët bëjnë punë 
shtëpie.

Përveç kësaj, Neni 4 për Pushimin e Atësisë detyron që baballarët ose 
prindi tjetër ekuivalent të marrë dhjetë ditë pune pushim, të njohur si 
pushim i atësisë.45 Koha e marrjes së pushimit mund të jetë fleksibile, para 
ose pas lindjes. Gjithashtu, neni 5.1 dhe 5.2 për Pushimin Prindëror thotë: 

42  Gazeta Zyrtare e Bashkimit Evropian, Direktiva e Këshillit 92/85/EEC e datës 19 tetor 
1992 për futjen e masave për inkurajimin e përmirësimeve në sigurinë dhe shëndetin 
në punë të punëtoreve shtatzënë dhe punëtoreve që kanë lindur rishtazi ose që janë 
duke ushqyer me gji, në: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CEL-
EX%3A01992L0085-20190726#B-6. 

43  Intervistë me përfaqësuesin e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, gusht 
2021. Gazeta Zyrtare e Bashkimit Evropian, Direktiva (BE) 2019/1158 e Parlamentit 
Evropian dhe e Këshillit e 20 korrikut 2019 për balancin punë-jetë për prindërit dhe 
kujdestarët, që shfuqizon Direktivën e Këshillit 2010/18/BE, në: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1158. 

44  Gazeta Zyrtare e Bashkimit Evropian, Direktiva (BE) 2019/1158 e Parlamentit Evropian 
dhe e Këshillit e 20 korrikut 2019 për ekuilibrin punë-jetë për prindërit dhe kujdestarët, 
që shfuqizon Direktivën e Këshillit 2010/18/BE. 

45  Po aty, Neni 4 për Pushimin e Atësisë.
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1. Shtetet anëtare marrin masat e nevojshme për të siguruar se çdo 
punëtor ka të drejtën individuale për pushim prindëror prej katër 

muajsh, që merret para se fëmija të arrijë një moshë të caktuar, deri 
në moshën tetë-vjeçare, që do të përcaktohet nga secili shtet anëtar 
apo me marrëveshje kolektive. Kjo moshë përcaktohet me qëllim të 
sigurimit që secili prind ka mundësi të ushtrojë të drejtën e tyre për 
pushim prindëror në mënyrë efikase dhe të barabartë.

2. Shtetet anëtare sigurojnë që dy muaj të pushimit prindëror nuk 
mund të barten”.46

Bartja e këtyre dispozitave do të sigurojë edhe më shumë ndarjen e 
barabartë të punës së kujdesit pa pagesë, gjë që do të ketë ndikim 
të drejtpërdrejtë në situatën e grave në tregun e punës. Megjithatë, 
pjesa e përcaktimit të moshës së fëmijës në tetë vjet i përjashton 
prindërit që birësojnë fëmijë mbi moshën tetëvjeçare, ku pushimi për 
të krijuar lidhje me fëmijët e birësuar është thelbësor për të dy prindërit. 
Nën-neni 5.8 i Pushimit Prindëror rregullon që shtetet anëtare mund 
të përfshijnë pushimin për birësim, përfshirë edhe prindërit me fëmijë 
me aftësi të kufizuara dhe sëmundje me periudhë të gjatë kohore.47 
Projektligji e përjashton këtë rast, duke krijuar potencialisht probleme 
për punëtorët në rrethana të tilla, siç shtjellohet më tej në pjesën në 
vijim.

Për dallim nga Direktivat tjera, Neni 6 përfshin pushimin për kujdestarët, 
duke përcaktuar se punëtorët kanë të drejtë në pesë ditë pushim në 
vjet për pushim të kujdestarit ose aq sa nevojitet për punëtorët në 
pozita të pafavorshme, kurse hollësitë do të rregullohen nga vetë 
shtetet anëtare sipas ligjeve dhe praktikave të tyre kombëtare.48 Kjo 
është në shtesë të lejes të forcës madhore për arsye të papritura dhe 
urgjente familjare.49 Duke marrë parasysh se të dy prindërit mund 
të kërkojnë nga punëdhënësit pushim të kujdestarit, kjo pjesërisht i 

46  Po aty, Neni 5.1 dhe 5.2 për Pushimin Prindëror.
47  Gazeta Zyrtare e Bashkimit Evropian, Direktiva (BE) 2019/1158 e Parlamentit Evropian 

dhe e Këshillit e 20 korrikut 2019 për ekuilibrin punë-jetë për prindërit dhe kujdestarët, 
që shfuqizon Direktivën e Këshillit 2010/18/BE, Neni 5.8 për Pushimin Prindëror.

48  Po aty, Neni 6 për Pushimin për kujdestarë
49  Po aty, Neni 7 për Leje nga puna për arsye të forcës madhore.
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kontribuon në ndryshimet konceptuale të tregut të punës të Fudge 
për ndarjen e barabartë të punës së kujdesit dhe që kjo paguhet në 
mënyrë të barabartë me pagën e punëtorit. Ngjashëm, Neni 8.3 për 
Pagesat ose Shtesat siguron që pushimi prindëror paguhet në mënyrë 
të tillë që të dy prindërit mund ta përballojnë ta marrin atë.50 Tutje, 
Neni 9 shtjellon aranzhimet fleksibile të orarit të punës për punëtorët 
me fëmijë dhe për kujdestarët, që do të sigurohen nga punëdhënësi, 
kurse Neni 10 siguron respektimin e të drejtave të punës, gjithashtu në 
shtesë të të drejtave për sigurim social dhe kontribute pensionale.51

Në fund, si pjesë e kësaj Direktive, „Shtetet anëtare kanë kompetencë 
për të përcaktuar statusin martesor dhe familjar, si dhe për të 
përcaktuar cilët persona konsiderohen të jenë prindër, nënë dhe 
baba”.52 Në këtë aspekt, duke kontribuar gjithashtu në adresimin e 
heteronormativitetit të (Projekt) Ligjit të Punës drejt një pikëpamjeje 
më të gërshetuar dhe feministe, mund të përdoren shprehje tjera se 
kush konsiderohet prind dhe përpjekjet e avokimit për të ndryshuar 
ligjet e tjera përkatëse kombëtare, që do të duhej të bëheshin në 
bashkëpunim me OShC-të të LGBTQIA+.

Në pjesën në vazhdim, do të bëhet një krahasim ndërmjet Ligjit të 
tanishëm të Punës dhe Projekt-Ligjit të Punës të vitit 2018, në veçanti 
në lidhje me dispozitat e pushimit të lehonisë, atësisë dhe pushimit 
prindëror aty ku aplikohen, si dhe do të përfshihet një vlerësim i shkurtë 
i bartjes së Direktivave të BE-së në këtë Projektligj.

50  Po aty, Neni 8 për Pagesa dhe Shtesa.
51  Po aty, Neni 9 për Aranzhim të orarit fleksibil të punës
52  Po aty (18).
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ANALIZË E (PROJEKT) LIGJIT TË PUNËS NGA 
PIKËPAMJA FEMINISTE

Gjersa pjesa e mëparshme, kryesisht u përqendrua në Direktivën për 
ekuilibrin e shëndetshëm punë-jetë për prindërit dhe kujdestarët, kjo 
pjesë përqendrohet në bartjen e Direktivave të mëhershme, si dhe 
të Projektligjit të Punës në përgjithësi, të hartuar në vitin 2018, nga 
perspektiva feministe. Por, fillimisht do të shqyrtohen dispozitat për 
pushim ndërmjet asaj se çka propozohet dhe çka momentalisht është 
në fuqi.

Sipas Ligjit të tanishëm, pushimi i lehonisë përbëhet nga gjashtë 
muaj të kompensuar në 70% të të ardhurave bazë që paguhen 
nga punëdhënësi, tre muajt pasues 50% të të ardhurave mesatare 
kompensohen nga qeveria dhe tre muaj tjerë shtesë pa pagesë, si 
dhe vetëm dy deri në tri ditë të pushimit të atësisë me pagesë që 
paguhen nga punëdhënësi dhe deri në dy javë pushim të atësisë 
pa pagesë. Problemi qëndron në atë se e drejta e nënës mund të 
bartet te babai vetëm kur nëna është e sëmurë, e braktis fëmijën 
ose vdes.53 Pra, ligji përjetëson normat dhe stereotipat gjinore që 
babai është po aq prind i mirë vetëm kur nëna nuk është pjesë e 
ekuacionit. Normat tradicionale dhe kulturore ndryshohen me shumë 
vështirësi dhe kërkojnë përpjekje të pafundme të gjata, por kur edhe 
ligjet i përjetësojnë këto norma, atëherë do të jetë shumë vështirë t’i 
shpërbëjmë ato. Për më tepër, mund të argumentohet se përmes 
kësaj, Ligji i tanishëm lejon diskriminimin në baza gjinore në punësim, 
ngritje në detyrë dhe i dënon gratë për të jetuar jetë pa burime 
dhe në varfëri me supozimin gjithashtu të ngulitur në mentalitetin 
e shoqërisë se sido që të jetë gratë do të varen nga meshkujt: 
baballarët, bashkëshortët apo djemtë e tyre. Përveç kësaj, ligji ruan 
dhe përforcon normat gjinore duke përjetësuar supozimin se gratë 
duhet të kujdesen për fuqinë e ardhshme punëtore dhe se nga ato 
„pritet të bartin barrën ekonomike të punës së kujdesit pa pagesë”, 
sipas fjalëve të Fudge.54 Rrjedhimisht, Ligji i tanishëm jo vetëm që është 

53  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës (2010), Ligji Nr. 03/L–212 i Punës, neni 50.1.
54  Fudge, J. (2014) Reflektime feministe mbi fushëveprimin e Ligjit të Punës: Puna në 
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„bartës i gjinisë”, por sipas fjalëve të Epson-it bëhet edhe „përforcues 
i pabarazisë gjinore”55, duke nxitur dhe pritur që përfshirja e meshkujve 
në aspektin e punës të kujdesit të jetë pasive, përderisa e rregullon 
kontributin e tyre në mënyrë të tillë që të jetë më shumë i lidhur me 
punën në tregun e punës.

Meqenëse sektorit privat i bie që të mbulojë barrë më të madhe se 
sa shteti, kjo gjë gjithashtu pasqyron një qasje neoliberale ku tregu 
rregullon pa ndërhyrje të shtetit se prej nga vjen puna e kujdesit për 
fuqinë e ardhshme punëtore dhe kapitalin njerëzor. Prandaj, në emër 
të maksimizimit dhe efikasitetit të përfitimit, të ndihmuar nga mungesa 
e inspektimeve për shkeljen e të drejtave të punës, barra nga sektori 
privat bartet te gratë. Gratë e ndryshme i nënshtrohen përhapjes së 
diskriminimit në baza gjinore dhe të shumëfishtë në punësim, ngritje në 
detyrë, trajnim, pension, kontribute dhe sigurim social. Grave iu duhet 
që vetë të gjejnë zgjidhje ose përmes rrjeteve të ndryshme të tyre të 
sigurisë për të ofruar kujdes joformal për fëmijët për të mbetur pjesë 
e tregut të punës. Prandaj, qasja neoliberale e barrës së politikave 
të pushimit që shteti ia lë sektorit privat ka përjetësuar dhe ruajtur 
pabarazinë gjinore dhe patriarkalizmin gjatë tërë këtyre viteve që Ligji 
është në fuqi. Një qasje tjetër do të ishte që politikat e pushimit të 
njihen si investim e jo si kosto dhe që shteti t’i mbulojë të gjitha politikat 
e pushimit, siç bëhet në vendet e rajonit.

Sa i përket Projektligjit, ky është hartuar në vitin 2018 me 17 Direktiva 
të BE-së të bartura në përmbajtjen e tij, përveç të fundit që ka të 
bëjë me ekuilibrin punë-jetë për prindërit dhe kujdestarët.56 Dispozitat 
për pushim përfshijnë që tre muajt e parë të pushimit të lehonisë 
të kompensohen me 70% të të ardhurave bazë nga punëdhënësi, 
gjashtë muajt pasues të mbuluara me 50% të pagës mesatare 
të paguara nga qeveria dhe me tre muaj shtesë pa pagesë, me 
mundësinë që gjashtë, përkatësisht tre muajt e fundit të merren nga 
babai në marrëveshje me nënën. Përveç kësaj, këtu përfshihet edhe 

shtëpi, Riprodhimi social dhe juridiksioni, Fem Leg Stud, vëllimi 22:1–23, doi: 10.1007/
s10691-014-9256-2, fq. 20.

55  Elson, D. (1999) Tregjet e punës si institucione gjinore: Çështjet e barazisë, efikasitetit 
dhe fuqizimit, Zhvillimi Botëror, Vëll. 27, Nr. 3, fq. 611-627, Elsevier Science Ltd. 613.

56  Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (2018) projekt-ligji nr. xx/2020 i Punës, 
projekti i papublikuar.
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pushimi i atësisë prej dhjetë ditëve, të paguar nga punëdhënësi për 
babanë (birësues) dhe dy javë pushim pa pagesë pas lindjes ose 
birësimit të fëmijës, që mund ta marrin në çdo kohë para se fëmija të 
ketë mbushur tre vjet. Gjithashtu, janë përfshirë edhe kushtet fleksibile 
për leje prindërore deri në katër muaj, ku thuhet se pushimi mund 
të merret njëkohësisht ose ndaras nga të dy prindërit (për prindërit 
birësues, pushimi prindëror mund të merret derisa fëmija të mbushë 
gjashtë vjet). Edhe pse tani barra e dispozitave të pushimit bartet 
për kohë më të gjatë nga shteti se sa më parë, shumat e ofruara 
për prindërit që marrin pushim – kur të dy prindërit janë të punësuar 
– prapëseprapë janë më stimuluese për gratë që të marrin pjesë më 
të madhe të pushimit prindëror se sa për burrat, duke kontribuar në 
mbajtjen e mëtejshme të gjendjes së shtypjes së tyre. Në përputhje me 
Direktivën e BE-së për ekuilibrin punë-jetë, shumat do të duhej që të 
jenë adekuate që t’i stimulojnë edhe burrat për të marrë pushim: „Për 
të nxitur më shumë punëtorët që janë prindër dhe burrat në veçanti, 
që të marrin periudhat e pushimit të parapara me këtë Direktivë, 
punëtorëve duhet t’ju jepet e drejta për kompensim adekuat sa janë 
në pushim”.57

Çështjet tjera të Projektligjit përfshijnë edhe: Neni 3.1.39 për përkufizimin 
e Diskriminimit duhet të përfshijë diskriminimin në bazë të orientimit 
seksual dhe identitetit gjinor, si dhe të ndalojë dhe të shtojë në Nenin 
14.2 për Marrëdhëniet para-kontraktuale që punëdhënësi të kërkojë 
informata për identitetin gjinor të punëtorit.

Përkitazi me Nënkapitullin 4 të këtij Projektligji lidhur me Përfundimin 
e Marrëdhënies së punës, Neni 21.6 për Periudhën Provuese është 
në kundërshtim me Nenin 36 për Ndalimin e përfundimit së kontratës 
së punës dhe Nenin 39.5 – Përfundimi i jashtëzakonshëm i Kontratës 
së Punës nga ana e punëdhënësit, ku i pari ia lejon punëdhënësit 
të shkëputë kontratën e punë së gruas shtatzënë ose gjidhënëse 
në raste të jashtëzakonshme që nuk lidhen me shtatzëninë, ndërsa 
nenet e mëvonshme specifikojnë se kjo nuk mund të ndodhë në asnjë 
rrethanë.

57  Gazeta Zyrtare e Bashkimit Evropian, Direktiva (BE) 2019/1158 e Parlamentit Evropian 
dhe e Këshillit e 20 korrikut 2019 për ekuilibrin punë-jetë për prindërit dhe kujdestarët, 
që shfuqizon Direktivën e Këshillit 2010/18/BE (29).
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Nenet e tilla si 21.6, pavarësisht se synohen vetëm gjatë Periudhës 
Provuese, lënë hapësirë për shkeljen e të drejtave ku „rastet e 
jashtëzakonshme” i nënshtrohen marrëdhënieve të pushtetit ndërmjet 
punëdhënësit dhe punëtorit. Gjithashtu, vëmendje e veçantë duhet 
t’i kushtohet rasteve kur grave iu skadojnë kontratat e punës gjatë 
shtatzënisë, pushimit të lehonisë ose pasi të jenë kthyer në punë. Në 
këtë vazhdë, përkitazi me Nenin 32.1.3 për Përfundimin e Kontratës 
së Punës sipas bazës ligjore ku thuhet „1. Kontrata e punës sipas 
bazës ligjore, përfundon si në vijim: 1.3. me skadimin e kohëzgjatjes 
së kontratës, përveç nëse ky ligj parashikon ndryshe”,58 duhet shtuar 
„me përjashtim të punëtorëve në pushim të lehonisë, atësisë dhe/ose 
prindëror” për të shmangur shkeljet nga punëdhënësit që hyjnë në 
kontrata afatshkurta, veçanërisht me gratë, për t’ju bërë presion që 
të mos e marrin pushimin e lehonisë sipas të drejtës së tyre. Duhet 
të përfshihen skema dhe legjislacion tjetër për mbrojtje në punë, që 
rregullojnë kohëzgjatjen e kontratave të punës dhe kufizojnë numrin 
sa herë punëdhënësi mund të hyjë në kontratë me të njëjtin punëtor.

Përkitazi me Nënkapitullin 3 të Projektligjit për Mbrojtjen e punonjëses 
shtatzënë, punonjëses gjidhënëse, punonjëses e cila ka lindur rishtazi, 
mbrojtja e prindësisë, shprehja „nëse nuk ka pengesë me arsye 
objektive” e Nenit 116.3 për Kohën e lirë për ekzaminime për të drejtat 
e punonjëses për orar fleksibil të punës kur kujdeset për fëmijën nën 
moshën 12-vjeçare duhet të hiqet ose riformulohet, pasi që shprehja 
„objektive” i nënshtrohet marrëdhënieve të pabarabarta të pushtetit 
ndërmjet punëtorëve dhe punëdhënësve. Gjithashtu, duhet të 
ndryshohet edhe Neni 117 për Të drejtat tjera të punonjëses gjidhënëse 
sepse nuk e përmend që Ligji për Mbrojtjen e të Ushqyerit me qumësht 
gjiri i rregullon të drejtat e punëtorëve gjidhënëse. Neni 118.9 për 
Pushimin e lehonisë dhe kompensimin, ku thuhet gjashtë muajt e 
kompensuar me 50% të pagës mesatare në Kosovë mund t’i barten 
babait nëse pajtohet familja, kur të dy prindërit janë të punësuar nuk 
do të ndodhë pa ndonjë stimulim financiar për babanë që ta marrë 
pushimin, pasi që zakonisht burrat kanë të ardhura më të mëdha se sa 

58  Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (2018) projekt-ligji nr. xx/2020 i Punës, 
projekti i papublikuar, Neni 32 për Ndërprerjen e Kontratës së Punës në baza ligjore, 
fq. 55.
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gjysma e pagës mesatare, rrjedhimisht duke i forcuar normat gjinore 
dhe duke rritur varfërinë e grave gjatë jetës. Neni 120 për Pushimin 
e lehonisë në rast të vdekjes së foshnjës gjithashtu duhet të përfshijë 
pushimin prindëror dhe të atësisë në rast të lindjes së foshnjës së vdekur, 
në përputhje edhe me Direktivën e BE-së për ekuilibrin punë-jetë për 
prindërit dhe kujdestarët59 në mënyrë që të mos përjetësohen ose 
përforcohen stereotipat gjinor për përballje me humbjen. Po ashtu, 
sipas kësaj Direktive, Projektligji duhet t’i rregullojë edhe dispozitat 
për prindërit në rrethana specifike, si p.sh. lindjet e parakohshme.60 
Përveç kësaj, Neni 121.2 për Kthimin nga pushimi i lehonisë mundëson 
shkelje të të drejtave dhe duhet të riformulohet për të përfshirë „[...] ta 
caktojë atë në një pozitë korresponduese me pagën dhe mundësitë 
para se ta marrë pushimin”, duke e mbrojtur punëtoren në pushim për 
tu caktuar në pozitë pa u ndëshkuar në aspektin e pagës, trajnimeve 
dhe ngritjes në detyrë. Neni 122 për Pushimin prindëror i Projektligjit 
duhet të përditësohet sipas Direktivës 2019/1158, veçanërisht pjesa 
prej së paku dy muaj të pushimit prindëror të mos bartet, meqenëse 
kriteri për mos-bartje nuk përmendet fare aty. Neni 123.2 për Pushimin 
prindëror në rast të birësimit thotë „në përputhje me këtë Nen, pushimi 
prindëror jepet deri në fund të vitit të dytë (2) nga dita e marrjes së 
fëmijës nën kujdes birësues, por jo më gjatë se deri në ditën kur fëmija 
i mbush gjashtë (6) vjet”,61duke shpërfillur rastet e birësimit të fëmijëve 
mbi moshën gjashtëvjeçare, të cilët gjithashtu kanë nevojë për kohë 
për të krijuar lidhje. E njëjta gjë vlen edhe për Nenin 123.3 për Birësimin 
e fëmijëve me nevoja të posaçme, sëmundje afatgjatë ose me aftësi 
të kufizuar; pushimi do të duhej të mundësohej për të gjithë fëmijët 
e birësuar, e jo vetëm për ata nën moshën tetëvjeçare. Neni 124.2 
për Kthimin nga pushimi prindëror gjithashtu është problematik sikurse 

59  „Shtetet anëtare gjithashtu mund të japin pushim të atësisë në rastin e lindjes së fëmi-
jës së vdekur”. Gazeta Zyrtare e Bashkimit Evropian, Direktiva (BE) 2019/1158 e Parla-
mentit Evropian dhe e Këshillit e 20 korrikut 2019 për ekuilibrin punë-jetë për prindërit 
dhe kujdestarët, që shfuqizon Direktivën e Këshillit 2010/18/BE (19).

60  „[...] e drejta e pushimit të atësisë, pushimit të kujdestarisë dhe rregullimit të orarit 
fleksibil të punës duhet t’ju përshtatet nevojave të veçanta, si atyre të prindërve 
vetushqyes, prindërve birësues, prindërve me aftësi të kufizuar, prindërve të fëmijëve 
me aftësi të kufizuara ose sëmundje afatgjata ose prindërve në rrethana të veçanta, 
të tilla si ato që lidhen me lindje të shumëfishta apo lindje të parakohshme”. Po aty 
(37).

61  Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (2018) projekt-ligji nr. xx/2020 i Punës, 
projekti i papublikuar, Neni 123.2 për pushimin prindëror në rast të birësimit, fq. 166.
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edhe neni 121.2 meqenëse lë hapësirë për shkelje dhe nuk siguron 
kthim në vendin e parë të punës ose korrespondues. Neni 125 për 
Të hyrat gjatë pushimit prindëror nuk e qartëson nëse kompensimi i 
pushimit prindëror do të mbulohet nga punëdhënësi apo shteti.62 
Dhe në fund, Neni 128 për Mungesën nga puna për përkujdesje të 
veçantë për fëmijën duhet të mundësojë orar me kohë të pjesshme 
për secilin prind në kohë të ndryshme derisa fëmija të mbushë tri vjet 
„pas përfundimit të pushimit të lehonisë [përkatësisht, atësisë]”,63 
duke marrë parasysh kriteret e mos-bartjes nga Direktiva për ekuilibrin 
jetë-punë, e cila duhet të ndryshohet pasi që kjo nuk është menduar 
vetëm për gratë dhe të trajtojë shkeljet e mundshme të mëtutjeshme 
të diskriminimit në baza gjinore në punësim, ngritje në detyrë dhe 
sigurim social.

Sa i përket çështjeve dhe mangësive të hollësishme të Ligjit të 
tanishëm të Punës, këto do të diskutohen në pjesën në vijim kur gjetjet 
janë marrë nga dëshmitë e grave të ndryshme, si dhe nga intervistat 
me punëdhënësit, institucionet dhe organizatat (e grave) të shoqërisë 
civile.

62  „Çështjet që lidhen me sigurimet sociale  dhe të hyrat e një të punësuari në pushim 
prindëror rregullohen me ligj të veçantë”. Po aty, Neni 125 për të ardhurat gjatë 
pushimit prindëror, fq. 168.

63  „Fëmija që doemos ka nevojë për përkujdesje të veçantë për shkak të gjendjes së 
rëndë shëndetësore, fëmija me aftësi të kufizuara të përhershme në kontekstin e 
sigurimit shëndetësor, pas skadimit të pushimit të lehonisë, i jep të drejtë njërit prej 
prindërve që të punojë me gjysmë orari të punës derisa fëmija t’i mbushë tre (3) 
vjet”. Po aty, Neni 128.1 për Mungesën nga puna për shkak të kujdesit të posaçëm 
për fëmijën, fq. 170.
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GJETJET: DËSHMITË E GRAVE PËR  
REALITETIN E TYRE TË PËRDITSHËM  
QË REZULTON NGA LIGJI

Modelet në përgjigje nga intervistat 
me gra, punëdhënësve dhe 
organizatave për të drejta (të grave) 
treguan një histori shumë të zymtë 
ku nuk po bëhet as më e pakta e 
zbatimit të Ligjit të Punës. Shkeljet e 
të drejtave të punës mund të jenë 
prej punës joformale pa kontratë, 
pa përfitime sociale dhe kontribute 
pensionale e deri te puna gjatë 
fundjavës, puna me orar të gjatë pa 
pagesë, politikat e pushimit, pushimet 
për gjidhënie, pushimi vjetor, 
ndërprerje e punësimit, pushim pa 
pagesë sipas ligjit, shpërfillja e kuotës 
gjinore dhe të komuniteteve etnike 
jo-shumicë, në sektorin publik dhe në 
atë privat, si dhe në organizata, edhe 
pse shkalla e shkeljeve dallon. Gratë 
e intervistuara përmendën se punonin pa kontratë, gjatë fundjavave 
dhe se nuk kishin mundësi të merrnin pushim për gjidhënie pas kthimit 
nga pushimi i lehonisë.

Sa i përket dispozitave të pushimit, gratë historikisht janë ndëshkuar 
nga to. Një grua vuri në pah: „Kur linda në vitin 2006, drejtori më thirri 
dhe m’i dha tri mundësi: të kthehesha në punë pas tre muajsh dhe 
të lija foshnjën -- nuk kishte gjasa të bëja këtë; të më fshinin nga lista 
e pagave, që do të thoshte se do të më  pushonin nga puna; dhe 
t’ua japja kartelën e bankës, të cilën edhe e bëra dhe ata i morën 
pagesat e [pushimit] për të gjithë muajt e [mbetur]”.64 Diskriminimi 

64  Grua e intervistuar në sektorin publik në Pejë, korrik, 2021.

„Nuk isha e sigurt se do të mund 
të kthehesha në punë pas pesë-
gjashtë muajsh [të pushimit të 
lehonisë]„.
Grua në sektorin privat, Prishtinë.

„Nuk mund t’i marr [tre muaj] 
pushim pa pagesë, edhe pse 
dua sepse do të jetë shumë 
gjatë: do të vijë dhjetori dhe 
pastaj nuk do të ma vazhdojnë 
kontratën vitin e ardhshëm”.

Grua në sektorin privat, Pejë.

„10% e të punësuarve në 
organizatë duhet të jenë nga 
komunitetet [etnike jo-shumicë]. 
Iu ankova [punëdhënësit tim] 
me këtë arsyetim. Ligji është 
shumë i mirë, por askund nuk 
respektohet”.
Grua në sektorin privat, Prishtinë.
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vazhdoi në mënyrë më të strukturuar, 
veçanërisht në sektorin privat, me 
miratimin e Ligjit të tanishëm të 
Punës në vitin 2010. Gratë thanë se 
duhej të ktheheshin në punë sepse 
nuk mund të përballonin nivelin 
e ultë të pagesës për pushimin e 
lehonisë në kohën kur shpenzimet e 
shportës shtëpiake rriteshin.65 Këto 
janë raportuar kryesisht nga gratë 
në sektorin publik, kurse në sektorin 
privat janë vënë në pah më shumë 
çështjet e tjera.

Gratë në sektorin privat nga rajone 
të ndryshme thanë se detyroheshin 
të ndërpresin pushimin e tyre të 
lehonisë për të mbajtur vendin e 
punës. Në disa raste, veçanërisht 
për shkak të mbylljes gjatë kohës 
së pandemisë Covid-19, gratë që 
ktheheshin nga pushimi i lehonisë 
përmendën se ditët e pushimit vjetor 
do t’ju revokoheshin me arsyetimin 
„keni pushuar mjaft”.66 Pati supozime 
që drejtpërdrejtë ndërlidhnin Ligjin 
e tanishëm me rastet e diskriminimit 
në bazë gjinore dhe përfundimin e 
punësimit, duke theksuar se nëse Ligji 
i tanishëm i Punës nuk do të vinte 
barrën më të madhe të dispozitave 
të pushimit të lehonisë në sektorin 
privat, punësimi i grave do të ishte 
më i madh se tani. Gratë u përgjigjën 
ngjashëm lidhur me atë se sektori 
publik është më i qëndrueshëm 

65  Grua e intervistuar në sektorin publik në Gjakovë dhe Prishtinë, korrik, gusht, 2021. 
66  Grua e intervistuar në sektorin privat në Pejë, korrik, 2021.

„Në shumë [ndërmarrje] private, [...] 
ato janë detyruar të kthejnë paratë 
[e pushimit të lehonisë] vetëm që të 
mos i pushojnë nga puna”.
Grua në sektorin publik, Prishtinë.

„Po flas për një shoqe në 
sektorin privat që është detyruar 
të kthehet në punë sepse 
punëdhënësi [...] e thirri atë 
dhe i tha se ajo duhej të jepte 
dorëheqje sepse nuk mund ta 
përballonin ta paguanin”.
Grua në sektorin privat, Prishtinë.

“Dy javë [pasi linda] u ktheva 
në punë. Kjo është e vërteta e 
zymtë. Nuk mund të them se nuk 
jam paguar për këto dy javë: Më 
kanë paguar vetëm 100 euro”.

Grua në sektorin privat, Ferizaj

„Kam dëgjuar se ka shumë raste 
në qytete të tjera kur një grua 
pushohet nga puna sapo të 
mbetet shtatzënë; ndoshta kjo 
ndodh për shkak se ndërmarrja 
duhet të paguajë 70% [të pagës 
bazë] për gjashtë muaj dhe 
besoj se është normale që nëse 
ndërmarrja reimbursohet diçka 
nga shteti, atëherë më pak gra 
do të pushoheshin nga puna për 
shkak të pushimit të lehonisë”.

Grua në sektorin privat, Gjilan.

„Kisha një shoqe në Pejë që 
punonte në një institucion privat. 
Kur ngeli shtatzënë, i thanë se do të 
ishte më mirë që të jepte dorëheqje 
sepse [ata] nuk e mbulonin 
pushimin e lehonisë dhe ajo [u 
detyrua] të jepte dorëheqje”.

Grua në sektorin privat, Pejë.
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për gratë për të punuar se sa ai 
privat, veçanërisht përkitazi me 
diskriminimin në punësim dhe shkeljet 
e pushimit të lehonisë. Kjo vërtetohet 
edhe në përgjigjet e intervistave 
të punëdhënësve në rajone të 
ndryshme. Disa biznese diskriminojnë 
në punësim dhe ua ndërprenë ose 
nuk ua vazhdojnë kontratat grave 
që planifikojnë të krijojnë familje 
ose siç u shpreh një punëdhënës në 
sektorin privat „kur fillojnë telashet 
e shtatzënisë”.67 Të tjerët e kuptojnë 
këtë si çështje të „vullnetit të mirë” 
për të mbajtur në punë gratë që janë 
në pushim të lehonisë e jo si diçka që 
ligjërisht janë të detyruar ta bëjnë. 
Ndonjëherë, ata nuk punësojnë 
zëvendësues për punonjëset në 
pushim të lehonisë, duke i ngarkuar 
edhe më shumë dhe duke ju bërë 
presion për t’i detyruar që të kthehen 
në punë në kohën kur qasja e ekuilibrit 
jetë-punë është thelbësore. Sipas 
disa punëdhënësve, mos-punësimi i 
zëvendësimit nganjëherë bëhet me 
qëllim si më pak i kushtueshëm dhe 
nganjëherë është dëshmuar të jetë e 
vështirë marrë parasysh se kontratat 
afatshkurta nuk janë tërheqëse për 
punëtorët.68

Gratë e intervistuara raportuan përvoja të ndryshme në lidhje me 
pushimin për gjidhënie, ku Ligji për Mbrojtjen e të ushqyerit me gji 
kryesisht zbatohet nga bizneset, institucionet publike dhe organizatat 
e shoqërisë civile. Përveç pushimit të drekës, gratë, në disa raste, kishin 

67  Grua e intervistuar në sektorin privat në Ferizaj, gusht, 2021.
68  Grua e intervistuar në sektorin privat në Pejë, gusht, 2021.

„Ky është problem pak më i 
thellë: të gjitha gratë janë të 
diskriminuara. Unë në mënyrë 
selektive kujdesem që të mos 
marr në punë gra sepse për mua 
kostoja është shumë më e lartë”.

Punëdhënës në sektorin privat, 
Prizren

“I kemi tetë punonjëse, por më 
duhet t’i kushtëzoj, më falni që 
shprehem kështu, që t’i kryejnë 
fëmijët [dhe] të punësoj gratë 
e martuara dhe me fëmijë, 
përndryshe më duhet t’i pushoj 
nga puna kur vjen koha për 
të lindur [dhe për ta marrë 
pushimin e lehonisë]. Por, ne 
nuk e preferojmë ta bëjmë këtë, 
prandaj shikojmë mundësi të 
tjera”.

Punëdhënës në sektorin privat, 
Prishtinë

„Të gjithë punëdhënësit ‘ikin’ nga 
punësimi i grave”.

Punëdhënës në sektorin privat, 
Ferizaj

„Puna është se sektori privat 
i paguan kryesisht vetë 
[kompensimin për pushim të 
lehonisë]. Ata kontrollojnë nëse 
ajo i ka kryer „obligimet familjare”. 
Të gjithë përpiqen t’iu shmangen 
këtyre gjërave”.
Punëdhënës në sektorin privat, Pejë
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mundësi të merrnin dy pushime për 
gjidhënie në ditë para se fëmija të 
mbushte një vjet, e nganjëherë mund 
të merrnin vetëm një orë pushim 
derisa fëmija të mbushte dy vjet. Disa 
kishin mundësi të vinin më vonë ose të 
dilnin më herët nga puna. Megjithatë, 
shkeljet kanë ndodhur me atë që 
gratë në sektorin privat dhe publik 
thanë se lejoheshin të merrnin vetëm 
një orë pushim për gjidhënie ose 
vetëm gjysmë ore pushim; disa thanë 
që as në ONSHC nuk lejoheshin të 
merrnin fare pushim për gjidhënie. 
Mungesa e sallës private ose një 
vendi të caktuar për të përdorur 
pompën për gjidhënie në vend të 
punës gjithashtu u ngrit si problem. 
Është veçanërisht problematike dhe 
kjo mund të shkaktojë probleme të 
mëdha shëndetësore për gratë, si 
sëmundja e mastitit, nëse gratë nuk 
lejohen të marrin pushim për gjidhënie 
apo nëse nuk ka vend të caktuar për 
gjidhënie në vend të punës. Në disa 
raste, gratë përdornin pushimin e 
tyre të drekës për gjidhënie dhe siç 
shprehet njëra nga to: „Është mjaft sfiduese sepse nuk ke fare kohë 
për vete”.69

Sa i përket qendrave të kujdesit për fëmijë, gratë raportuan realitet 
të ndryshëm, duke filluar nga çmimi i shtrenjtë për sektorin privat, 
veçanërisht në Prishtinë, e deri te vështirësia për të gjetur vend të 
lirë në qendrat publike të kujdesit për fëmijë ose fleksibiliteti i mangët 
lidhur me orarin dhe pranimin e fëmijëve kur fëmija është i sëmurë. 
Çështje problematike në qendrat publike të kujdesit për fëmijë u 
raportua edhe nepotizmi i përsëritur ose e drejta e rrejshme për një 

69  Grua e vetëpunësuar e intervistuar në Mitrovicë, që më parë kishte punuar në sek-
torin privat, gusht, 2021.

„Lufta është në sektorin privat 
[...] thjeshtë nuk ke kohë të 
shtunën, të dielën, të premten, 
nuk ke as pushim vjetor, as 
sigurim shëndetësor, pushim për 
gjidhënie; nuk ke absolutisht asgjë 
tjetër veçse të mbijetosh; kjo është 
përpjekja, për të mbijetuar edhe 
nëse si rezultat nuk do të jesh e 
lumtur duke e ditur se vetëm po 
mbijeton e nuk po bën asgjë për 
veten”.

Grua e vetëpunësuar, Mitrovicë

„Gjatë intervistës [për punë 
të mëparshme] më pyetën: a 
planifikoni të bëni fëmijë, kur 
planifikoni të bëni fëmijë, a 
planifikoni të lindni në dy apo tri 
vitet e para dhe nëse po, kjo nuk 
na përshtatet. E di nga shoqet 
[që punojnë] në sektorin privat, e 
madje edhe [në sektorin] publik, 
që gjasat për të gjetur punë janë 
të vogla ose minimale”.

Grua në sektorin privat, Prishtinë

„Punëdhënësit dhe drejtorëve 
nuk e mirëpresin çastin kur dikush 
planifikon të marrë pushim të 
lehonisë”.

Grua në sektorin privat, Gjakovë
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vend si familje e veteranit të luftës. 
Për shkak të këtyre problemeve, 
zgjidhjet e grave ndryshonin varësisht 
nga klasa: disa i dërgonin fëmijët 
në shkolla private, gjersa të tjerat 
përdornin format e kujdesit joformal 
nga gjyshërit ose rrjete të ngjashme 
të sigurisë për të përballuar nevojat 
e tyre. 

Mostrat nga intervistat pohojnë sa 
vështirësohet puna grave kur edhe 
tradita dhe feja ndër-veprojnë 
me njëra-tjetrën për të mbajtur 
normat shoqërore, e kur për shkak 
të pamundësisë për t’i tejkaluar të 
gjitha problemet e sipërpërmendura, 
ato duhet të zgjedhin në mes të 
lënies së punës apo planifikimit 
familjar. Siç e përshkruan njëra shumë 
mirë: „Normalisht, nëna është ajo që 
zakonisht e lë punën, të paktën kështu 
është në Kosovë, nuk e di nëse është 
çështje e traditës”.70 Në anën tjetër 
idetë fetare dhe esencialiste gjinore 
gjithashtu kontribuojnë në ruajtjen e 
roleve dhe stereotipave gjinore. Siç e 
thekson një grua, një mentalitet i tillë 
është thellësisht i ngulitur  në bindjet 
e shoqërisë dhe përcillet edhe ndër 
breza. „Nuk mendoj se babai ka të 
njëjtën dashuri dhe kujdes si nëna 
[...], që nga momenti i lindjes, nëna 
është nënë, siç është caktuar nga 
Zoti”.71

70  Po aty.
71  E intervistuar, Grua në sektorin publik, Gjilan, 

gusht, 2021

„Ata [punëdhënësit] më thanë se 
nuk kishin pushim për gjidhënie, por 
edhe po të kishin nuk do të mund 
ta ushqeja fëmijën sepse jetoj në 
Mitrovicën [e Veriut] dhe nuk do të 
mund të udhëtoja çdo ditë. Edhe 
po të përdorja pompën elektrike 
për qumësht, nuk ka vend të 
caktuar për ta bërë këtë – ndoshta 
mund ta përdorë tualetin për këtë; 
nuk e di, nuk do të duhej të jetë 
kështu. Do të duhej të kisha një 
dhomë private ku mund ta përdori 
pompën, ta ruaj qumështin”.

Grua në organizatë 
ndërkombëtare, Prishtinë

„Ato [qendrat e kujdesit për 
fëmijë] janë shumë të shtrenjta për 
standardet e Kosovës”.

Grua në sektorin privat, Pejë

„Nuk ka vende [të lira] në qendrat 
publike të kujdesit për fëmijë”.

Grua në sektorin privat, Prishtinë

„Është shumë e vështirë ta 
regjistroni fëmijën në qendrën 
publike të kujdesit për fëmijë për 
shkak të listës së gjatë të pritjes”.

Grua në sektorin publik, Gjakovë

„Kështu, gratë i bëjnë këto 
kompromise çdo ditë, [...] kam 
anëtare të familjes që kanë 
vendosur të lënë krejt punën 
sepse nuk mund të përballojnë 
të paguajnë për kopsht dhe 
shpenzime të tjera, duke përfshirë 
edhe shpenzimet e udhëtimit 
[nga një qytet në tjetrin]. Kjo 
automatikisht nënkupton që duhet 
të bëni kompromis me ëndrrat tuaja 
sepse nuk mund t’i bëni të dyja, gjë 
që është shumë e dhimbshme”.

Grua e vetëpunësuar,Mitrovicë
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Megjithatë, siç tregojnë përgjigjet në 
intervista, për gratë më të reja pushimi 
prindëror dhe i atësisë ndoshta do 
të ishte zgjidhje për problemet e 
ngarkesës kohore të mëmësisë dhe 
diskriminimit në tregun e punës. 
Megjithatë, përgjigjet dallojnë nga 
ato që pretendonin që pushimi të 
bëhej i detyrueshëm për të tejkaluar 
diskriminimin gjinor e deri te që 
pretendonin që pushimi prindëror do 
të adresonte çështjet e trajnimeve 
të humbura, pjesëmarrjes në tregun 
e punës dhe pasivitetin e grave drejt 
arritjes së më shumë mundësive dhe 
barazisë gjinore.

Përveç kësaj, gratë deklaruan se pushimi 
i atësisë dhe prindëror do të fuqizonte 
ato në aspektin e vendimmarrjes më 
të madhe, pavarësisë më të madhe 
ekonomike dhe mëvetësisë më të 
madhe. Disa e përmendën se pushimi 
prindëror dhe i atësisë do të ndihmonte 
në ndarjen e përgjegjësive dhe zbutjen 
e diskriminimit dhe do t’ju ndihmonte 
grave që vuajnë nga depresioni pas 
lindjes.

Përgjigjet e grave tregojnë mostra 
të lodhjes dhe pamundësisë për të 
mbajtur ekuilibër të shëndetshëm 
jetë-punë për vete dhe familjet 
e tyre. Kjo është më e vështirë në 
qytetet e vogla: 

„Kam familjarë që punojnë në 
Prishtinë sepse zakonisht qytetet 

„Ishte pikërisht sepse [pushimi 
i atësisë] do të zvogëlonte 
diskriminimin gjinor sepse siç ju 
thashë fëmija rritet duke i parë 
si janë gjërat e jo duke i thënë 
se si duhet të jenë dhe kur për 
disa muaj e shohin se nëna është 
ajo që kujdeset për fëmijën dhe 
në të njëjtën kohë babai shkon 
[në punë], ata i kuptojnë gjërat 
gabimisht.”

Grua në OSHC (G), Gjakovë

„Përfundimisht, do ta bëja [pushimin 
prindëror] të detyrueshëm, 
kështu që jo vetëm nëna apo 
babai ta shfrytëzojë atë, por kur 
të dy punojnë, do ta bëja të 
detyrueshme që njëri prind të 
shfrytëzojë gjysmën e pushimit e 
tjetri gjysmën tjetër”.

Grua në sektorin privat, Prishtinë

„Sigurisht që meshkujt ngritën në 
punë; është normale për shkak të 
trajnimeve që i kanë ndjekur. Jam 
e sigurt se po t’i kisha ndjekur ato 
trajnime, edhe unë do të kisha 
përfituar shumë prej tyre”.

Grua në sektorin privat, Prishtinë

„Gjithmonë diskutohet që të mos 
punësohen gra, [ndërmarrja] duhet 
të punësojë më shumë burra, se gratë 
nuk po marrin pjesë në trajnime. Vetë 
e kam përjetuar këtë gjatë kohës 
sa isha në pushim të lehonisë; disa 
gjëra kishin ndryshuar në platformë. 
U ndjeva shumë keq kur u ktheva në 
punë. Askush nuk më përditësoi, asnjë 
material, asnjë fjalë për të më treguar 
që e kemi bërë këtë sa nuk ishe 
këtu. Mësova të kryeja tërë punën 
operative nga kolegët e tjerë dhe t’ia 
dal vetë. Dhe sigurisht, nëse një burrë 
do të shkonte në pushim [të atësisë], 
ata do ta shihnin se si është”.

Grua në sektorin privat, Prishtinë.
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e vogla e kanë këtë problem. Ju 
duhet të udhëtoni çdo ditë dhe dilni 
nga shtëpia në 07:30 e nuk ktheheni 
deri në 18:30; gjidhënia është e 
pamundshme, por edhe kujdesi bazë 
është luks që nuk mund ta përballoni. 
Jeni 10 orë larg foshnjës dhe këto 
raste janë shumë të zakonshme”.72

Të gjitha këto janë rezultate të një 
Ligji të Punës që mban këtë status 
quo sa i përket pabarazisë gjinore 
në tregun e punës, të mbajtur ndër 
breza, siç shpjegohet më poshtë:

„Ideja që burrat nuk kanë pushim 
[prindëror/të atësisë] si gratë zgjeron 
hendeqet gjinore edhe për fëmijët 
tanë... për shembull, vajza ime, që 
është gjashtë vjeç, më pyet se pse 
nuk shkoj në punë dhe unë i them se 
më duhet të kujdesen [për foshnjën] 
dhe ajo e sheh që babai shkon në 
punë. Prej tash i thotë asaj se nëna 
është ajo që duhet të kujdeset”.73

Përveç kësaj, edhe dëshmitë dhe 
përvojat tjera të grave përfshinin 
abortin, nënat vetushqyese dhe 
birësimin.

72  E intervistuar, grua e vetëpunësuar, Mitrovicë, gusht, 2021.
73  E intervistuar, grua në organizatë të shoqërisë civile, Gjakovë, gusht, 2021.

„Përfshirja e baballarëve [në rritjen 
e fëmijëve] ende konsiderohet 
si turp [...]. Kur gratë janë më të 
arsimuara, ekonomikisht më të 
forta, luajnë një rol tjetër... një rol 
tjetër në vendimmarrje, fuqizim”.

Grua në sektorin publik, Prishtinë.

„Ai [pushimi prindëror/i atësisë] do 
të ndryshonte pikëpamjen[-t] e 
burrave: para së gjithash, ata do 
ta kuptonin se edhe ata mund të 
kujdesen për fëmijët. Bashkëshorti 
im i di të gjitha, madje edhe për 
të ngrohur qumështin, të ushqejë 
fëmijën, të ndërrojë pelenën... 
ai i ka mësuar këto sepse i është 
dashur. Dhe kështu e ndryshojmë 
situatën ku edhe burrat marrin 
pjesë. Ata gjithmonë e përdorin 
arsyetimin ‘Oh, i ke gjashtë apo 
dymbëdhjetë muaj pushim... unë 
duhet të punoj dhe ti mund të 
kujdesesh për fëmijën’ dhe kështu 
nuk marrin pjesë në jetën e fëmijës 
siç do të duhej”.

Grua në organizatë 
ndërkombëtare, Prishtinë

„Do të ishte e mirëseardhur, që 
baballarët të marrin pushim tre 
muajt e parë ose të dytë. Gratë 
bien në depresion [pas lindjes], me 
muaj bllokoheni brenda [...], gjashtë 
muaj isha e izoluar dhe nuk dola 
jashtë fare”.

Grua në sektorin publik, Prishtinë.
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Ligji për Barazi Gjinore, neni 17 për Detyrimet e punëdhënësit në 
marrëdhëniet e punës përmend pushimin në rast të abortit74, por 
përveç këtij neni, nuk ka informata tjera të mjaftueshme se çka 

74  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës (2015), Ligji për Barazi Gjinore, Neni 17, “1.16. 
Organizimi i punës dhe orarit, në pajtim me nevojat e tregut të punës dhe gjendjen 
familjare të të punësuarve, bëhet në mënyrë që të sigurojë kthimin në vendin e një-
jtë të punës pas pushimit të lindjes, pushimit prindëror, pushimit të abortit, pushimit 
mjekësor ose pas kohës së kaluar jashtë vendit të punës për shkaqe urgjente famil-
jare, apo aftësime profesionale”. 

„Do të ishte shumë mirë meqenëse barra bartet nga gratë, e tërë barra bie krejtësisht 
mbi gratë, nga puna e deri te punët e shtëpisë. Do të ishte më mirë që të ndahen 
përgjegjësitë dhe që edhe burrat të krijojnë lidhje me fëmijët e tyre”.

Grua në sektorin publik, Gjakovë

„Gratë do ta kishin fleksibilitetin që të kthehen në punë, të mos humbasin aq shumë për 
shkak të mungesës nga puna sepse kur kthehesh të duket thuaja se duhet t’ia fillosh 
nga fillimi”.

Grua në sektorin publik, Prishtinë

„Natyrisht, do të ndjeheshim të barabarta. Përfundimisht asnjë institucion privat nuk të 
merr në punë sepse je grua në moshë për planifikim familjar”.

Grua në sektorin publik, Prishtinë

„Po, sepse di shumë raste kur gratë kanë humbur vendin e punës në institucion privat 
për shkak të pushimit të lehonisë, prandaj mendoj se do të ishte krejt ndryshe nëse 
[pushimi] do të ndahej – do të ndryshonte mënyrën e të menduarit [të babait] dhe do 
të ndihmonte gratë për të përmbushur qëllimet e tyre dhe të mos humbin vendin e 
punës për shkak të pushimit të lehonisë”.

Grua në sektorin privat, Prishtinë

Presioni për ‘super-grua’, ëndrrat e ndërprera, „të lodhura dhe të pakënaqura”
„Është një thënie ‘Jam lodhur nga të qenit prind thuaja se nuk po punoj dhe po punoj 
thuaja se nuk jam prind’ – e dini nganjëherë disi duhet t’ia dëshmosh vetes se mund t’ia 
dalësh ashtu që njerëzit mos të të gjykojnë pastaj. Super-grua do të thotë të sakrifikosh 
tërë jetën tënde, e kemi ndërtuar vetë, kemi krijuar lodhjen si vlerë, e konsiderojmë vlerë 
që jemi të stërlodhura gjatë tërë kohës përndryshe diçka nuk është në rregull me ty. E 
vërej me veten time, gjatë tërë kohës më duhet që me vetëdije të luftoj me veten dhe 
t’ia përkujtoj vetes se ‘hej, ti e meriton këtë’. Tkurresh, pritjet zvogëlohen, vizioni zbehet, 
gjithçka zvogëlohet dhe tani, për tu pranuar nga shoqëria, shumica vendosin të rrinë 
në shtëpi në vend se ti japin 200 euro për kujdes për fëmijë, 200 euro për udhëtim [nga 
një qytet në tjetrin], asgjë nuk mbetet dhe si rezultat, shumica e grave janë shumë të 
palumtura. [...] Kurrë nuk je mjaft e mirë për shoqërinë. Rezultati është lodhja e tepërt 
dhe pakënaqësia”.

Grua e vetëpunësuar, Mitrovicë
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përfshin ky pushim. Edhe pse neni 51 i Ligjit të Punës rregullon pushimin 
e lehonisë në rast të vdekjes së foshnjës për jo më pak se 45 ditë,75 kjo 
gjë nuk zbatohet, siç shihet edhe në intervista.

Projektligji i Punës gjithashtu i rregullon edhe këto raste me Nenin 120 
për Pushimin e lehonisë në rast të vdekjes së foshnjës: 

„Nëse gruaja e punësuar lind fëmijë të vdekur, ose nëse fëmija i vdes 
para skadimit të pushimit të lehonisë, ka të drejtë për pushim lehonie 
sipas rekomandimit të mjekut, për sa kohë i nevojitet që të këndellet 
nga lindja dhe nga gjendja psikike e shkaktuar nga humbja e fëmijës, 
por jo më pak se dyzetepesë (45) ditë, dhe për këtë kohë i takojnë të 
gjitha të drejtat mbi bazën e pushimit të lehonisë”.76

75  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës (2010), Ligji Nr. 03/L–212 i Punës, fq. 16-17.
76  Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (2018) projekt-ligji nr. xx/2020 i Punës, 

projekti i papublikuar, Neni 123.2 për pushimin e lehonisë në rast të vdekjes së fosh-
njës, fq. 162-163.

„Do t’jua jap një shembull të një ditë të jetës sime: foshnja po ushqehet me gji sipas 
kërkesës sa herë të dojë, nuk e ushqej me asgjë tjetër. Pra, zgjohem disa herë gjatë 
natës për ta ushqyer me gji, zgjohem në orën 05:00, e lë pompën elektrike, udhëtoj për 
në Prishtinë, prej 08:00 deri në 12:00 nuk kam asnjë pushim, prej orës 12:00-12:30 e kam 
pushimin e drekës dhe pastaj punoj deri në 16:00. Kthehem në shtëpi në orën 17:00 dhe 
prej 17:00 deri në 05:00 të mëngjesit kujdesem për fëmijën, bëj punë të shtëpisë, bëj 
gjithçka... është vërtetë vështirë, kërkuese dhe sfiduese”.

Grua në organizatë ndërkombëtare, Prishtinë

„Nganjëherë është shumë vështirë; emocionalisht nuk je mirë, nganjëherë shkoj nga 
kopshti në punë duke qarë”.

Grua në sektorin publik, Prishtinë.

„Pas dështimit, jam kthyer menjëherë në punë. [...] e kam përjetuar vetë dhe këto raste 
janë të shpeshta, të paktën në spitalin ku isha unë, isha e pesta apo e gjashta brenda 
një ore që linda foshnje të vdekur”.

„Nuk isha në gjendje të punoja, as emocionalisht e as fizikisht, [por] nuk kishte asnjë 
mënyrë që të merrja pushim. [...] vetë ideja për tu kthyer në punë është një lloj presioni. 
[...] Bëhesh gati për foshnje dhe në fund nuk ke asgjë. [...] Kthimi në punë është një 
gjendje e tmerrshme”.

„I kontaktova Burimet Njerëzore, [ata] më thanë se nuk ka pushim të tillë, duhet të 
marrësh pushim mjekësor. Gratë janë mësuar të mos e ngrenë zërin, të tkurren, si në 
rastin tim që u detyrova të kthehesha në punë. [...] Bashkëshorti im u detyrua të marrë 
pushim vjetor për ceremoninë e varrimit. Nuk isha në gjendje as të dilja nga spitali vetë”.

Grua në sektorin publik, Rahovec.
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Ligji do të duhej të përfshijë edhe 
mundësinë që baballarët të marrin 
pushim në raste të tilla nëse duan. Në 
(projekt) ligj do të duhej të përfshihen 
edhe vendi i caktuar për ruajtjen e 
qumështit për gratë që kanë pasur 
abort. Do të duhej të bëhen përpjekje 
për zbatimin e këtyre ligjeve.

Ligji i Punës, përmes nën-neneve 
48.3, 50.2.1 dhe 50.2.2.77 përfshin 
edhe pushimin për birësim. Projektligji 
i Punës përfshin pushimin e lehonisë, të atësisë dhe atë prindëror në 
rast të birësimit. Megjithatë, siç u tha më herët, nenet 123.2 dhe 123.3 
për Pushimin prindëror në rast të birësimit shpërfill rastet e birësimit të 
fëmijëve mbi moshën gjashtë (6) vjeçare, respektivisht tetë (8) vjeçare.

Projektligji përfshin edhe pushimin mjekësor me pagesë në kohëzgjatje 
prej 5 ditë në vit për prindërit (birësues) ose kujdestarët për tu kujdesur 
për fëmijën e sëmurë (të birësuar) dhe kjo është në përputhje edhe me 
Direktivën e BE-së për ekuilibrin jetë-punë për prindërit dhe kujdestarët.

77  Po aty, fq. 15-16.

„Më duhen disa muaj për të 
krijuar lidhje [...] Si prindër birësues, 
të dy duhet të jemi në pushim – 
përfundimisht do ta përfshija edhe 
babanë”.

„Nuk keni të drejtë në pushim nëse 
fëmija është i sëmurë; duhet të 
merrni pushim vjetor për tu kujdesur 
për fëmijën e sëmurë”.

Grua në sektorin privat,
Prishtinë
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QASJE E GËRSHETUAR NDAJ TREGUT TË 
PUNËS DHE LEGJISLACIONIT PËR TË

Marrë parasysh mundësitë për 
diskriminim të shumëfishtë bazuar në 
identitetet e ndryshme në margjina 
dhe jashtë qendrës së mashkullit 
të pasur, urban, heteroseksual, 
të bardhë, të aftë, tregu i punës 
dhe ligjet që e rregullojnë atë 
janë jo vetëm gjinorë, por edhe 
heteronormativë, duke i mbrojtur 
interesat e mundësive të punonjësve 
meshkuj të aftë, të bardhë, e 
njëkohësisht duke mbajtur hierarkinë 
e pushtetit ndërmjet punëdhënësve 
dhe punonjësve. Përderisa (Projekt) 
Ligji i Punës i rregullon të drejtat e 
personave me aftësi të kufizuara, 
jo nuk bëhet për grupet etnike jo-
shumicë dhe komunitetin LGBTQIA+.

Njëmend, të drejtat e punonjësve 
me aftësi të kufizuara mbrohen 
me nenin 5.2, 17.4, 32.4, 44 dhe 47 
të Ligjit të Punës78, si dhe me Ligjin 
(e ndryshuar dhe plotësuar) për 
Aftësimin, riaftësimin profesional 
dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara.79 Punonjësit e 
intervistuar me aftësi të kufizuara deklarojnë se nuk  ka diskriminim të 

78  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës (2010) Ligji Nr. 03/L–212 i Punës.
79  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës (2016) Ligji Nr. 05/L-078 për Ndryshimin dhe 

Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-019 për Aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin 
e personave me aftësi të kufizuara, në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?Ac-
tID=2620  dhe (2009) Ligjit Nr. 03/L-019 për Aftësimin, riaftësimin profesional dhe punë-
simin e personave me aftësi të kufizuara, në:https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx-
?ActID=2620.   

„Ka pasur raste kur ndërmarrja 
nuk i ka regjistruar punonjësit 
në Administratën Tatimore të 
Kosovës dhe ka pasur raste kur ata 
detyroheshin të fshiheshin në banjo 
kur inspektorët bënin kontrolle”.

„Inspektorati i Punës po dështon 
në këtë drejtim. Po të ishte 
Inspektorati i Punës më aktiv, frika 
e punëdhënësve nga ndëshkimet 
do të ndryshonte gjendjen dhe 
trajtimin për pagën mesatare, 
orarin e punës, sepse shumica e 
punëdhënësve i mbajnë punëtorët 
edhe pas orarit të punës dhe ata 
nuk marrin asnjë përfitim shtesë për 
orët shtesë”.

„Pa gjetur punë të qëndrueshme, 
as që guxoj të flas. Momentalisht 
e mbështes familjen time, 
bashkëshortin dhe djalin tim, e po 
ashtu edhe prindërit e mi, sepse nuk 
kam vëlla, e kam vetëm një motër 
dhe dy prindërit, prandaj më duhet 
t’i mbështes”.

Grua me aftësi të kufizuara 
në sektorin privat, Ferizaj
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shumëfishtë në baza gjinore dhe në baza të aftësisë, por neni i Ligjit 
të Punës për persona me aftësi të kufizuara nuk po zbatohet, duke iu 
referuar pjesës se „nënat me fëmijë deri në moshën tri (3) vjeçare dhe 
prindërit vetushqyes, si dhe personat me aftësi të kufizuara gëzojnë 
të drejtën për dy ditë (2) pushim shtesë”, por inspektorët e punës 
gjatë inspektime kanë raportuar mungesë të zbatimit të tij. Ligjet e 

„Jam anëtare e organizatave të ndryshme për mbrojtjen e të drejtave të personave 
me aftësi të kufizuara, por ishte e pamundur të ngritja problemet sepse punëdhënësi do 
të hakmerrej në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë dhe në fund të fundit, unë do 
të vuaja”.

„Në sektorin privat, [punëdhënësi] assesi nuk i jep asnjë prindi asnjë të drejtë për punë 
me orar të shkurtuar”.

„Ligji i Punës, veçanërisht akti nënligjor për personat me aftësi të kufizuara, për gratë me 
aftësi të kufizuara fizike, nuk zbatohet në sektorin privat, veçanërisht lidhur me pensionet, 
[ne] nuk e gëzojmë asnjë të drejtë. Ligji funksionon vetëm me nepotizëm”.

Grua me aftësi të kufizuara në sektorin privat, Ferizaj

„Jo që nuk kemi pasur raste të diskriminimin [të komunitetit LGBTQIA+] në vend të 
punës kur zbuluan orientimin seksual [të punëtorit]. Sapo të kuptohet [orientimi seksual/
identiteti gjinor], gjasat për diskriminim janë më të mëdha”.

„E vërej që identiteti gjinor as që përmendet fare sepse njerëzit kanë tendencë ta 
ngatërrojnë atë me orientimin seksual... nuk është aq shumë çështje e ngurrimit, por më 
shumë e padijes”.

„Kur Ligji i Punës nuk ofron mbrojtje meqenëse nuk e përmend fare [komunitetin 
LGBTQIA+] dhe nuk ia vlen që ta analizosh fare atë sepse nuk ofron asnjë bazë për të 
luftuar për të drejtat që të janë shkelur”.

OSHC për të drejtat e LGBTQIA+, Prishtinë

„Në komunën tonë është vetëm një çerdhe. Në zonat rurale, ka gra të shkolluara të 
martuara atje dhe nuk mund t’i sjellin fëmijët në kopshtin në Malishevë dhe të shkojnë 
në punë në një fshat tjetër, meqenëse shumica e tyre janë mësuese ose infermiere në 
fshatra”.

OSHCG në Malishevë

„Nuk ka transport dhe është edhe më keq për gratë që ju duhet të marrin pushim nga 
puna për shkak se nuk ka transport. Në Prishtinë dhe Ferizaj ka shumë kopshte dhe atje 
[gratë] nuk kanë nevojë të marrin ditë të lira; mund t’i dërgojnë fëmijët në to. Këtu nuk 
ka as kopshte, as transport”.

OSHCG në Novobërdë
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tjera që rregullojnë pensionin për gratë me aftësi të kufizuara janë 
diskriminuese ndaj tyre.

Sa i përket komunitetit LGBTQIA+, si Ligji i Punës, ashtu edhe Projektligji, 
janë shumë heteronormativë në përmbajtje, ku orientimi seksual si 
bazë për diskriminim ndalohet në Projektligj, por identiteti gjinor nuk 
përmendet fare. Përveç kësaj, e tërë gjuha ku familja heteronormative 
bërthamë është njësi e përqendrimit të politikave për pushim është 
thellësisht problematike, veçanërisht në vazhdën e përpjekjeve të 
Projekt-kodit Civil, me hapësirë ligjore për martesa të seksit të njëjtë në 
Kosovë. Në vend të kësaj, duhet të përfshihen gjuhë dhe koncepte 
më pak heteronormative, si bashkëshortët, partnerët, etj. që ligji të 
mos bëhet problematik dhe pengesë e mëtejme në përparimin e 
lëvizjes feministe dhe LGBTQIA+ që është arritur deri tani në Kosovë. 
Këto ndryshime duhet të bëhen njëkohësisht me ndryshimet në ligjet 
e tjera të ndërlidhura, duke lejuar martesën dhe birësimin në familjet 
queer.

Përkitazi me komunitetet etnike jo-shumicë, Ligji i Punës nuk i përmend 
fare, kurse Projektligji i përfshin ata në nenin 14.3 për Marrëdhëniet 
parakontraktuale, duke ia ndaluar punëdhënësit që gjatë punësimit 

„Shumë pak gra të komunitetit [etnik jo-shumicë] janë të punësuara në sektorin privat, 
e lëre më në atë publik. [...] Ndoshta në të kaluarën nuk kishte profile profesionale, por 
tani ka ndryshuar koha. Ka shumë vajza të arsimuara, ka infermiere, gjinekologe, [...] por 
atyre nuk iu jepet mundësia [për të punuar]”.

„Puna në terren vë në pah se diskriminimi [etnik] i pengon ato të kenë qasje në tregun e 
punës sepse i përket atij komuniteti dhe nuk ke dikë që të punësojë përmes nepotizmit”.

„Ka raste kur [punëdhënësit] i kanë detyruar ato ta lënë punën sepse i përkasin 
komunitetit tjetër, ato janë të ‘pista’, ‘të palara’”.

Grua e komunitetit ashkali në sektorin publik, Prishtinë

„Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës nuk respektohet parimi që 10% e 
kandidatëve për vend pune i përkasin komuniteteve [etnike jo-shumicë]. Më është 
dashur të ankohem dhe ta përdori këtë Ligj”.

„Fatkeqësisht, ligjet mbeten vetëm në letër. Shteti nuk na mbështet dhe ne mbesim në 
rrethana të vështira, përfshirë edhe ekonomikisht. Kemi infermiere, mësuese, juriste e 
ekonomiste, por fatkeqësisht nuk po e gjejmë vend në Kosovë”.

Grua e komunitetit egjiptian në sektorin publik, Prishtinë
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të kërkojë informata lidhur me përkatësinë etnike të punëtorit.80 
Diskriminimi në bazë të përkatësisë së etnisë jo-shumicë, përmendet 
në intervistat me gratë nga këto komunitete, në lidhje me arsimimin, 
punësimin, qasjen në tregun e punës, kontratat formale dhe pushimin 
vjetor. Shembujt gjithashtu tregojnë se në tregun e punës, më shumë 
prioritet iu jepet etnive të tjera se sa komuniteteve rom, ashkali dhe 
egjiptian. Mungesa e zbatimit raportohet për kuotat e punësimit për 
komunitetet etnike jo-shumicë.

Në fund, gratë që jetojnë në zonat rurale kanë vështirësi me mjetet e 
transportit dhe qasjen në kujdesin për fëmijë dhe infrastrukturë.

80  Ligjet e tjera që i mbrojnë të drejtat e pakicave jo-shumicë rregullohen me Ligjin 
Nr. 04/L-020 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe 
Promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Kosovë dhe 
Ligji Nr. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe 
pjesëtarëve të tyre në Kosovë 
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INSTITUCIONET PËRKATËSE

Institucionet përkatëse të intervistuara 
përfshijnë Inspektoratin e Punës, 
Ministrinë e Financave, Punës dhe 
Transfereve, Institucionin e Avokatit të 
Popullit dhe Sindikatat e Punëtorëve. 
Të gjitha këto institucione bartin 
përgjegjësi përkatëse sipas Ligjit të 
tanishëm të Punës, Ligjit për Mbrojtje 
nga diskriminimi dhe Ligjit për Barazi 
Gjinore. Ligji i Punës thekson se 
Inspektorati i Punës kryen inspektime 
dhe pranon ankesa nga punëtorët, 
të drejtat e të cilëve janë shkelur, si 
dhe nxjerr vendime brenda 30 ditësh 
ose i njofton punëtorët për zgjatjen 
e afatit për marrjen e vendimit. Kjo 
çështje është e rregulluar edhe me 
Ligjin për Inspektoratin e Punës.81 
Mungesa e monitorimit dhe e 
ndëshkimit për shkeljet e të drejtave 
të punës nga Inspektorati i Punës 
u përsërit vazhdimisht në përgjigjet 
e grave nga rajonet e ndryshme. 
Megjithatë, një inspektor i punës 
e përmendi se ata janë të dijeni 
të shkeljeve të tilla për pushimin e 
lehonisë dhe diskriminimin në punës, 
por punëdhënësit fshiheshin prapa 
arsyeve të tjera të ndryshme për 
të ndërprerë kontratat e grave. 
Inspektorët e punës janë ligjërisht të 
detyruar të japin ndëshkime në rastet 

81  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës (2010), Ligji Nr. 03/L–212 i Punës, neni 81 për 
Mbrojtjen e punonjësit nga Inspektorati i Punës, Neni 38 për masat disiplinore dhe 
Neni 94 për mbikëqyrjen.

„Problemi me inspektoratin është 
se nuk dalin në terren; nuk i 
intervistojnë personat kompetent; 
i tërë problemi qëndron në atë se 
kemi mjaft ligje, por Ligji i Punës as 
nuk zbatohet e as nuk monitorohet. 
[...] Inspektorati i Punës ka dështuar 
në këtë aspekt”.

Grua në sektorin privat, Ferizaj

„Kohëve të fundit, Inspektorati i 
Punës bën pak inspektime dhe 
vizita, ndoshta edhe për shkak 
të pandemisë... në krahasim me 
inspektorët e tjerë, inspektorët e 
punës dalim më rrallë se të tjerët”.

Grua në sektorin privat, Gjilan

„Janë tri probleme: numri i ultë 
[i inspektorëve], kushtet e këqija 
logjistike, automjetet dhe shërbimet, 
si dhe baza elektronike e të 
dhënave të rasteve dhe hapësira e 
vendit të punës. 

„Punëtorja kishte të caktuar të 
lindte në ditën e fundit të skadimit 
të kontratës. Ajo lindi në mëngjesin 
e 31 gushtit. Skadimi i kontratës 
është dispozitë ligjore; nuk pyet 
a je apo jo shtatzënë. Më nuk ke 
kontratë pune; të drejtat [e punës], 
të drejtat e punës mund t’i gëzoni 
vetëm nëse keni kontratë – nëse 
nuk ke kontratë, nuk mund t’i 
realizosh ato”.

Inspektor i punës, Prishtinë



44

e shkeljes së ligjeve të punës. Përveç kësaj, Inspektorati i Punës aktualisht 
nuk ka asnjë sistem të bazës së të dhënave të rasteve të diskriminimit, 
gjë që bën që të mos ketë as statistika në dispozicion dhe të qasshme 
për analizë. As Inspektorati i Punës, e as Ministria e Financave, Punës 
dhe Transfereve nuk mundën të shpjegojnë përse ende nuk ka rritje 
të numrit të inspektorëve të punës përkundër planifikimit qe disa 
vite; aktualisht janë vetëm 37 inspektorë në dispozicion për të gjitha 
rajonet. Kjo çështje është përfshirë edhe në programin qeveritar të 
qeverisë së re, por ende nuk janë marrë veprime në këtë drejtim. 
Punësimi dhe emërimi i inspektorëve të ri mund të sjellë të ardhura 
për qeverinë përmes ndëshkimit të punëdhënësve kur i shkelin të 
drejtat e punëtorëve. Inspektorati i Punës gjithashtu e përmendi faktin 
se punëdhënësit lidhin kontrata pune afatshkurta dhe pas skadimit 
të tyre, ata nuk ua vazhdojnë kontratat e punës grave në pushim të 
lehonisë. Ligji i Punës, Neni 53 për Ndalimin e ndërprerjes së kontratës 
së punës,82 ua ndalon punëdhënësve që t’ua ndërprenë kontratën 
grave gjatë pushimit të lehonisë, shtatzënisë ose kujdesit të veçantë 
për fëmijë.

Megjithatë, të drejtat e punëtorëve 
mund të mos mbrohen mjaftueshëm 
nëse mbrojtja e vendit të punës gjatë 
pushimit të lehonisë nuk rregullohet 
me kohëzgjatje, si dhe me numër 
të kufizuar të kontratave të punës 
të lëshuara për punëtorë nga i njëjti 
punëdhënës.

Sindikatat e punës janë përgjegjëse 
për përfaqësimin dhe mbrojtjen e 
interesave dhe të drejtave të punës 
të punëtorëve. Sindikatat e punës 
mund të ofrojnë mbështetje në 
dorëzimin e ankesave te Inspektorati 
i Punës kur të drejtat e punëtorëve 
shkelen, si dhe të rrisë vetëdijen e punëtorëve për të drejtat e tyre. Sipas 
kryetarit të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK), 

82  Po aty.

„Problemi qëndron në atë se Ligji 
është i mirë, por nuk po zbatohet 
nga sektori privat”.
Kryetari i Sindikatës së Pavarur të 
Sektorit Privat të Kosovës

„Sipas një analize tonë, [sektori 
privat] nuk i zbaton dispozitat e 
pushimit të lehonisë”.

Kryetari i Sindikatës së Pavarur të 
Sektorit Privat të Kosovës

„Unë jam anëtare e Sindikatës së 
Punës. Sindikata nuk bën shumë për 
gratë; deri tash nuk kam hasur në 
ndonjë mbështetje ose përpjekje 
nga ana e sindikatës”.

Grua në sektorin privat, Prishtinë.
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sektori privat i diskriminon gratë dhe 
ky sektor nuk e zbaton ligjin. Përveç 
kësaj, Rrjeti i Grave brenda Sindikatës 
së Punës aktualisht nuk funksionon, 
gjë që paraqet probleme se cilat 
struktura trajtojnë dhe i ngritin 
çështjet e shkeljes së të drejtave të 
grave. Kryetari i Sindikatës së Pavarur 
të Sektorit Privat të Kosovës ka thënë 
se sipas statistikave të brendshme, 
sektori privat nuk i zbaton dispozitat 
e pushimit të lehonisë. Sipas tij, kjo 
vjen si pasojë e barrës së madhe të 
pagesave për pushim të lehonisë për 
sektorin privat, siç është rregulluar me 
Ligj. Ai thotë se gjendja dallon shumë 
nga sektori publik. Ai thekson se kur punëdhënësi në sektorin privat „e 
kupton që [një punëtore] është shtatzënë, ai zgjedh mënyra të tjera 
për të ardhur deri te mundësia [e shkëputjes së kontratës] që të mos 
detyrohet ta paguajë punëtoren që do të marrë pushim të lehonisë”.83 
Gjithashtu, ai tha se ka pasur rritje të numrit të anëtarëve nga radha 
e grave. Megjithatë, përgjigjet e intervistave shfaqën pamje tjetër, ku 
përgjigjet e grave tregonin mungesë të besimit se Sindikata e Punës 
vërtetë po bën diçka në lidhje me të drejtat e tyre të shkelura.

Institucioni i Avokatit të Popullit mund t’i trajtojë rastet me detyrë 
zyrtare ose sipas ankesave të parashtruara për diskriminim dhe të japë 
mendim për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, siç 
është rregulluar me Ligjin për Avokatin e Popullit,84 Ligjin për Mbrojtje 
nga Diskriminimi85 dhe Ligjin për Barazi Gjinore.86 Përfaqësuesja e 
Institucionit të Avokatit të Popullit tha se kanë pasur disa raste të 
diskriminimit të dyfishtë. Ajo tha se shteti veçanërisht nuk i mbështet 

83  Intervistë me kryesuesin e Sindikatës së Pavarur të Sektorit Privat të Kosovës, Prishtinë, 
gusht 2021.

84  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës (2015), Ligji Nr. 05/L-019 për Avokatin e Pop-
ullit në: https://gzk.rks-gov.net/actDetail.aspx?actID=10922

85  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës (2015), Ligji Nr. 05/L-021 për Mbrojtjen nga 
diskriminimi, neni 9, në https://gzk.rks-gov.net/actDetail.aspx?actID=10924

86  Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës (2015), Ligji për Barazi Gjinore, Neni 13.

„Kishim një rast me një konkurs 
pune dhe diskriminim [në baza 
gjinore] kur punëtorja ishte në 
pozitë menaxheriale për dhjetë vjet 
dhe u ankua se Bordi i Drejtorëve, 
i përbërë vetëm nga burrat nuk e 
respektonte dispozitën ligjore të 50% 
burra dhe 50% gra dhe përzgjodhi 
një kandidat tjetër, një burrë”.

„Nuk ka mbështetje shtetërore për 
gratë, p.sh. nuk ka mjaft kopshte 
ose qendra të kujdesit për të 
moshuarit; për shkak të gjendjes 
financiare, shteti ynë nuk mund t’i 
mbështesë gratë në këtë drejtim”.
Këshilltar ligjor,

Institucioni i Avokatit të Popullit
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nënat vetushqyese dhe se nuk ka në dispozicion qendra të kujdesit 
për të moshuarit apo për fëmijë, të cilat gratë mund t’i shfrytëzojnë. 
Sipas këtij institucioni, problemi qëndron në mungesën e kapaciteteve 
të mjaftueshme të Inspektoratit të Punës për të siguruar zbatim të ligjit, 
si dhe mungesë të statistikave për rastet e trajtuara dhe ndëshkimet e 
shqiptuara për rastet e diskriminimit.

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve është përgjegjëse për 
procesin e ndryshimit të Ligjit të Punës. Përfaqësuesi i Departamentit të 
Punës dhe Punësimit përmendi se ka rritje të numrit të grave që kanë 
marrë pushimin e lehonisë me 3000 gra në vitin 2020 në krahasim me 
vitet paraprake. Ajo tha se kjo ndodhi për shkak të ndryshimeve në 
Udhëzimet Administrative, gjë që përmirësoi shfrytëzimin e pushimit të 
lehonisë. Megjithatë, ajo theksoi se nuk ka të dhëna në dispozicion 
për shfrytëzimin e pushimit të lehonisë për gjashtë muajt e parë dhe 
për këtë arsye, monitorimi i zbatimit të Ligjit të Punës është sfidues, 
veçanërisht me numrin kaq të vogël të inspektorëve të punës në 
terren.87

Përfaqësuesja e Administratës Qendrore të Qendrës Klinike Universitare 
të Kosovës deklaroi se deri më sot ende nuk ka të dhëna lidhur me 
numrin e lindjeve nga gratë e punësuara para dhe pas vitit 2010, 
pasi që regjistrimi është bërë në letër dhe kriza politike e ndryshimit të 
qeverive ka kontribuar në vonesën e krijimit të një Sistemi elektronik të 
informatave shëndetësore.88 Në vitin 2017, Zyra Kombëtare e Auditimit 
ka raportuar se procesi për krijimin dhe zbatimin e Sistemit të integruar 
të informatave shëndetësore është „karakterizuar me parregullsi”.89 

87  Intervistë me përfaqësuesin e Departamentit të Punës dhe Punësimit, Ministria e Fi-
nancave, Punës dhe Transfereve, gusht 2021.

88  Takimi me përfaqësuesin e Administratës Qendrore të Qendrës Klinike Universitare të 
Kosovës, gusht, 2021.

89  „Mos planifikimi dhe mos koordinimi i aktiviteteve në nivelin e duhur nga Ministria e 
Shëndetësisë, vonesat në themelimin e mekanizmave koordinuese dhe monitorues 
ndër institucional, procedurat e tej zgjatura në procedurat e prokurimit për sigurimin 
e pjesës harduerike dhe softuerike, mungesat e mirëmbajtjes së sistemit, mungesa e 
kapaciteteve njerëzore, trajnimet jo efikase dhe të pa mjaftueshme për përdorim të 
sistemit, ngecjet në sigurimin me kohë të bazës së qendrës së të dhënave, vonesat 
në sigurimin e regjistrit civil të qytetarëve dhe një mori aktivitetesh të pa realizuara 
me kohë janë shkaktarët kryesor në funksionimin dhe zbatimin joefikas dhe joefek-
tiv të këtij sistemi”. Zyra Kombëtare e Auditimit të Kosovës (201) Sistemi Informativ 
Shëndetësor ballafaqohet me vështirësi gjatë zbatimit në: https://www.zka-rks.org/
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Sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 11/2013 për Sistemin e informatave 
shëndetësore dhe raportimin e të dhënave statistikore shëndetësore, 
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës është përgjegjës për 
mbledhjen dhe mirëmbajtjen e të dhënave për organizatat vendore 
dhe ato ndërkombëtare.90 Megjithatë, as ky institucion nuk ka vënë 
në dispozicion të dhëna sasiore për të ndriçuar çështjet e zbatimit 
të dispozitës së marrjes së pushimit të lehonisë në Kosovë para dhe 
pas vitit 2010. Sa i përket intervistave me bizneset dhe institucionet, si 
dhe nga deklaratat e grave, vërehet se Ligji i Punës ka kontribuar në 
shkeljen e të drejtave të punës dhe pabarazinë gjinore.

en/news/sistemi-informativ-shendetesor-ballafaqohet-me-veshtiresi-gjate-zbatimit/, 
dhe Zyra Kombëtare e Auditimit të Kosovës (2017) Efikasiteti dhe efektiviteti në imple-
mentimin e Sistemit informativ unik të integruar shëndetësor në: https://www.zka-rks.
org/wp-content/uploads/2018/03/Raporti_auditimit_SISH_eng.pdf.

90  „Përveç tjerash ky UA përcakton lokacionin e bazës qendrore nëpër ISH, komunikim-
in mes niveleve të bazës së të dhënave të SISH, shfrytëzimin e të dhënave, qasjen, 
konfidencialitetin dhe fshehtësinë, mbledhjen e të dhënave, përgjegjësitë e secilit 
ISH, përgjegjësitë e secilit personel shëndetësor brenda ISH-ve, afatet kohore, inspek-
timin dhe sanksionet administrative dhe financiare”. Po aty, fq. 50.
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PROPOZIMET DHE REKOMANDIMET PËR 
(PROJEKT) LIGJIN E PUNËS 

Në bazë të konstatimeve me gratë, punëdhënësit dhe institucionet 
përkatëse, gjegjësisht në bazë të pjesës teorike që i paraprin analizës 
së kornizës legjislative, si dhe Direktivave të shqyrtuara të BE-së, ky 
raport për situatën paraqet modelin e propozimit të mëposhtëm 
për dispozitat e pushimit për Projektligjin e Punës që do të adresonte 
gradualisht diskriminimin me të cilin janë përballur gratë në 11 vjet e 
fundit për shkak të Ligjit të tanishëm të Punës.

Duke marrë parasysh se në gjitha vendet e rajonit, qeveria mbulon 
politikat për pushime me fonde publike dhe sipas teorisë të tregut të 
punës si institucion gjinore, si dhe për të adresuar pjesërisht ndarjen e 
pabarabartë të punës të kujdesit dhe diskriminimit në tregun e punës, 
modeli përfshin që qeveria të mbulojë plotësisht politikat për pushime. 
Sipas Direktivës së BE-së për ekuilibrin punë-jetë për prindërit dhe 
kujdestarët, baballarët obligohen t’i marrin dy javë pushim të atësisë 
me pagesë, të paguara nga punëdhënësi. Pastaj, ky model është në 
përputhje me Direktivën e BE-së pasi që ofron kompensim adekuat, 
gjë që i stimulon burrat për ta marrë atë, si dhe është në përputhje 
me konsideratat teorike dhe me përgjigjet e grave të intervistuara, 
ku shumat e vogla të paguara në kohën e rritjes së shpenzimeve i 
detyruan ato të kthehen në punë brenda gjashtë muajve. Prandaj, 
ky propozim mundëson një standard deri-diku të mirë të jetesës në 
kohën e shpenzimeve më të larta për familje. Duke qenë që të gjitha 
mbulohen plotësisht përmes fondeve publike, përfitimi i nënshtrohet 
një tavani që lejon modelin të mbulohet nga buxheti i Kosovës, si dhe 
stimulon të dy prindërit që ta marrin pushimin në mënyrë të barabartë.
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Qeveria: 
100% të 

pagës bazë 
(nuk barten)

Qeveria: 70% 
të pagës 

bazë (mund 
të barten)

Të 
papaguara 

(mund të 
barten)

Gjithsej

Gra 2 3 1 6

Burra 2 3 1 6

Gjithsej 4 muaj 6 muaj 2 muaj 12 muaj

Përveç propozimit të modelit, rekomandimet e tjera nga perspektiva 
feministe përfshijnë:
•  Të sigurojë skemë më të gjatë me pagesë të pushimit të lehonisë, 

atësisë dhe prindëror sipas propozimit të mësipërm që janë në 
përputhje me Direktivën e BE-së për ekuilibrin punë-jetë për prindërit 
dhe kujdestarët;

•  Të fusë në përdorim dhe të zbatojë skema të mbrojtjes së vendit 
të punës duke rregulluar kohëzgjatjen dhe duke kufizuar numrin 
e kontratave të punës të lëshuara nga i njëjti punëdhënës për 
punonjës, për të mbrojtur të drejtat e grave duke shmangur skadimin 
e kontratës gjatë kohës kur ato janë shtatzëna, si dhe gjatë dhe pas 
pushimit;

•  T’ju sigurojë punëtorëve trajnime profesionale pas përfundimit të 
pushimit/kthimit në punë;

•  Të sigurojë hapjen e qendrave të kujdesit për fëmijë, duke përfshirë 
edhe në zonat rurale, për të pasur më shumë qasje, fleksibilitet dhe 
çmime më të ulëta për edukimin dhe kujdesin e hershëm të fëmijëve, 
të përshtatshëm për fëmijët nën dhe mbi moshën trevjeçare;

•  Të sigurojë që të ketë në dispozicion vende të lira për kujdes për fëmijë 
të rregulluar në bazë të lokacionit të punës dhe/ose vendbanimit në 
komunë dhe të ndëshkojë rastet e nepotizmit dhe korrupsionit;

•  Të sigurojë transport dhe infrastrukturë në qendrat e kujdesit për 
fëmijë për zonat rurale kur nuk kanë qasje;

•  Të sigurojë krijimin dhe funksionimin e Sistemit Informativ Shëndetësor 
për të gjeneruar të dhëna;

•  Të përmirësojë monitorimin e zbatimit të Ligjit të Punës duke rritur 
numrin e inspektorëve dhe të sigurojë krijimin e sistemit të bazës së të 
dhënave të Inspektoratit të Punës për rastet e diskriminimit; 
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•  Që Inspektorati i Punës të shtojë gjobat dhe ndëshkimet për 
punëdhënësit që shkelin Ligjin e Punës, përfshirë ligjet përkatëse për 
mbrojtjen e të ushqyerit me qumësht gjiri, mbrojtjen nga diskriminimi 
dhe aktet tjera nënligjore; paratë e mbledhura nga gjobat mund të 
përdoren për financimin e dispozitave të pushimit;

•  Të sigurojë që Sindikata e Punës mbron në mënyrë më aktive të 
drejtat e punonjëseve;

•  Të sigurojë që Rrjeti i Grave i Sindikatës të Punës të rifunksionalizohet 
dhe të jetë aktiv;

•  Të sigurojë harmonizim të legjislacionit parësor dhe dytësor, si dhe 
me Direktivat e BE-së, si pjesë e procesit të anëtarësimit të Kosovës 
në BE;

•  Të sigurojë përfshirje të OSHC-ve të ndryshme të grave në konsultimet 
për ndryshimet e Ligjit të Punës, përfshirë edhe shmangien nga gjuha 
heteronormative drejt një qasjeje të gërshetuar;

•  Të sigurojë që Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve 
konsultohet me OSHC-të e grave para prezantimit dhe zbatimit të 
masave të tjera për përfitime për fëmijë për gratë e papuna që të 
mos stimulojë më tej pasivitetin dhe papunësinë te gratë.
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