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hYrje

Polio Plus – Lëvizje kundër Hand-
ikap, në kuadër të projektit  “Мargina 
Obscura – çështja e handikap në ader-
imin drejt BE-së”, financuar nga Bash-
kimi Evropian, në periudhën mars-nën-
tor të vitit 2018 ka përpiluar Analizën 
me titull “Agjenda e humbur - Demis-
tifikimi i çështjes së handikap në sferën 
e barazisë dhe mosdiskriminimit” (në 
tekstin e mëtejmë: Analiza).

Analiza synon të qartësojë çështjen 
e handikap në praktikë, respektivisht 
të pasqyrojë situatën aktuale në lidhje 
me ushtrimin e të drejtave të fëmijëve 
dhe personave me handikap  në fush-
ën e barazisë dhe mosdiskriminimit. 
Theks tjetër është vënë në ngritjen e 
vetëdijes publike, njohjen e Konventës 
mbi të Drejtat e Personave me Hand-
ikap  (në tekstin e mëtejmë: Konventa 
ose KDPH), si dhe në masat që shteti i 
ndërmerr ndaj këtij grupi të qytetarëve.

Sfidë për përgatitjen e Analizës ishte 
në një vend të kryhet shqyrtimi analitik 
i të konceptit të barazisë dhe mosdiskri-
minimit dhe situatës në terren, sidomos 

me njohjen e personave me handikap në 
të drejtat e tyre në përgjithësi, si dhe të 
specifikat që i rregullon neni 5 i Kon-
ventës, si nga karakteri material ashtu 
edhe nga ai teknik. Për të tejkaluar këtë 
mungesë, u krye edhe një hulumtim 
mbi këtë temë në mesin e grupit të 
synuar, ku gjetjet e këtij hulumtimi janë 
ekspozuar në Analizë. Në fakt, Ekzem-
plari ka përfshirë 1000 persona, nga të 
cilët 500 persona me handikap  dhe 500 
prindër të fëmijëve me handikap , duke 
u kujdesur që të përfshihen pjesëtarët e 
të gjitha formave dhe llojeve të han-
dikap. Analiza e sqaron rëndësinë, 
fushëveprimin, si dhe diskutimet  dhe 
çështjet e hapura në lidhje me interpre-
timin e të drejtës për barazi dhe parimin 
e mosdiskriminimit të Konventës dhe të 
legjislacionit nacional, duke i paraqitur 
qëndrimet e Komitetit për të Drejtat e 
Personave me Handikap  pranë Orga-
nizatës së Kombeve të Bashkuara në 
interpretimin e këtij neni vetëm dhe në 
krahasim me nenet tjera të Konventës, 
dhe i paraqet pikëpamjet e personave 
me handikap  dhe prindërit e fëmijëve 

hYrje dhe
metodoLogjiA
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me handikap, në mënyrë që të nxirren 
konkluzionet dhe rekomandimet për 
përmirësimin e gjendjes.

Analiza përbëhet prej katër kapitujve:
kreu i - jep pasqyrë për të drejtën për 

barazi dhe parimin e mosdiskriminimit 
të personave me handikap  në përputhje 
me Konventën e Kombeve të Bash-
kuara për të Drejtat e Personave me 
Handikap, duke shpjeguar përmbajtjen 
dhe interpretimin e kësaj të drejte nga 
Komiteti për të Drejtat e Personave me 
Handikap.

kreu ii – jep pasqyrë për të drejtën 
për barazi dhe parimin e mosdiskri-
minimit të personave me handikap në 
përputhje me legjislacionin nacional, 
në veçanti Ligjin për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi, por edhe 
politikat nacionale për  barazi, si dhe 
për realizimin e të drejtave të personave 
me handikap .

kreu iii – e analizon gjendjen në 
nivel nacional mbi atë se sa persona 
me handikap  i dinë të drejtat e tyre, në 
veçanti të drejtën për barazi dhe parim-
in e mosdiskriminimit, duke ekspozuar 
të dhënat e hulumtimit të kryer.

kreu iV – i përmbledh të gjitha konk-
luzionet nga tre kapitujt e mëparshëm 
dhe jep rekomandime për avancimin e 
gjendjes në kontekst nacional.

Arsyeja për përgatitjen e Analizës 
ndërlidhet me nevojën për të analizuar, 
në një vend, se sa personat me handikap 
i njohin të drejtat e tyre, veçanërisht të 
drejtën e barazisë dhe parimin e mos-
diskriminimit dhe si i kuptojnë ato në 
frymën e Konventës për të Drejtat e 
Personave me Handikap ose në mënyrë 
tjetër. Kjo analizë duhet të shërbejë 
si mjet ndihmës për të kuptuar këtë 
fenomen dhe nuk ka për qëllim të japë 
përpilim të plotë teorik, por të tregojë 
gjendjen aktuale. Analiza është kon-
ceptuar si një mjet në duart e aktorëve 
relevantë në këtë sferë për të dhënë 
rekomandime për harmonizimin dhe 
avancimin e kornizës ligjore në për-
puthje me Konventën. Përveç kësaj, të 
dhënat e analizës mund të shërbejnë, në 
të ardhmen, për zbatimin e programeve 
për përforcimin e kapaciteteve të per-
sonave me handikap , prindërit e fëmi-
jëve me handikap  dhe organizatat e 
tyre përfaqësuese për të drejtat konkrete 
që rrjedhin nga Konventa, në veçanti të 
drejtën e barazisë dhe parimin e mos-
diskriminimit.

hYrje
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Analiza u përgatit duke përdorur 
metodologji të kombinuar, që për-
bëhet nga shqyrtimi i literaturës dhe 
dokumenteve, analizës së praktikës në 
aplikimet e Komitetit për të Drejtat e 
Personave me Handikap, analizës së 
përgjigjeve të Pyetësorëve të marra nga 
personat me handikap dhe prindërit e 
fëmijëve me handikap  dhe analizës së 
qëndrimeve të fokus grupeve me per-
sonat me handikap, prindërit e fëmijëve 
me handikap dhe institucionet rele-
vante. Zbatimin e ka mbikëqyrur Polio 
Plus - Lëvizje kundër Handikap.    

hYrje
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metodoLogjiA

Analiza “Agjenda e humbur - Demis-
tifikimi i çështjes së handikap në sferën 
e barazisë dhe mosdiskriminimit” përpi-
lohet në kuadër të projektit ““Мargina 
Obscura – çështja e handikap në ader-
imin drejt BE-së”, financuar nga Bash-
kimi Evropian, që e zbaton Polio Plus 
- Lëvizje kundër Handikap.

Analiza do të përgatitet nga eksperti i 
vendit, detyrat e të cilit janë, si vijon:

• Të hartojë një draft version të tekstit 
në të cilin do të analizohet se si per-
sonat me handikap i njohin të dre-
jtat e tyre, në veçanti të drejtën për 
barazi dhe parimin e mosdiskrimin-
imit, në përputhje me Konventën 
mbi të Drejtat e Personave me Han-
dikap dhe legjislacionin nacional, si 
dhe interpretimin e tyre në aspektin 
e detyrimeve të shtetit mbi zbatimin 
e Konventës në kontekstin nacional;

• Hartimi i tekstit udhëhiqet prej stan-
dardeve të vendosura në nenin 5 
të Konventës për të Drejtat e Per-
sonave me Handikap e Organizatës 
së Kombeve të Bashkuara (2006) 
dhe Ligjit për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi (2010).

Ky tekst ka për qëllim të ofrojë një 
pasqyrë të metodologjisë për mbledhjen 
dhe përpunimin e të dhënave të nevo-
jshme për përgatitjen e Analizës dhe për 
qasjen në përgatitjen e tekstit të saj, si 
dhe të kufizimeve të metodologjisë së 
aplikuar. Metodologjia përbëhet nga 
pjesët vijuese: vërejtje të përgjithshme, 
forma e hulumtimit, metodat e grumbul-
limit të të dhënave, metodat e përpunim-
it të të dhënave dhe vërejtjet për përgatit-
jen e tekstit të Analizës.

1)Vërejtje të përgjithshme mbi qa-
sjen metodologjike për grumbullimin 
dhe përpunimin e të dhënave të nevo-
jshme dhe për përgatitjen e tekstit të 
Analizës

Qëllimi i analizës është të qartësojë 
çështjen e handikap në praktikë, për-
katësisht të pasqyrojë gjendjen aktuale 
në lidhje me realizimin e të drejtave të 
fëmijëve dhe personave me handikap në 
fushën e barazisë dhe mosdiskriminim-
it. Kështu, është përcaktuar edhe fokusi 
kryesor tematik i Analizës. Por, për të 
kuptuar më mirë qëllimin e Analizës, 
përveç tekstit të Konventës dhe Lig-
jit për parandalimin dhe mbrojtjen nga 
diskriminimi, Analiza e merr në konsid-

eratë edhe praktikën e Komitetit për të 
Drejtat e Personave me Handikap dhe 
politikat nacionale. Përveç kësaj, Anal-
iza do të hulumtojë situatën në praktikë, 
respektivisht do të pasqyrojë gjendjen 
momentale me njohjen e të drejtës së 
tyre për barazi dhe mosdiskriminim nga 
vetë personat me handikap dhe prindërit 
e fëmijëve me handikap në nivel nacio-
nal, me qëllim që të jepen rekomandime 
për avancim në të ardhmen.

Përgatitja e tekstit të Analizës është 
limituar sa i përket gjatësisë për shkak 
të qëllimit të saj - të shërbejë si mjet në 
duart e aktorëve relevantë në këtë fus-
hë dhe për të dhënë rekomandime për 
harmonizimin dhe avancimin e kornizës 
ligjore në përputhje me Konventën dhe 
për të shërbyer si një Udhëzues për zh-
villimin e kapaciteteve të personave me 
handikap, prindërve të fëmijëve me han-
dikap dhe organizatave të tyre përfaqë-
suese.

Gjithashtu, duhet të përcaktohen edhe 
kufizimet konceptuale, si gjatë grum-
bullimit dhe përpunimit të të dhënave të 
nevojshme ashtu edhe gjatë  përgatitjes 
së tekstit. Këto kufizime rrjedhin nga 

mungesa e praktikës së mjaftueshme na-
cionale, e cila paraqet kërcënim serioz 
për nxjerrjen e konkluzioneve të trendit 
të përgjithshëm.

2)forma e hulumtimit

Qëllimi i Analizës është të ndihmojë në 
përcaktimin e praktikave aktuale në niv-
el nacional, duke i identifikuar faktorët 
që ndikojnë në situatën aktuale. Prandaj 
forma e hulumtimit, që do të kryhet me 
qëllim të mbledhjes dhe analizimit të të 
dhënave të nevojshme për përgatitjen 
e tekstit, është hulumtimi empirik. Hu-
lumtimi empirik ka për qëllim të provojë 
një hipotezë. 

Në këtë rast, hipotezat janë: informa-
cioni i pamjaftueshëm për personat me 
handikap në lidhje me të drejtat e tyre, 
në veçanti të drejtën për barazi dhe 
parimin e mosdiskriminimit; mospas-
ja e një numri të mjaftueshëm masash 
për zbatimin e nenit 5 të Konventës nga 
ana e shtetit; dhe zhvillimi i dobët i Or-
ganizatave të personave me handikap 
të cilët mund t’i përfaqësojnë anëtarët 
e tyre dhe të marrin pjesë aktive në mi-
ratimin e politikave që i prekin ata në 
nivel nacional. Qëllimi i analizës është 

metodoLogjiA
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që, nëpërmjet një pasqyre të detajuar të 
këtij fenomeni në praktikë, të kontribuo-
jë në mirëkuptimin e të drejtës dhe prak-
tikës së krijuar gjatë zbatimit të saj por, 
gjithashtu, të jepen rekomandime për 
avancimin e kësaj të drejte.

3) metodat e grumbullimit të të 
dhënave 

Grumbullimi i të dhënave do të kryhet 
përmes metodës së kombinuar të grum-
bullimit të literaturës dhe të dhënave 
ekzistuese, si dhe hulumtimit në terren. 
Literatura ekzistuese dhe të dhënat që do 
të merren në konsideratë mund të struk-
turohen në kategoritë e mëposhtme: 
standardet ndërkombëtare, dokumentet 
juridike, praktika e Komitetit për të Dre-
jtat e Personave me Handikap, legjisla-
cioni dhe politikat nacionale, burimet e 
deritanishme (anketat, analizat, udhëzu-
esit) të përpiluara në problematika të 
njëjta ose të ngjashme dhe literatura ak-
ademike (punime shkencore akademike 
të vendit dhe të huaja).

Kriteret e përzgjedhjes së literaturës 
nuk do të përcaktohen në mënyrë rig-
oroze, por fokusi do të jetë në literaturën 
që ka rëndësi në kontekstin rajonal ev-
ropian.

Hulumtimi në terren do të përbëhet 
nga dy pjesë. Pjesa e parë është grum-
bullimi i të dhënave, duke distribuuar 
Pyetësor te personat me handikap dhe 
prindërit e fëmijëve me handikap, ku ky 
Pyetësor do të ketë për qëllim marrjen 
e të dhënave sasiore dhe cilësore. Py-
etësori përfshinë pyetje të strukturuara 
dhe të hapura. Për qëllimet e Analizës, 
do të krijohet një ekzemplar i plotë i 
përbërë nga 1000 persona me handikap  
dhe prindër të fëmijëve me handikap. Në 
bazë të përgjigjeve kthyese, do të fitohen 
të dhëna për ekzemplarin real, në bazë të 
të cilit do të përpunohen të dhënat.

Në pjesën e dytë do të kryhet realizimi 
i fokus grupeve me ndihmën e Udhëzue-
sit për zbatimin e grupeve të fokusit, me 
të anketuar të zgjedhur nga personat me 
handikap, prindërit e fëmijëve me hand-
ikap, organizatat e tyre përfaqësuese dhe 
institucionet relevante. Grupet e fokusit 
do të zhvillohen në qershor 2018.

4) metodat e përpunimit të të 
dhënave 

Edhe të dhënat e grumbulluara nga 
literatura ekzistuese edhe ato të mbled-
hura nëpërmjet hulumtimit në terren 
do të përpunohen nëpërmjet një anal-

ize cilësore përmbajtjesore. Kjo qasje 
mundëson temë fleksible dhe jo shumë 
të detajuar, e cila mund të përpunohet 
me përshkrim, ku mundësohet ruajtja e 
kontekstit, por edhe e rëndësisë së tekstit 
– shikuar nga perspektiva e autores, me 
çka mundësohet analizë e detajuar dhe 
nxjerrje e konkluzioneve. 

5) Vërejtje për përpunimin e tekstit 
të Analizës 

Analiza është menduar si mjet në du-
art e të gjithë aktorëve, posaçërisht për 
institucionet, por edhe i organizatave të 
personave me handikap për avancim në 
praktikë. Për shfrytëzimin më të lehtë të 
kësaj Analize, gjatë përpilimit të të një-
jtës do të synohet kufizimi i gjatësisë së 
tekstit në 50 faqe.

Po ashtu, qëllimi i Analizës do të jetë 
faktor vendimtar për zgjedhjen e infor-
macioneve dhe detajet në të cilat do të 
shfaqen, do të jetë vendimtare për stilin 
e aplikuar të shkrimit.  

12 13
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kreu i

Konventa Ndërkombëtare për të Dre-
jtat e Personave me Handikap dhe Pro-
tokolli Fakultativ (Opsional) i saj u 
miratuan me konsensus në Asamblenë e 
Përgjithshme të Kombeve të Organiza-
tës së Kombeve të Bashkuara (në tekstin 
e mëtejmë: OKB) në mbledhjen e saj të 
61-të, të mbajtur më 13 dhjetor të vitit 
2006, me Rezolutën A/RES /61/106. 
Të njëjtat, në përputhje me Rezolutën u 
hapën për nënshkrim më 30 mars të vitit 
2007 në selinë e OKB-së dhe hynë në 
fuqi më 3 maj të vitit 2008.

Aktualisht, 162 shtete kanë nënshkru-
ar Konventën, ndërsa 177 shtete janë 
palë kontraktuese të saj, kurse 93 shtete 
e kanë nënshkruar Protokollin Fakulta-
tiv dhe 94 shtete e kanë ratifikuar atë1. 
Republika e Maqedonisë e nënshkroi 
KDPH më 30 mars të vitit 2007 dhe e 
ratifikoi të njëjtën më 5 dhjetor të vitit 
2011. Përveç kësaj, vendi e nënshkroi 
Protokollin Fakultativ të Konventës më 
29 korrik të vitit 2009 dhe e ratifikoi më 
5 dhjetor të vitit 2011. Instrumentet e 
ratifikimit u depozituan në Organizatën 
e Kombeve të Bashkuara më 29 dhjetor 
të vitit 2011.

Në përputhje me nenin 118 të Kushte-
tutës së Republikës së Maqedonisë, kon-
ventat ndërkombëtare të ratifikuara janë 
pjesë e legjislacionit nacional dhe nuk 
mund të ndryshohen me ligj. Me fjalë të 
tjera, dispozitat e Konventës janë drejt-
përdrejt të zbatueshme, duke përfshirë 
gjykatat nacionale, të cilat, me kalimin 
e kohës, do të mundësojnë krijimin e 
praktikës gjyqësore të qëndrueshme si 
dhe zhvillimin e instituteve juridike që 
do të rregullojnë çështjet e mbrojtjes së 
të drejtave të personave me handikap  në 
bazë të barabartë me të tjerët (Poposka, 
2018, faqe 8).

1.konventa për të drejtat e Per-
sonave me handikap

Konventa Ndërkombëtare për të Dre-
jtat e Personave me Handikap jo vetëm 
se është akti i parë ligjor i detyrueshëm 
në fushën e të drejtës ndërkombëtare të 
të drejtave të njeriut në shekullin XXI, 
është një nga nëntë konventat e të dre-
jtave të njeriut që përfaqësojnë thelbin e 
së drejtës ndërkombëtare për të drejtat e 
njeriut, por paraqet edhe njohjen zyrtare 
të handikap si çështje e të drejtave të nje-

1[Kjo gjendje është nga 5 dhjetoi i vitit 2018. Për më shumë informacione për statusin e nënshkrimit 
dhe ratifikimit të KDPH shih në:  <http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY &mtdsg_
no=IV-15&chapter=4&lang=en> [më 5 dhjetor të vitit]]

E DREJTA PËR BARAZI DHE 
MOSDISKRIMINIM TË 
PERSONAVE ME HANDIKAP  NË 
PËRPUTHJE ME KONVENTËN E 
ORGANIZATËS SË KOMBEVE TË 
BASHKUARA MBI TË DREJTAT 
E PERSONAVE ME HANDIKAP
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ekspertë nga të cilët disa duhet të jenë 
persona me handikap.

2. mirëkuptimi i të drejtës për 
barazi dhe mosdiskriminim të per-
sonave me handikap  në përputhje 
me konventën mbi të drejtat e Per-
sonave me handikap

Një pjesë e madhe e Konventës e tra-
jton çështjen e barazisë dhe mbrojtjes 
nga diskriminimi në bazë të handikap, 
të formuluar në mënyrë të veçantë në 
nenin 5 - Barazia dhe mosdiskriminimi.

Kur flasim për barazi, duhet të bëhet 
dallimi ndërmjet barazisë formale dhe 
materiale. Edhe pse barazia formale 
mund të ndihmojë shumë në luftën 
kundër stereotipave negativë dhe parag-
jykimeve, megjithatë nuk mund të ofro-
jë zgjidhje për “dilemën e diversitetit”, 
sepse nuk i shqyrton e as nuk pranon 
dallimet mes qenieve njerëzore, sipas 
paragrafit 10 të Komentit të Përgjith-
shëm numër 6 të Komitetit për të Dre-
jtat e Personave me Handikap. Nga ana 
tjetër, barazia materiale, që supozon një 
interpretim më të gjerë të nocionit të 
barazisë, nënkupton zbatimin e barazisë 
juridike në jetën e përditshme, ku rezul-
tatet dhe efektet që rrjedhin nga zbatimi 
i ligjeve, politikave dhe praktikave nuk 
duhet të jenë diskriminuese. Komenti i 

Përgjithshëm numër 3 i Komitetit për të 
Drejtat e Personave me Handikap, flet 
për barazinë inkluzive si model i ri i 
barazisë (paragrafi 11).

Paragrafi 1 i obligon shtetet-palët kon-
traktuese të njohin se të gjithë personat 
janë të barabartë para ligjit dhe kanë të 
drejtë, pa diskriminim, në mbrojtje të 
barabartë dhe përfitim të barabartë nga 
ligji. Derisa ‘barazia para ligjit’ si no-
cion i referohet të drejtës për t’u mbro-
jtur me ligj, “‘barazia sipas ligjit’, që 
është nocion unikat vetëm për këtë Kon-
ventë, i referohet të drejtës për të për-
dorur ligjin për përfitime personale. Nga 
kjo anë, personat me handikap kanë të 
drejtë të jenë të mbrojtur në mënyrë 
efektive dhe pozitivisht të përfshirë. Si-
pas Komentit të Përgjithshëm numër 3 
të Komitetit, njohja se të gjithë person-
at me handikap janë të barabartë sipas 
ligjit nënkupton se nuk duhet të ketë 
ligje që mundësojnë mohimin konkret 
apo kufizim të të drejtave të personave 
me handikap dhe se handikap duhet të 
përfshihet në të gjitha ligjet dhe politi-
kat (paragrafi 14). Përveç kësaj, termat 
“mbrojtje të barabartë” dhe “përfitim 
të barabartë nga ligji”, edhe pse janë 
të përafërt, megjithatë janë nocione të 
ndryshme.

Në fakt, nocioni i parë nënkupton kur 
shteti-pala kontraktuese miraton ligje 

riut në sferën ndërkombëtare, respektiv-
isht është instrumenti i parë për të drejtat 
e njeriut që e mishëron modelin social të 
perceptimit të handikapit.

Në fakt, modeli social i sheh personat 
me handikap si subjekte me të drejtat e 
tyre, jo si objekte dhe për këtë arsye vë 
theksin në respektimin e të drejtave të 
tyre në baza të barabarta me personat e 
tjerë në shoqëri.

I njëjti përqendrohet në barrierat në 
shoqëri dhe në mjedis, që pamundëso-
jnë pjesëmarrjen e plotë dhe efektive 
të personave me handikap në shoqëri 
në mënyrë të barabartë me të tjerët e jo 
me pamundësi individuale, respektivisht 
handikap  per se (Poposka, 2018, faqe 
20-21 ).

KDPH ka natyrë hibride, respektivisht 
mbulon një gamë të gjerë të të drejtave, 
si ato civile dhe politike ashtu edhe 
ekonomike, sociale dhe kulturore dhe 
është standardi më i lartë për mbrojtjen 
e të drejtave të personave me handikap. 
Përveç kësaj, Konventa për nga natyra 
e saj është programore, duke përshkru-
ar politikat në korniza të përgjithshme, 
duke mos definuar në detaje aktivitetet 
që mund të ndërmerren për të përfshirë 
këto politika në praktikë. Kjo i është 
lënë secilës palë kontraktuese që ta rreg-
ullojë atë në përputhje me sistemin e vet 
juridik, politik dhe administrativ.

 Teksti i KDPH përbëhet nga pream-
bula dhe teksti bazë, që ka 50 nene të 
ndara në pesë grupe, edhe atë: hyrëse 
(neni 1-2), nene me zbatim të përgjith-
shëm (neni 3-9), dispozita substantivë 
(nenet 10-30), dispozita që rregullojnë 
zbatimin dhe monitorimin (nenet 31-40) 
dhe nene të karakterit teknik që rregullo-
jnë çështjet e nënshkrimit, aderimit, rati-
fikimit dhe hyrjes në fuqi (nenet 41-50). 
Risi në KDPH janë dispozitat që kërko-
jnë konsultimin dhe përfshirjen aktive të 
personave me handikap dhe Organizat-
ave të tyre përfaqësuese në hartimin dhe 
zbatimin e legjislacionit dhe politikave 
përmes të cilave zbatohet KDPH (neni 
4, paragrafi 3); dispozita me të cilat nji-
het rëndësia e bashkëpunimit ndërkom-
bëtar dhe programeve zhvillimore për 
realizimin e plotë të të drejtave të per-
sonave me handikap  (neni 32); dispozi-
ta për vendosjen e mekanizmit nacional 
të monitorimit, që është komplementar 
me mekanizmin ndërkombëtar të mon-
itorimit (neni 33); dhe procedurën për 
menaxhim më të mirë të afateve kohore 
për raportim (nenet 35-37).

Me KDPH formohet Komiteti për 
të Drejtat e Personave me Handikap 
në mënyrë që të mbikëqyrë zbatimin e 
Konventës. Komiteti përbëhet nga 18 
anëtarë të cilët janë ekspertë, me mandat 
katërvjeçar (4) me të drejtë rizgjedhjeje, 
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Pikërisht në këtë rast, Komiteti ka 
konsideruar se shteti-pala kontraktuese 
gjatë refuzimit të kërkesës së aplikantes 
për leje ndërtimi nuk i ka marrë para-
sysh rrethanat e veçanta të rastit të saj 
dhe nevojat e saj që ndërlidhen me han-
dikap. Prandaj ky vendim i autoriteteve 
të vendit, për të mos hequr dorë nga 
plani ndërtimor-urbanistik, për të lejuar 
ndërtimin e pishinës për hidroterapi në 
pronën e aplikantes në pronësi të saj, 
është disproporcionale dhe ka shkaktuar 
efekt diskriminues, që ka ndikuar neg-
ativisht në qasjen e aplikantes si qytet-
are me handikap  në kujdesin shëndetë-
sor dhe rehabilitimin e nevojshëm për 
gjendjen shëndetësore specifike të saj 
(paragrafi 8.8).

Neni 2 përcakton përshtatjen e duhur 
si “modifikim i adekuat dhe i nevojshëm 
apo përshtatje e nevojshme në një rast 
të caktuar, që nuk përbën një barrë jop-
roporcionale, me qëllim që të sigurohet 
gëzimi ose ushtrimi i të gjitha të dre-
jtave dhe lirive themelore të personave 
me handikap në baza të barabarta me të 
tjerët”. Ky është një detyrim ex nunc, që 
është detyrim i individualizuar dhe reak-
tiv për çdo person me handikap si rast i 
ndarë dhe iniciohet me kërkesë të per-
sonit.

KDPH bën një hap të rëndësishëm, jo 
vetëm me atë që përcakton se moskry-
erja e arsyeshme e përshtatjes paraqet 
diskriminim, por edhe i obligon shtetet-
palët kontraktuese t’i ndërmarrin të 
gjitha hapat për sigurimin e përshtatjes 
(paragrafi3). 

Këtë pikëpamje e vendos ky nen me 
zbatim horizontal. Rrjedhimit, Komiteti 
në jurisprudencën e vet në rastin Gem-
ma Beasley kundër Australisë  (an-
glisht: Gemma Beasley v. Australia, 
Communication No. 11/2013, CRP-
D/C/15/D/11/2013), si dhe në rastin 
Majkëll Loki kundër Australisë (an-
glisht: Michael Lockrey v. Australia, 
Communication No. 13/2013, CRP-
D/C/15/D/13/2013), thekson se shte-
ti-pala kontraktuese nuk i ka ndërmarrë 
hapat e domosdoshëm që të sigurojë për-
shtatjen e nevojshme dhe konkludon se 
refuzimi për të siguruar gjuhën e shen-
jave Auslan apo shënime stenografike, 
pa vlerësim thelbësor nëse kjo do të 
përbënte një ngarkesë disproporcionale 
ose të panevojshme, paraqet diskrimin-
im në bazën e handikap dhe shkelje të 
nenit 5 të Konventës (paragrafi 8.4 dhe 
paragrafi 8.5). Përveç kësaj, në ras-
tin e F. kundër Austrisë (anglisht: F v. 
Austria, Communication No. 21/2014, 
CRPD/C/14/D/21/2014), Komiteti kon-

dhe politika nuk duhet të diskriminojë 
personat me handikap, por termi i dytë 
– “përfitim të barabartë nga ligji” do të 
thotë se shtetet-palët kontraktuese duhet 
t’i mënjanojnë barrierat për të fituar qa-
sje në të gjitha masat ligjore mbrojtëse 
dhe përfitimet nga qasja e barabartë në 
ligj dhe drejtësi për realizimin e të dre-
jtave të personave me handikap . Vetë 
retorika e shfrytëzuar në nenin 5 tregon 
se ndalohet diskriminimi në bazë të han-
dikap dhe jo vetëm mbrojtje e personave 
me handikap, që hap hapësirë për mbro-
jtjen e personave të cilët në të kaluarën 
kanë pasur handikap, që kanë handikap 
apo të cilët në të ardhmen mund bëhen 
me handikap, persona për të cilët supo-
zohet të kenë ndonjë handikap, si dhe 
për personat të cilët janë në lidhje të 
ngushtë me një person me handikap dhe 
mund të diskriminohen për këtë shkak 
(diskriminimi në bazë të paraleles).

Në përputhje me paragrafin 2, shtetet-
palët kontraktuese obligohen të ndalojnë 
çfarëdo diskriminimi, në bazë të hand-
ikap që, në përputhje me definicionin që 
e përmban neni 2, nënkupton “çfarëdo 
dallimi, përjashtimi ose kufizimi mbi 
bazën e handikap, që ka për qëllim 
apo efekt të paaftësisë ose pengimit të 
njohjes, gëzimit ose përdorimit, në bazë 
të barabartë me të tjerët, të të gjitha të 
drejtave dhe lirive themelore të njeriut 

në sferën politike, ekonomike, sho-
qërore, kulturore, qytetare apo ndonjë 
fushë tjetër. I mbulon të gjitha format 
e diskriminimit, duke përfshirë edhe 
pamundësimin e përshtatjes së nevo-
jshme”. 

Siç thekson Komiteti në jurisprudencën 
e vet, në rastin S. K kundër Brazilit (an-
glisht: S.C v. Brazil, Communication 
No. 10/2013, CRPD/C/12/D/10/2013), 
si dhe në rastin Xejms Nobël kundër 
Australisë (anglisht: Marlon James No-
ble v. Australia, Communication No. 
2/2012, CRPD/C/16/D/7/2012) dhe ras-
ti Z-ri H kundër Republikës së Bashkuar 
të Tanzanisë (anglisht: Mr. X v. United 
Republic of Tanzania, Communication 
No. 22/2014, CRPD/C/18/D/22/2014), 
diskriminimi mund të paraqitet nga 
efekti diskriminues i normës apo masës 
e cila nuk ka për qëllim të diskrimi-
nojë, por megjithatë ajo në mënyrë jo 
proporcionale i prek personat me han-
dikap  (paragrafi 6.4 dhe paragrafi 8.3, 
në mënyrë adekuate). Në rastin H.M. 
kundër Suedisë (anglisht: H.M v. Swe-
den, Communication No. 3/2011, CRP-
D/C/7/D/3/2011), Komiteti vëren se lig-
ji që zbatohet në mënyrë neutrale mund 
të ketë efekt diskriminues, kur nuk mer-
ren parasysh rrethanat konkrete të per-
sonave për të cilët zbatohet dispozita 
(paragrafi 8.3).

18 19
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sideron se mos-instalimi i audio sistemit 
nga shteti gjatë vazhdimit të rrjetit të 
tramvajit ka rezultuar me pamundësimin 
e personave me  handikap shqisore (per-
sona të verbër) për akses në informacio-
net dhe teknologjitë komunikatave dhe 
në shërbime të hapura për publikun në 
baza të barabarta me të tjerët dhe, me 
këtë, është shkaktuar shkelja e nenit 5 
dhe 9 të Konventës (paragrafi 8.7).

Dhe, për fund, paragrafi 4 parashi-
kon se ndërmarrja e masave speciale/të 
veçanta, të domosdoshme për përshpe-
jtimin apo arritjen e barazisë de facto të 
personave me handikap  nuk do të kon-
siderohet si diskriminim. Respektivisht, 
dispozita parashikon se masat afirmative 
të ndërmarra me qëllim të reduktimit të 
ndarjes midis normatives dhe reales ndaj 
personave me handikap do të trajtohen 
si përjashtim specifik nga diskriminimi. 
Sipas Komentit të Përgjithshëm numër 
3 të Komitetit, këto masa doemos duhet 
të jenë në përputhje me të gjitha parimet 
dhe dispozitat e Konventës. Në veçanti, 
ato nuk duhet të rezultojnë në vazhdimin 
e izolimit, segregimit, stereotipizim-
it, stigmatizimit ose diskriminimit në 
mënyrë tjetër të personave me handikap  
(paragrafi 29),  (Poposka, 2018, f. 30-
36).

Për shkak të ekzistimit të diskriminimit 
të shumëfishtë, më poshtë do të sqarohet 
edhe përfshirja e nenit 6 lidhur me gratë 
me handikap dhe e nenit 7 që ka të bëjë 
me fëmijët me handikap, që janë anal-
izuar nga afër me nenin 5, i shpjeguar 
më sipër.

Në bazën e nenit 6 qëndron pozi-
ta specifike e femrave dhe grave me 
handikap, si dhe fakti se pikërisht ky 
grup ballafaqohet me diskriminim të 
shumëfishtë, posaçërisht në pjesën e: 
qasjes së barabartë në arsim, mundësive 
ekonomike, interaksionit social dhe gjy-
qësorit; njohjes së barabartë para ligjit; 
dhe aftësisë të marrin pjesë në politikë 
dhe të kontrollojnë jetën e tyre perso-
nale në një sërë kontekstesh, për shem-
bull: sa i përket mbrojtjes shëndetësore, 
duke përfshirë shërbimet për shëndet 
seksual dhe reproduktiv dhe ku dhe me 
kë dëshirojnë të jetojnë (Komenti i përg-
jithshëm nr. 3 i Komitetit për të Drejtat 
e Personave me Handikap, i theksuar 
më sipër, paragrafi 2). Diskriminimi i 
shumëfishtë në fakt është diskriminim 
në më shumë baza dhe ekzistojnë dy llo-
je të veçanta të këtij tipi të diskriminimit. 
Lloji i parë quhet diskriminim kumulativ 
apo plotësues dhe paraqitet kur ekziston 
mbulim i bazave të diskriminimit. Lloji 
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i dytë quhet diskriminim ndërsektorial 
dhe paraqitet kur ka kombinim unik të 
bazave të diskriminimit dhe i njëjti gjen-
det në kryqëzimin ndërmjet bazave in-
dividuale të mbrojtura me legjislacionin 
kundër diskriminimit (Fredman, 2005, 
faqe 13-19; Poposka dhe Jovevski, 2017, 
faqe 40-41; Committee on the Elimina-
tion of Discrimination against Women, 
General Recommendation No. 25, 2004, 
paragrafi 12; Committee on the Elimina-
tion of Discrimination against Women, 
General Recommendation No. 28, 2010, 
paragrafi 18). 

Për shembull, gratë me handikap men-
tale, të cilat nuk mund të diskriminohen 
për shkak se janë femra ose për shkak se 
kanë handikap mentale, por sepse janë 
gra me këtë lloj handikap për shkak të 
paragjykimeve që i godasin pikërisht 
ato. Megjithëse dihen rastet e diskrimin-
imit të shumëfishtë, megjithatë, legjis-
lacioni ekzistues kundër diskriminim-
it nuk është në gjendje të zgjidhë këtë 
problem, sepse pikërisht ky legjislacion 
është dizajnuar në atë mënyrë që diskri-
minimin e sheh si problem i vetëm. Dhe, 
pikërisht këtu qëndron paradoksi, sa 
më shumë personi ndryshon nga “pam-
ja normale”, ka më shumë gjasa të jetë 

viktimë e diskriminimit të shumëfishtë 
dhe, njëkohësisht, ka më pak gjasa që të 
merr mbrojtjen e nevojshme nga ky lloj 
diskriminimi. Pikërisht këtu qëndron 
dobishmëria e këtij neni të Konventës 
me përmbajtje të shprehur antidiskrim-
inuese, që ka aplikim horizontal, me qël-
lim të tejkalimin të kësaj situate.

Në fakt, edhe gratë edhe femrat me 
handikap  pësojnë nga diskriminimi edhe 
ndaj handikap edhe ndaj gjinisë, duke i 
privuar ato nga të drejta të shumta. 

Kombinimi i dominimit të meshku-
jve në shumë kultura nga njëra anë, dhe 
qëndrimi negativ i pranuar përgjithësisht 
ndaj handikap nga ana tjetër, reflektohet 
negativisht tek gratë dhe vajzat me han-
dikap (Stojkova, 2004, fq. 213-220). Siç 
thuhet në Komentin e Përgjithshëm nr. 3 
të Komitetit për të Drejtat e Personave 
me Handikap, të cituar më lart, “ligjet 
dhe politikat nacionale të handikap his-
torikisht i shpërfillin aspektet që lidhen 
me gratë dhe vajzat me handikap. Nga 
ana tjetër, ligjet dhe politikat që kanë të 
bëjnë me gratë tradicionalisht e kanë in-
joruar handikap. Kjo padukshmëri e ka 
forcuar gjendjen e formës së shumëfishtë 
dhe ndërsektoriale të diskriminimit ndaj 
grave dhe vajzave me handikap (para-
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grafi 3). Prandaj paragrafi 1 është shumë 
i rëndësishëm për shkak se në mënyrë 
të qartë dhe pa mëdyshje pranon se 
gratë dhe vajzat me handikap janë ob-
jekt i diskriminimit të shumëfishtë dhe, 
në këtë drejtim, i obligon shtetet-palët 
kontraktuese të ndërmarrin masa për të 
siguruar gëzimin e plotë dhe të barabartë 
të të gjitha të drejtave të njeriut dhe lir-
ive themelore të grave dhe vajzave me 
handikap. Kjo përfshin të drejtën për 
barazi, duke përfshirë edhe sigurimin e 
përshtatjes së nevojshme të grave dhe 
vajzave me handikap. Komiteti për Eli-
minimin e Diskriminimit ndaj Grave në 
jurisprudencën e vet, të kohëve të fundit, 
ka adresuar përshtatjen e nevojshme në 
lidhje me qasjen e grave me handikap 
në punësim (CEDAW/C/HUN/CO/7-
8 and Corr.1, paragrafi 45). Një nga 
mënyrat themelore për këtë është lufta 
kundër stereotipave negativë gjinor që 
duhet të njihen dhe sfidohen me qëllim 
të promovimit të barazisë gjinore. Kon-
venta përmban obligimin për t’i luftuar 
stereotipat, paragjykimet dhe praktikat 
e dëmshme që kanë të bëjnë me per-
sonat me handikap, duke përfshirë edhe 
ato në bazë të gjinisë dhe moshës, në të 
gjitha fushat e jetës shoqërore. Komen-
ti i Përgjithshëm nr. 3 i Komitetit për të 
Drejtat e Personave me Handikap vërejti 

se “diskriminimi ndaj grave dhe vajzave 
me handikap mund të ketë shumë forma, 
si: (a) diskriminimi i drejtpërdrejtë; (b) 
diskriminim indirekt; (c) diskriminimi 
sipas paraleles; (ç) moszbatimi i për-
shtatjes së nevojshme; dhe (d) diskri-
minimi strukturor ose sistematik. Pa-
varësisht nga forma në të cilën paraqitet, 
ndikimi i diskriminimit i shkelë të dre-
jtat e grave me handikap” (paragrafi 17).

Për këtë shkak, paragrafi 2 i obligon 
shtetet “t’i ndërmarrin të gjitha masat 
e duhura për të siguruar zhvillimin e 
plotë, përparimin dhe fuqizimin e grave 
në mënyrë që të garantojë shfrytëzimin 
dhe gëzimin e të drejtave të tyre të nje-
riut dhe lirive themelore të parashikuara 
me Konventën”. Termi “të gjitha masat 
e duhura” nënkupton masat të cilat kanë 
natyrë ligjore, arsimore, administrative, 
kulturore, politike, gjuhësore apo  natyrë 
tjetër, dhe të njëjtat janë të përshtatshme 
nëse i respektojnë parimet e Konventës. 
Masat mund të jenë të përkohshme ose 
afatgjata dhe duhet të ndihmojnë në te-
jkalimin e pabarazisë de jure dhe de fac-
to.

Përderisa masat e përkohshme speciale 
mund të jenë të domosdoshme, siç janë 
kuotat për tejkalimin e diskriminimit 
strukturor ose sistemik të diskriminimit 
të shumëfishtë, masat afatgjata, siç janë 

reforma e legjislacionit dhe politikat për 
sigurimin e pjesëmarrjes së barabartë të 
grave me handikap në të gjitha fushat e 
jetës, janë parakushte esenciale për ar-
ritjen e barazisë materiale për gratë me 
handikap  (Komenti i përgjithshëm nr. 
3 i Komitetit për të Drejtat e Personave 
me Handikap, i cituar më lartë, paragrafi 
20).

Të gjitha masat e lartpërmendura 
duhet të sigurojnë zhvillimin e plotë, 
përparimin dhe fuqizimin e grave me 
handikap. Edhe pse zhvillimi i refero-
het rritjes ekonomike dhe çrrënjosjes së 
varfërisë, i njëjti nuk kufizohet vetëm në 
këto fusha.

Përveç kësaj, me qëllim të avancim-
it dhe fuqizimit të grave me handikap, 
masat duhet të tejkalojnë qëllimin e zh-
villimit dhe të përpiqen të përmirësojnë 
gjendjen e grave me handikap  gjatë 
jetëgjatësisë së tyre. Së fundi, në për-
puthje me qasjen e bazuar në të drejtat 
e njeriut, sigurimi i fuqizimit të grave 
me handikap do të thotë promovimi i 
pjesëmarrjes së tyre në vendimmarr-
jen publike. Prandaj, shtetet-palët kon-
traktuese duhet të arrijnë drejtpërdrejt 
te gratë dhe vajzat me handikap  dhe të 
vendosin masa të duhura për të siguruar 
që perspektivat e tyre janë marrë plotë-
sisht në konsideratë (Komenti i Përgjith-

shëm Nr. 3 i Komitetit për të Drejtat e 
Personave me Handikap, të cituar më 
lart, paragrafët 21 -23).

Përveç kësaj, në mënyrë të qartë thek-
sohet se gratë me handikap nuk janë një 
grup homogjen, por i përfshijnë në vet-
vete edhe gratë indigjene, gratë refug-
jate, emigrantet, azilkërkueset dhe gratë 
e zhvendosura brenda vendit, gratë në 
paraburgim, gratë që jetojnë në varfëri, 
gratë të përkatësive të ndryshme etni-
ke, fetare dhe racore, gratë me hand-
ikap  të shumëfishta dhe në nevojë për 
nivel të lartë të mbështetjes, gratë me 
albinizëm dhe lesbiket, gratë bisek-
suale dhe transeksuale si dhe personat 
interseksualë. Diversitetin i grave me 
handikap, gjithashtu, i përfshin të gjitha 
llojet e handikap, respektivisht handikap 
trupore, psiko-sociale, intelektuale apo 
shqisore (Koment i Përgjithshëm nr. 3 
i Komisionit për të Drejtat e Personave 
me Handikap, të cituar më lart, paragra-
fi 5). Të gjitha këto grupe të grave dhe 
vajzave me handikap  bëjnë pjesë në 
përfshirjen personale të mbrojtjes nga 
shtetet-palët kontraktuese, në përputhje 
me Nenin 6 të MKDPH.

Së fundi, duhet theksuar se obligimet e 
shteteve në zbatimin e Nenit 6 përfshijnë 
qasjen tri-shtresore: respektimin, mbrojt-
jen dhe përmbushjen e kësaj të drejte. Në 
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këtë aspekt, shtetet-palët kontraktuese 
duhet t’i rishikojnë ligjet, dispozitat, tra-
ditat dhe praktikat që janë diskriminuese 
ndaj grave dhe vajzave me handikap  
dhe të ndërmarrin masa për përfshirjen 
e tyre sistematike në rrjedhat kryesore të 
shoqërisë, të interesave dhe të drejtave 
të grave dhe vajzave me handikap  në të 
gjitha politikat nacionale dhe strategjitë, 
si dhe ndërmarrja e aktiviteteve që kanë 
për qëllim vetëm për gratë me handikap  
(Poposka, 2018, faqet 36-39).

Në bazën e nenit 7, ngjashëm sikurse 
te neni 6, qëndron pozita speciale e 
ndjeshme e fëmijëve me handikap, si 
dhe fakti që pikërisht ky grup përballet 
me ndjeshmëri të dyfishtë, edhe atë: në 
bazë të moshës dhe në bazë të hand-
ikap. Prandaj është me rëndësi të mad-
he që analiza e këtij neni të kryhet në 
përputhje me nenin 5, të cituar më lart. 
Pikërisht fëmijët me handikap varen në 
veçanti nga mbështetja e të rriturve në 
zbatimin e mekanizmave për mbrojtjen 
e të drejtave të tyre. Paragrafi 1 i këtij 
neni obligon shtetet-palë kontraktuese 
të ndërmarrin të gjitha masat e nevo-
jshme për të siguruar gëzimin e plotë të 
të gjitha të drejtave dhe lirive themelore 
të fëmijëve me handikap në baza të 
barabarta me të tjerët, i cili në mënyrë 

të qartë e përshkruan parimin e barazisë 
dhe mosdiskriminimit. Komenti i Përg-
jithshëm nr. 6 i Komitetit për të Drejtat 
e Personave me Handikap, të cituar më 
lart, vë në dukje se “ndëshkimi fizik 
shpeshherë në mënyrë disproporcionale 
i godet fëmijët me handikap ...shtetet-
palët kontraktuese duhet të ndalojnë 
të gjitha format e ndëshkimit fizik dhe 
mizor, veprimin çnjerëzor ose përçmues 
me fëmijët në të gjitha rrethanat dhe të 
sigurojë masat e duhura për zbatimin e 
këtij ndalimi” (paragrafi 37).

Për më tepër, paragrafi 2 e ndryshon 
parimin e “interesit më të mirë të fëmi-
jës” që është bazë e Konventës për të 
Drejtat e Fëmijëve (i parashikuar shpre-
himisht në nenin 3, paragrafi 1). Në 
fakt, natyra e gjerë e këtij paragrafi ka 
për qëllim t’i përfshijë të gjitha aspektet 
e kujdesit dhe mbrojtjes së fëmijëve në 
të gjitha rrethanat. Në përputhje me Ko-
mentin e përgjithshëm nr. 9 të Komitetit 
për të Drejtat e Fëmijëve (anglisht: Gen-
eral Comment No. 9: The rights of chil-
dren with disabilities, CRC/C/GC/9), 
ku është theksuar formulimi i njëjtë, ky 
paragraf u referohet ligjvënësve të cilëve 
u është besuar korniza juridike për mbro-
jtjen e të drejtave të fëmijëve me hand-
ikap, si dhe proceset e vendimmarrjes që 

kanë të bëjnë me fëmijët me handikap. 
Për më tepër, “neni 3 duhet të jetë bazë 
në të cilën janë vendosur programet dhe 
politikat dhe duhet të merren parasysh 
në mënyrë adekuate për secilin shërbim 
që sigurohet për fëmijët me handikap” 
(paragrafi 29). Interesi më i mirë i fëmi-
jës ka rëndësi të veçantë në institucionet 
dhe në entet tjera që ofrojnë shërbime 
për fëmijët me handikap, prej të cilave 
pritet të harmonizohen me standardet 
dhe dispozitat e sigurisë, mbrojtjen dhe 
kujdesin e fëmijëve duhet ta kenë kujdes 
të tyre primar dhe kjo pikëpamje duhet 
t’i tejkalojë të gjitha të tjerat edhe në 
të gjitha rrethanat, për shembull, gjatë 
shpërndarjes së buxheteve (paragrafi 
29). Megjithatë, sipas Komentit të Përg-
jithshëm nr. 6 të Komitetit për të Drejtat 
e Personave me Handikap, të cituar më 
lartë, “parimi i interesit më të mirë të 
fëmijës” duhet të zbatohet te fëmijët me 
handikap, duke i shqyrtuar me kujdes 
rrethanat e tyre. Megjithatë, ky koncept 
nuk duhet të shfrytëzohet që të pengo-
hen fëmijët, posaçërisht vajzat me hand-
ikap, që të realizojnë të drejtën e tyre në 
integritetin fizik. Për më tepër, shtetet-
palët kontraktuese duhet t’i kushtojnë 
vëmendje dhunës dhe institucionalizimit 
të fëmijëve me handikap, të cilëve u mo-

hohet e drejta të rriten në familjet e tyre, 
si çështje e diskriminimit (paragrafi 38). 

Paragrafi 3 i këtij neni i refero-
het obligimit të shteteve-palëve kon-
traktuese të sigurojnë që fëmijët me 
handikap lirshëm të tregojnë mendimin 
e tyre për të gjitha çështjet dhe, posaçër-
isht, për çështjet që kanë të bëjnë me 
vetë ata, ndërsa këto mendime të mer-
ren parasysh në përputhje me moshën 
dhe pjekurinë në bazë të njëjtë me fëmi-
jët tjerë. Në realizimin e kësaj të drejte, 
fëmijët me handikap duhet të fitojnë 
ndihmë adekuate që i përshtatet moshës 
dhe hadikap të tyre. 

Edhe përpos faktit që ky nen frymëzo-
het nga Konventa për të Drejtat e Fëmi-
jëve (Neni 23) dhe Komenti i Përgjith-
shëm nr. 9 i Komitetit për të Drejtat e 
Fëmijëve, megjithatë për nga përmbajtja 
është krejtësisht i ndryshëm. Në fakt, ky 
nen është dispozitë antidiskriminuese që 
ka aplikim horizontal dhe duhet të mer-
ret parasysh standardi i përcaktuar me te, 
gjatë leximit të secilit nen tjetër të Kon-
ventës
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Kushtetuta e Republikës së Maqe-
donisë në nenin 9 përmban klauzolë të 
përgjithshme të barazisë që përcakton se 
“qytetarët... janë të barabartë në liritë dhe 
të drejtat e tyre, pavarësisht nga gjinia, 
raca, ngjyra, origjina nacionale dhe so-
ciale, besimi politik dhe fetar dhe pozita 
shoqërore. Qytetarët para Kushtetutës 
dhe ligjeve janë të barabartë” (Kushtetu-
ta, 1991, Neni 9).

Megjithatë, kjo dispozitë është kri-
tikuar shumë për shkak të faktit se e 
shfrytëzon shprehjen qytetarë që jep për-
shtypje se të huajt (persona pa shtetësi 
dhe persona me shtetësi të huaj) nuk janë 
të mbrojtur nga diskriminimi, në për-
puthje me këtë dispozitë. Po ashtu, neni 9 
nuk i përmban disa baza të diskriminim-
it, që janë aktualë në kohën e sotme, siç 
është handikap dhe mosha dhe, përpos 
kësaj, përmban edhe një listë të mbyllur 
të bazave të diskriminimit. Për në fund, 
neni 9, duke pasur parasysh faktin se u 
referohet të drejtave dhe lirive të njeriut 
dhe qytetarit, respektivisht personave 
fizikë, nuk e parashikon mbrojtjen nga 
diskriminimi për personat juridikë. Për 
më tepër, përpos këtyre kritikave, Gjyka-
ta Kushtetuese shumë vite këtë klauzolë 
e interpreton në mënyrë shumë restrik-
tive, duke vepruar në përputhje me nenin 

110, paragrafin 3, respektivisht lidhur me 
kërkesat për mbrojtjen e të drejtave dhe 
lirive të njeriut - që shumë qartë tregohet 
si jokompetente thuajse në të gjitha ras-
tet për diskriminim e supozuar dhe mos 
vendosjen e saj meritore (Poposka dhe 
Jovevski, 2017, faqe 67).

1. Ligji për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi

Ligji për parandalimin dhe mbrojtjen 
nga diskriminimi i ka plotësuar zbrazëti-
rat juridike që ekzistojnë në sistemin 
tonë juridik në sferën e mosdiskrimin-
imit dhe ka krijuar mundësi mbrojtjeje 
më të lehtë juridike për të gjithë person-
at që do të mund të paraqiten si viktima 
potenciale të diskriminimit, duke përf-
shirë edhe personat me handikap, si dhe 
prindërit e fëmijëve me handikap përmes 
institutit diskriminim sipas paraleles. Në 
fakt, ky Ligj në nenin 3 përpos bazave 
të diskriminimit të shënuara, siç janë: 
gjinia, raca, ngjyra, përkatësia e grupit 
të margjinalizuar, përkatësia etnike, gju-
ha, shtetësia, prejardhja sociale, relig-
jioni apo bindja fetare, arsimi, përkatësia 
politike, statusi personal dhe shoqëror, 
hadikap mendore dhe trupore, mosha, 
gjendja familjare apo statusi civil, sta-
tusi material dhe gjendja shëndetësore, 
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parashikon edhe listë të hapur të bazës së 
diskriminimit, duke e shtuar edhe frazën 
“çfarëdo baze tjetër e diskriminimit”.

Ligji i ndalon të gjitha format e diskri-
minimit, duke përfshirë diskriminimin 
direkt dhe indirekt (neni 6), shqetësimin 
(neni 7), instruksionin për diskriminim 
(neni 9), dhe viktimizimin (neni 10), të 
kryer nga ana e personave fizikë dhe 
juridikë si në sektorin publik po ash-
tu edhe në sektorin privat, në sferën e 
punësimit dhe marrëdhënieve të punës, 
në arsim, në qasjen në të mira dhe shër-
bime, në banim, shëndetësi, mbrojtje 
sociale, administratë, gjyqësor, shkencë, 
sport, anëtarësim dhe veprim në organi-
zata sindikaliste, parti politike dhe or-
ganizata civile dhe sferë tjetër (neni 4). 
Megjithatë, Ligji për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi nuk i nd-
alon shprehimisht thirrjet apo deklaratat 
diskriminuese. Për më tepër, në nenin 12 
Ligji parashikon si formë më të rëndë 
të diskriminimit dhe diskriminimit të 
shumëfishtë, diskriminimin e kryer ndaj 
një personi të caktuar njëkohësisht në 
shumë baza diskriminuese. Kjo është 
jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse 
të gjithë njerëzit kanë karakteristika të 
ndryshme personale, që në shumë raste 
mund të sjellin deri në diskriminim ku-
mulative apo ndërsektorial.

Diskriminimi i drejtpërdrejt në bazë 
diskriminuese është ndaluar në përputh-
je me nenin 6, paragrafin 1 të këtij Lig-
ji, dhe paraqitet kur me një person është 
vepruar në disfavor në formë dallimit, 
përjashtimit apo kufizimit që, si pasojë, 
ka mund t’i merret, shkelet apo kufizo-
het ndonjë e drejtë ndonjë personi, për 
dallim nga ndonjë person tjetër, në situ-
atë krahasuese, vetëm në bazë të karak-
teristikës mbrojtëse të personit. Ky defi-
nicion në tërësi nuk është në përputhje 
me standardet ndërkombëtare, posaçër-
isht me Direktivën e Këshillit 2000/78/
EC të datës 27 nëntor të vitit 2000, me 
të cilën direktivë vendoset korniza e 
përgjithshme e veprimit të barabartë 
në punësim dhe profesione  (anglisht: 
Council Directive 2000/78/EC of 27 
November 2000 establishing a general 
framework for Equal Treatment in Em-
ployment and Occupation, 2000, OJ L 
303/16) sepse është parashikuar që ve-
primi i disfavorshëm vetëm ka apo do të 
kishte mundur të ketë, e jo se edhe ka 
pasur. Po ashtu, në definicion theksohen 
llojet e veprimeve të disfavorshme, duke 
e shtuar rrezikun e përjashtimit të ndonjë 
lloj veprimi që është theksuar, nëse ve-
prohet në zbatimin e interpretimit nga 
ana e gjykatave. I njëjti definicion duhet 
të përpunohet në mënyrë shtesë me qël-

lim që qartë t’i pasqyrojë të gjitha tri el-
ementet e diskriminimit direkt. 

Lidhur me ekzistimin e arsyetimit të 
përgjithshëm të diskriminimit direkt, 
duhet të theksohet se në Ligj kjo nuk 
është parashikuar. Nga ana tjetër, legjis-
lacioni kundër diskriminimit përmban 
një numër të madh të përjashtimeve të 
parashikuara me nenet 13 deri 15. Për 
shembull, asnjë veprim nuk do të konsid-
erohet diskriminim nëse është masë që 
është paraparë me ligj, që ka për qëllim 
nxitjen e punësimit (neni 15, paragrafi 
1, pika 2); gjatë parashikimit të kushtit 
thelbësor dhe vendimtar për punësim 
(neni 14, paragrafi 1, pika 2); gjatë ras-
teve të veçanta të ndërmarrjes së masave 
afirmative (neni 13); gjatë ekzistimit 
të trajtimit të ndryshëm të personave 
me handikap në realizimin e trajnimit 
dhe arsimit me qëllim të përmbushjes 
së nevojave të veçanta arsimore dhe që 
kanë të bëjnë me barazimin e mundë-
sive (neni 15, paragrafi 1, pika 3); dhe 
gjatë kryerjes së mbrojtjes së veçantë të 
parashikuar me ligj (neni 15, paragrafi 1, 
pika 7) etj. 

Posaçërisht diskutabil është përjash-
timi në nenin 14, paragrafi 1, pika 7 e 
Ligjit, që ka të bëjë me lirinë e shpre-
hjes, paraqitjen publike, mendimin 

dhe informimin publik i cili nuk është 
i kushtëzuar me kërkesën për domos-
doshmëri dhe proporcionalitet, por është 
ngritur në nivelin e përjashtimit absolut. 
Një përjashtim i definuar në mënyrë të 
këtillë është problematik për nga aspek-
ti i standardeve ndërkombëtare, sepse 
liria e të shprehurit nuk është definu-
ar në mënyrë absolute, por se mund të 
kufizohet. Një nga arsyet për kufizimin 
është mbrojtja e lirive dhe të drejtave të 
të tjerave, duke përfshirë edhe të drejtën 
e barazisë dhe mosdiskriminimit. Liria 
e definuar absolute e shprehjes është në 
kolizion me dhënien e mundshme të in-
struksionit për diskriminim si dhe nxitje 
e diskriminimit që, nga ana tjetër, janë 
të ndaluara me Ligjin për parandalimin 
dhe mbrojtjen nga diskriminimit dhe me 
Kodin Penal.

Diskriminimi indirekt në bazën e 
diskriminimit është ndaluar në përputh-
je me nenin 6, paragrafi 2 të këtij Ligji, 
dhe paraqitet kur një dispozitë neutrale 
në dukje, kriter apo praktikë, me karak-
teristikë mbrojtëse apo grupi më i gjerë 
i këtyre personave, e vendos personin në 
pozitë të palakmueshme në krahasim me 
personat tjerë, përveç nëse një dispozitë 
e atillë, kriter apo praktikë rrjedh nga 
ndonjë qëllim i arsyetuar, ndërsa mjetet 
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për arritjen e këtij qëllimi janë adekuate 
dhe të domosdoshme. Ky definicion 
nuk është tërësisht në përputhje me Di-
rektivën 2000/78/EC, i cituar më lartë, 
sepse është parashikuar që vetëm i vë 
personat në pozitë të palakmueshme e jo 
se i ka vënë apo mund t’i vë në pozitë të 
palakmueshme. 

Në Ligj ekziston mundësia e një jus-
tifikimi të përgjithshëm të diskriminim-
it indirekt në përputhje me ekzistimin e 
qëllimit të justifikuar dhe testit për pro-
porcionalitet. Ajo që është interesante 
është se gjykatat duhet të luajnë rol 
kyç në zgjidhjen e dilemës për përqind-
jen e gërshetimit të neneve në grupin e 
rasteve të diskriminimit indirekt. Gjatë 
kësaj, nuk është ndaluar shprehimisht që 
të dhënat statistikore të përdoren gjatë 
dëshmimit të këtyre rasteve dhe autorët 
konsiderojnë se të njëjtat do të jenë të 
pranueshme si prova në procedurat gjy-
qësore, natyrisht, sipas vlerësimit të lirë 
të gjykatës dhe nëse u beson.         

Shqetësimi si bazë e diskriminim-
it është ndaluar në pajtim me nenin 7, 
duke e definuar si formë të veçantë të 
paraqitjes së diskriminimit. Shqetësimi 
dhe veprimi përçmues paraqet shkelje 
e dinjitetit të personit apo një grupi të 
personave që rrjedh nga baza e diskri-

minimit dhe që ka për qëllim ose vjen 
si rezultat i shkeljes së dinjitetit të per-
sonit respektiv apo  krijimin e mjedis-
it kërcënues, armiqësor, përçmues ose 
frikësues, qasje apo praktikë.

Shqetësimi është definuar më gjerë-
sisht, duke përfshirë shkeljen e dinjitetit 
përpos personit individual edhe grupit 
të personave që e ndajnë karakteristikën 
mbrojtëse. Megjithatë, nuk përmendet 
se është veprim i padëshiruar, respektiv-
isht nuk mund të ketë viktimë të shqetë-
simit nëse individi e ka dëshiruar dhe 
e ka miratuar një sjellje të tillë. Për në 
fund, do të kishim theksuar se, kur fla-
sim për shqetësimin, legjislacioni ynë 
nuk jep përgjigje të saktë për çështjen 
e përgjegjësisë së punonjësit përgjegjës 
(punëdhënësi apo ofruesi i shërbimeve) 
të shqetësimit të kryer nga ana e per-
sonave të tretë. Megjithatë, konsidero-
het se përgjegjësia e punëdhënësit për 
veprimin e personave të tretë, duke përf-
shirë edhe shqetësimin, në masë të mad-
he varet nga natyra e raportit të tyre të 
ndërsjellë dhe nga praktika e ardhshme 
gjyqësore lidhur me këtë çështje. 

Për më tepër, instruksioni për diskri-
minim (që quhet: ndihmë dhe nxitje të 
diskriminimit) ndalohet në përputhje me 
nenin 9 të Ligjit, si formë e veçantë e 

paraqitëse e diskriminimit. Gjatë kësaj 
janë përfshirë edhe thirrja direkte edhe 
indirekte, inkurajimi, dhënia e udhëzi-
meve apo nxitja e personit tjetër të krye-
jë diskriminim.

Për personat me handikap mendore 
dhe trupore posaçërisht i rëndësishëm 
është neni 5, paragrafi 1, pika 12 dhe 
neni 8, paragrafi 2 që parashikojnë sig-
urimin e përshtatjes së nevojshme. Në 
fakt, Ligji parashikon që “përshtatja e 
infrastrukturës dhe shërbimeve paraqet 
ndërmarrjen e masave adekuate, të nevo-
jshme për ndonjë rast, që t’i mundësohet 
personit me handikap mendore dhe tru-
pore të ketë qasje, të marrë pjesë dhe të 
avancohet në procesin e punës, përveçse 
nëse këto masa nuk imponojnë ngarkesë 
disproporcionale për punëdhënësit”.

Për këtë dispozitë adresohet kritikë 
sepse është kufizuese, respektivisht ka të 
bëjë vetëm me përshtatjen e infrastruk-
turës dhe shërbimeve. Më tej, Ligji nuk 
e definon shprehjen “masa adekuate” për 
këta persona, përveçse sqaron se ato janë 
të individualizuara, respektivisht që janë 
të nevojshme në rastin adekuat.

Për më tepër, Ligji nuk bën dallim 
midis funksioneve të rëndësishme dhe 
themelore të vendit të punës dhe funk-
sioneve margjinale dhe të parëndë-
sishme, që është mangësi e konsider-

ueshme e kësaj dispozite. Dhe, për në 
fund, lidhur me çështjen e ngarkesës 
asimetrike, sipas ligjit tonë: legjisla-
cioni nacional  nuk i analizon dhe nuk 
i përcakton ngarkesat disproporcionale, 
sikurse në shtetet tjera, me vëllimin dhe 
statusin e personit juridik (shtetëror apo 
privat), shpenzimet financiare, vëllimin 
dhe burimet financiare të punëdhënësit, 
si dhe mundësinë për t’u fituar mjete 
nga burimet publike apo çfarëdo ndihme 
tjetër. Gjatë ndryshimit të ligjit ky sqa-
rim shprehimisht duhet të inkorporohet. 
Ajo që është progresive në nenin 8, para-
grafi 2, e që është plotësisht në përputh-
je me Konventën për të Drejtat e Per-
sonave me Handikap, është që mungesa 
e paarsyetuar e përshtatjes konsiderohet 
si formë e diskriminimit. 

         Sa u përket dispozitave proce-
duese, kalimi i ngarkesës së dëshmim-
it është parashikuar shprehimisht në 
Ligj. Për më tepër, nenet 16-33 i Lig-
jit parashikon vendosjen e organit për 
barazi–Komisioni për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi (KMD) dhe e rregullon 
procedurën te ky institucion. Sistemi na-
cional parashikon 3 procedura që mund 
të udhëhiqen në raste të diskriminimit të 
supozuar, edhe atë: procedura adminis-
trative (te KMD në përputhje me nen-
et 25 deri 28 të Ligjit dhe te Avokati i 
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Popullit në përputhje me nenet 13-27 të 
Ligjit të Avokatit të Popullit), procedura 
gjyqësore (në përputhje me nenet 34-41 
të Ligjit) dhe procedura për kundërvajtje 
(në përputhje me nenet 42-45 të Ligjit).

KMD-ja është paraparë si organ i pa-
varur, sovran në përputhje me Ligjin i 
cili ka kompetencë si në sektorin publik 
po ashtu edhe në sektorin privat. Në për-
puthje me nenin 24 të këtij Ligji, KMD-
ja ka kompetenca të gjera me qëllim të 
promovimit të barazisë dhe parandalimit 
të diskriminimit sipas bazave të diskri-
minimit. 

Ligji parashikon edhe procedurë gjy-
qësore për mbrojtjen e të drejtave në ras-
te të diskriminimit (Poposka dhe Jovevs-
ki, faqe 68-71).

2. strategjia nacionale për barazi 
dhe mosdiskriminim 2016-2020

Strategjia Nacionale për Barazi dhe 
Mosdiskriminim 2016-2020 i definon 
qëllimet, masat, indikatorët, kreatorët 
kryesore të politikës për avancimin e të 
drejtave dhe mundësitë e barabarta në 
të gjitha sferat e ndryshme dhe i refero-
het diskriminimit në të gjitha sferat, të 
grupuara në: punë dhe marrëdhënie 
pune, arsim, shkencë, sport dhe kulturë, 
siguri sociale (mbrojtje, sigurim pen-

sional dhe invalidor dhe shëndetësi), 
gjyqësor dhe administratë dhe qasje në 
të mira dhe shërbime.

Vizioni i Strategjisë është realizimi i të 
drejtave të njeriut dhe vendosja e mundë-
sive të barabarta dhe mosdiskriminimit 
për të gjithë njerëzit në Republikën e 
Maqedonisë në të gjitha sferat e jetës 
shoqërore. Misioni i saj është: mbrojtja 
efikase nga diskriminimi dhe respektimi 
i parimit të mundësive të barabarta dhe 
ndalimi i diskriminimit për secilin per-
son apo grup personash në bazë të karak-
teristikave të tyre personale, sidomos 
grupeve sociale të ndjeshme (bashkësitë 
etnike, gratë, personat LGBTI, personat 
me handikap  mendore dhe trupore, të 
moshuarit, fëmijët, refugjatët, person-
at me status të ulët social, të shpërngu-
lurit e brendshëm, si dhe grupet tjera 
të ndjeshme, anëtarët e bashkësive fe-
tare dhe secilin person që është trajtuar 
ndryshe pa shkak të arsyeshëm dhe qël-
lim legjitim). Parimet dhe përcaktimet 
themelore të Strategjisë janë: demokra-
cia participuese–konsultime; partneriteti 
dhe bashkëpunimi; dhe përgjegjësia.

Synimi i përgjithshëm i Strategjisë Na-
cionale është që parandalimi dhe mbrojt-
ja nga diskriminimi të ngritët në shkallën 

e realizimit të të drejtave të njeriut dhe 
mundësive të barabarta për të gjithë, në 
sfera të ndryshme të veprimit shoqëror 
në nivel nacional dhe lokal. Ekzisto-
jnë tre synime strategjike, edhe atë: 1) 
Avancimi i kornizës juridike për mundë-
si të barabarta dhe mosdiskriminim; 2) 
Përforcimi i kapaciteteve, përmirësimi i 
punës dhe koordinimi i mekanizmave in-
stitucionalë për parandalimin dhe mbro-
jtjen nga diskriminimi dhe promovimi i 
mundësive të barabarta; dhe 3) Ngritja e 
vetëdijes publike për njohjen e formave 
të diskriminimit dhe promovimi i kon-
ceptit të mosdiskriminimit dhe mundë-
sive të barabarta.

3. strategjia nacionale për baraz-
imin e të drejtave të Personave me 
handikap  2010-2018

Në vitin 2010 Qeveria e miratoi Strate-
gjinë Nacionale të Rishikuar për Baraz-
imin e të Drejtave të Personave me 
Handikap 2010-2018. Synimi kryesor i 
Strategjisë është avancimi i pozitës së 
personave me handikap deri në pozi-
cionin e qytetarëve të barabartë që i 
gëzojnë të gjitha të drejtat dhe përg-
jegjësitë. Parimet dhe përcaktimet 
themelore janë: dinjiteti sipas lindjes, 

autonomia individuale, duke përfshirë 
edhe lirinë e zgjedhjes personale dhe 
pavarësinë e personave me handikap; 
mosdiskriminimi; pjesëmarrja dhe përf-
shirja e plotë dhe efikase në të gjitha 
sferat e jetës shoqërore; respektimi i dal-
limeve dhe pranimi i personave me han-
dikap si pjesë e diversitetit njerëzor dhe 
njerëzimit në jetën e përbashkët; mundë-
si të barabarta; aksesi; barazia gjinore; 
dhe koncepti për fëmijët me handikap. 
Strategjia inkorporon shtatëmbëdhjetë 
tërësi të veçanta të veprimit, edhe atë: 1) 
Familja dhe zhvillimi i personalitetit; 2) 
Parandalimi; 3) Mbrojtja shëndetësore, 
habilitimi dhe rehabilitimi; 4) Qasja në 
shërbime dhe mjete ndihmëse; 5) Arsi-
mi; 6) Orientimi profesional dhe i punës 
dhe punësimi; 7) Mbrojtja sociale; 8) 
Banimi, mobiliteti dhe aksesi; 9) Mbro-
jtja juridike dhe mbrojtja nga dhuna 
dhe abuzimi; 10) Informimi, komuni-
kimi dhe ngritja e nivelit të vetëdijes; 
11) Pjesëmarrja në jetën kulturore; 12) 
Sporti dhe rekreacioni; 13) Informaci-
one dhe hulumtimi; 14) Pjesëmarrja në 
jetën politike dhe publike; 15) Bash-
këpunimi ndërkombëtar; 16) Statistika 
dhe grumbullimi i të dhënave; dhe 17) 
Monotorimi dhe evaluimi i Strategjisë.
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Analiza mbi këtë gjendje, të sqaruar 
më poshtë, bazohet në të gjeturat e hu-
lumtimit dhe në analizën e përgjigjeve të 
pyetësorëve nga 1000 persona me han-
dikap dhe prindër të fëmijëve me hand-
ikap në Republikën e Maqedonisë, har-
tuar dhe zbatuar në kuadër të projektit. 

1. të dhëna nga hulumtimi i kryer 
për demistifikimin e çështjes së han-
dikap në sferën e barazisë dhe mos-
diskriminimit

1.1. Qëllimi dhe objekti i hulumti-
mit

Kjo analizë jep pasqyrë për njohjen e 
të drejtave të tyre të personave me han-
dikap dhe prindërit e fëmijëve me hand-
ikap, posaçërisht për të drejtën e baraz-
isë dhe mosdiskriminimit, në pajtim me 
standardet e vendosura me Konventën 
për të Drejtat e Personave me Hand-
ikap. Në këtë drejtim, analizohet nëse 
kuptohet si duhet Instituti i përshtatjes 
së nevojshme dhe çfarë nënkuptohet me 
sigurimin e këtij instituti.

Si shtesë, analizohen peripecitë e të 
anketuarve mbi efikasitetin dhe real-
izimin e masave që shteti i ndërmerr për 
arritjen e barazisë reale të personave me 
handikap. Njëherësh, e detekton edhe 
profilin e personave me handikap (lloji/
shkalla e handikapi, gjinia, mosha, arsi-
mi/aftësimi profesional, prioritete–kur 
është fjala për realizimin e të drejtave, 
dhe nëse të drejtat e tyre ndonjëherë 
kanë qenë të shkelura). Për më tepër, 
analiza vë në duke edhe ekzistimin e 
diskriminimit të dyfishtë, sidomos në 
bazë të handikap dhe gjinisë, por edhe në 
bazë të handikap dhe moshës. Në fund, 
Analiza i thekson se për cilat tema vetë 
personave me handikap dhe prindërve 
të fëmijëve me handikap konsiderojnë 
se u nevojiten më shumë informaci-
one që të mund të realizojnë të drejtën 
e tyre për barazi. Analiza i përpunon 
edhe qëndrimet e grupit të synuar për 
lirinë e informimit në bazë të barabartë 
me të tjerët, ngritjen e vetëdijes publike 
dhe pjesëmarrjen politike të personave 
me handikap në bazë të njëjtë sikurse 
të tjerët.        
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aspekti i të drejtave të njeriut, sfidat e 
sigurimit të përshtatjes së nevojshme 
dhe ngjashëm.

Instrumente të hulumtimit janë: Py-
etësori për personat me handikap dhe 
prindërit dhe kujdestarët e fëmijëve me 
handikap  (p-ph/2018) dhe Manuali për 
diskutim në fokus grupet me kategori të 
ndryshme të të anketuarve nga aspekti 
i barazisë dhe mosdiskriminimit (m-
ph/2018).

1.2. ekzemplari i hulumtimit

Numri i përgjithshëm i të anketuarve/
anketuarave është 1000 persona, prej të 
cilëve 500 janë persona me handikap 
dhe 500 janë prindër të fëmijëve me 
handikap, duke i marrë në konsideratë 
të gjitha llojet e handikap. Ekzemplari 
i kompletuar është konstruktuar sipas 
llojit të handikap, gjinisë, përkatësisë 
etnike, moshës, shkallës së arsimit dhe 
vendbanimit/komunës. Më poshtë i gje-
ni të dhënat për secilën nga grupet, të 
prezantuara në tabela dhe grafikë. 

Në këtë drejtim, numri i personave 
për këtë hulumtim është ndarë në 
mënyrën si vijon: 185 persona me han-

dikap fizike (37%), 145 persona me 
shikim të dëmtuar (29%), 140 perso-
na më dëgjim të dëmtuar (28%), dhe 
30 persona me handikap intelektuale 
(6%). Nga prindërit e fëmijëve me han-
dikap, përgjigje kthyese janë marrë nga 
120 prindër të fëmijëve me handikap 
fizike (24%), 35 prindër të fëmijëve me 
shikim të dëmtuar (7%), 60 prindër të 
fëmijëve me dëgjim të dëmtuar (12%), 
105 prindër të fëmijëve me handikap 
të kombinuara (21%) dhe 180 përgjig-
je nga prindërit e fëmijëve me hand-
ikap intelektuale (36%) (shih: Grafiku 
numër 1).

Ekzemplari për hulumtim sipas gjinisë 
në tërësi ndahet në: 520 femra-gra të 
anketuara - 52% dhe 480 të anketuar të 
gjinisë mashkullore - 48%. Grafiku 2 jep 
pasqyrë kumulative të ekzemplarit sipas 
gjinisë të kryqëzuar me llojin e hand-
ikapit. Në fakt, nga personat me hand-
ikap  265 janë të anketuara kundrejt 235 
që janë meshkuj, derisa nga prindërit e 
fëmijëve me handikap 225 janë femra 
kundrejt 245 që janë meshkuj. 

Në Tabelën numër 1 është dhënë 
pasqyrë kumulative e Ekzemplarit si-
pas përkatësisë etnike dhe llojit të han-
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Analiza është menduar si vegël në du-
art e aktorëve relevantë të kësaj sferë 
dhe ka për qëllim të japë rekoman-
dime në drejtim të harmonizimit dhe 
avancimit të kornizës ligjore në për-
puthje me Konventën dhe përmirësimin 
e praktikës nacionale. 

Me qëllim të hyrjes më thellë të 
gjendjes, shkaqeve dhe nevojave të per-
sonave me handikap, merret parasysh 
edhe konteksti nacional edhe ai lokal, si 
dhe politikat nacionale dhe lokale dhe 
legjislacioni që ka të bëjë me personat 
me handikap. Njëherësh, gjatë analizës 
kualitative të të dhënave të marra nga 
Pyetësori i realizuar merren parasysh 
edhe trendet momentale pozitive, rritja 
e të cilave mund të pritet në periudhën 
në vijim, përmes aktiviteteve në nivel 
lokal dhe përafrimi i obligimeve të të 
gjithë aktorëve për përfshirjen e plotë 
të personave me handikap në komu-
nitetin lokal – që rrjedh nga vetë masat 
dhe politikat e shtetit në nivel nacion-
al dhe lokal. Për shembull, obligimet e 
shteteve që rrjedhin nga instrumentet e 
ratifikuara ndërkombëtare, si Konven-
ta për të Drejtat e Personave me Han-

dikap, si dhe Strategjia Nacionale për 
Barazimin e të Drejtave të Personave 
me Handikap  (e rishikuar) 2010-2018 
dhe Strategjia Nacionale për Barazi dhe 
Mosdiskriminim 2016-2020. Analiza 
kualitative e merr parasysh edhe as-
pektin ekonomiko-social dhe kulturor 
të vetë komunitetit lokal, si dhe vend-
banimin – si faktor të rëndësishëm në 
zbatimin e planeve të veprimit dhe 
strategjive aktuale nacionale dhe lo-
kale, si dhe shndërrimin e standardeve 
ndërkombëtare në praktikë.

Dhe, për në fund, faktor i rëndësishëm 
në procesin e krijimit dhe zbatimit të 
politikave që kanë të bëjnë me person-
at me handikap janë vetë institucio-
net. Për këto arsye, si grup sekondar i 
synuar i hulumtimi janë institucionet 
shtetërore, dhe përmes analizës së përg-
jigjeve të marra, mund të shihet edhe 
pasqyra e gjendjes në shoqërinë ma-
qedonase, respektivisht, numri i vogël 
i personave me handikap të përfshirë 
në jetën shoqërore dhe politike, niveli 
i ulur i njohjes së të drejtave të tyre, re-
aliteti jo i plotë që e reflekton modelin 
social të pikëpamjes për handikapi nga 
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dikapit. Në fakt, 645 pjesëmarrës janë 
deklaruar si maqedonas (34.5%), 270 
shqiptarë (27%), 30 turq (3%), 25 bosh-
njakë (2.5%), 10 vlleh (1%), derisa 20 

pjesëmarrës në këtë hulumtim janë 
deklaruar se janë nga bashkësia rome 
(2%).

Grafiku 1. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap

Grafiku 2. Ekzemplari i hulumtimit sipas llojit të handikap dhe gjinisë 

tabela 1. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap dhe përkatësisë etnike
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Grafiku 3. Ekzemplar hulumtimi sipas moshë 

CNë Grafikun numër 3 është dhënë 
pasqyrë kumulative e Ekzemplarit sipas 
moshës, i ndarë në tetë grupmosha. Nga 
ky grafik mund të konkludohet se pje-
sa më e madhe e të anketuarve/anket-
uarave janë me handikap apo prindër 
të fëmijëve me handikap që i takojnë 
grupmoshës mbi 30 vjet, me numër të 
përgjithshëm 85 %, kurse më së paku 
grupmosha nën 30 vjet me 15%. Numri 
më i madh i të anketuarve/anketuarave 

me handikap janë të grupmoshave prej 
30 deri 40 vjet dhe prej 40-44 vjet që 
janë 37% e nën-ekzemplarit të hulum-
timit të personave me handikap. Nga 
ana tjetër, numri më i madh i të anket-
uarve/anketuarave të prindërve të fëmi-
jëve me handikap janë të grupmoshës 
prej 35-39 vjet dhe prej 50+ me 51% 
të nën-ekzemplarit të hulumtimit të 
prindërve të fëmijëve me handikap.  

tabela 2. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap dhe komunës së vend-
banimit
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Grafiku 4. 
Ekzemplar hulum-
timi sipas shkallës 
së arsimimi

Në fakt, në Tabelën numër 2 është 
dhënë pasqyrë kumulative e Ekzem-
plarit sipas komunës së të anketuarve/
anketuarave ku jetojnë. Shikuar nga as-
pekti i përfshirjes territoriale, në kuadër 
të hulumtimit janë përfshirë sikurse 
zonat urbani po ashtu edhe ato rurale. 
Përfaqësim më të madh në hulumtim në 
kë Shkup, ku janë përfshirë 200 të an-
ketuar/a, pastaj vjen Tetova me 165 të 
anketuar/a, vijon Velesi me 80 të anket-
uara, Prilepi me 75 të anketuar/a, Gos-
tivari me 70 të anketuar/a, Gjevgjelia 
me 35 të anketuar/a, Strumica, Struga, 
Radovishi, Ohri, Resnja me 25 të anket-
uar/a, Probishtipi, Shtipi, Kërçova, Kri-
va Pallanka dhe Bogovinja me nga 20 të 
anketuar/a, Koçani, Kratova, Kumano-
va dhe Dojrani me nga 10 të anketuar/a, 
Manastiri, Bërvenica, Vallandova dhe 
Debarca me nga 5 të anketuar/a.  

Në Grafikun numër 4 është dhënë 
pasqyrë për shkallën e arsimit të 
ekzemplarit hulumtues, ku mund të 
konkludohet se një pjesa më e madhe e 
të anketuarve/anketuarave, edhe atë në 
mënyrë të konsiderueshme, kanë kryer 
arsimin e mesëm, me përqindje kumu-
lative prej 98% (47% e personave me 
handikap dhe 51% të prindërve të per-

sonave me handikap ), ndërsa më pas 
vijon grupi i të anketuarve/anketuarave 
me arsim fillor, me përqindje kumula-
tive - 43% (27% të personave me han-
dikap  dhe 16% të prindërve të fëmi-
jëve me handikap ) dhe arsimi i lartë 
me përqindje kumulative-41% (vetëm 
8% e personave me handikap dhe 33% 
të prindërve të fëmijëve me handikap). 
Brengos fakti që 18% e të anketuarve/
anketuarave janë persona me handikap 
pas arsimim formal.

1.3. Analiza kuantitative dhe kuali-
tative e përgjigjeve të pyetësorëve

Siç është theksuar edhe më lartë, Py-
etësori përbëhet prej dy pjesëve, pran-
daj edhe përgjigjet e pyetësorëve janë 
analizuar në dy pjesë, edhe atë: pjesa 
e parë, pyetje lidhur me të drejtën e 
barazisë dhe përvojave me diskriminim 
dhe, pjesa e dytë, e drejta e marrjes dhe 
dhënies së informacioneve nga ana e 
personave me handikap në bazë të një-
jtë me të tjerët dhe masat e ndërmarra 
nga shteti për avancimin e të drejtave të 
personave me handikap, duke përfshirë 
edhe ngritjen e vetëdijes publike dhe 
pjesëmarrjen politike. 

Pjesa e parë: Pyetje që lidhen me 
të drejtën e barazisë dhe përvojat me 
diskriminimin

Në pjesën e parë të Pyetësorit janë 
grumbulluar të dhënat për përvojat e 
personave me handikap dhe prindërit e 
personave me handikap për ushtrimin e 
të drejtës së barazisë dhe mosdiskrimin-
imit dhe analizohen njohuritë për këtë 
të drejtë dhe përfshirja e të njëjtës. Në 
fakt, në Grafikun numër 5 është dhënë 
pasqyrë sipas asaj nëse të anketuarit/
anketuarat konsiderojnë se personat me 
handikap janë të barabartë me qytetarët 

tjerë (Pyetja nr. 1). Nga numri i përgjith-
shëm i të anketuarve/anketuarave me 
handikap, të gjithë, në numër absolut, 
konsiderojnë se nuk janë të barabartë, 
kurse 99% e prindërve të fëmijëve me 
handikap  konsiderojnë se fëmijët e tyre 
nuk janë të barabartë me fëmijë tjerë që 
nuk kanë handikap. 

Në Grafikun 6 është dhënë pasqyrë 
për qëndrimin e ekzemplarit të hulum-
timit rreth faktit nëse gëzojnë mbrojtje 
të barabartë personat me handikap në 
krahasim me qytetarët tjetër (Pyetja nr. 
2). Në këtë pyetje vërehet pjesë e kon-

kreu iiikreu iii



AgjendA e humbur 
Demistifikimi i çështjes së handikap në sferën e 
barazisë dhe mosdiskriminimit

AgjendA e humbur 
Demistifikimi i çështjes së handikap në sferën e 

barazisë dhe mosdiskriminimit

siderueshme e ekzemplarit të hulumtim-
it që nuk është përgjigjur (17%). Dallimi 
në pikëpamjen rreth kësaj pyetje sip-
as gjinisë dhe llojit të handikap është i 
vogël, ndaj për këto arsye nuk është për-
punuar më tej.

Lidhur me pyetjen nëse personat me 
handikap janë të diskriminuar në sho-

qërinë tonë (Pyetja nr. 3), një përqindje 
e madhe konsideron se janë të diskrim-
inuar (përqindja e përgjithshme 87%), 
nuk ka përgjigje negative, por vërehet 
numër i konsiderueshëm i të anketuarve 
që nuk janë përgjigjur (përqindja e përg-
jithshme-13%). Dallimet në pikëpamjet 
për këtë çështje sipas gjinisë dhe llojit 

Grafiku 5. A janë të 
barabartë personat me 
handikap  me qytetarët 
tjerë?

Grafiku 6. A gëzojnë mbro-
jtje të barabartë personat me 
handikap me ligj në krahasim 
me qytetarët tjerë? 
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deklarata të pjesëmarrësve të 
fokus grupit 

“Shumë kohë humbet me semin-
are shkencore dhe çdolloj seminari 
tjetër. Gjithçka mbetet në letër, nuk 
bëhet asgjë që të na lehtësohet jeta”, 
person me handikap. 

“Së paku shteti të më sigurojë 
transport për fëmijët e mi për ush-
trime deri te Enti për dëgjim, të folur 
dhe për zë. Nuk kemi mundësi që 
fëmijët tani t’i dërgojmë deri atje, 
sepse unë duhet të punojë ndërsa 
bashkëshortja ime nuk mund t’i dër-
gojë”, prind i fëmijës me handikap.

“Ne jemi qytetarë të rendit të dytë. 
Të ndryshohen të gjitha ligjet dhe të 
miratojnë ligj të ri për ne”, person 
me handikap.  

“Për shkak të mos-informimit për 
gjendjen e fëmijëve tanë, të njëjtit 
shmangen nga moshatarët e tyre”, 
prind i fëmijës me handikap.

“Shteti nuk mban llogari fare për 
ne...për shembull, për të hyrë në 
provimin për leje nuk më lejojnë 
interpretues të gjuhës së shenjave, 
sepse unë nuk i kuptoj pyetjet dhe 
kërkoj interpretues që të marrë pjesë 
me mua, por ata më refuzuan”, per-
son me handikap

“Papunësia është problem... as 
shteti as ndërmarrjet nuk na duan”, 
person me handikap 

“Nuk janë të pranuar nga mosha-
tarët dhe institucionet në secilën 
sferë të jetës”, prind i fëmijës me 
handikap. 

kreu iiikreu iii
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Grafiku 7. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap dhe a konsidero-
jnë se personat me handikap janë të diskriminuar

46 47

të handikap janë të vogla, prandaj për 
këtë arsye nuk janë përpunuar këto të 
dhëna. 

Në pyetjen se në cilën sferë të jetës sho-
qërore personat me handikap më shpesh 
janë të diskriminuar (Pyetja nr. 4), numri 
më i madh i të anketuarve në këtë anketë 
konsideron se është sfera sociale, për të 
cilën 96% e të anketuarve konsiderojnë 
se është më i shpeshtë dhe shëndetësia me 
94% të të anketuarve/anketuarave. Më 
pas vijon sfera e arsimit, shkencës dhe 
sportit me 70.5%, puna dhe marrëdhënia 

e punës me 64.5%, aksesi në të mirat 
dhe shërbimet me 62%. Për sferën e in-
formimit publik dhe mediumeve 46% e të 
anketuarve/anketuarave konsiderojnë se 
është i shpeshtë, pastaj sfera e gjyqësorit 
dhe e administratës me 39% dhe sfera e 
banimit me 27%. Në fund qëndron sfera 
e kulturës me 5.7% e të anketuarve/an-
ketuarave që konsiderojnë se diskrimin-
imi është i shpeshtë edhe në anëtarësimin 
dhe veprimin në organizatat sindikaliste, 
partitë politike, shoqatat dhe fondacionet 
edhe organizimet tjera me 2.5% (Grafiku 
numër 8 dhe Tabela numër 4). 

Duhet theksuar fakti se, edhe pse në 
numër të madh, personat me handikap  në 
përgjigjet e tyre kanë qëndrim të ngjashëm 
apo të njëjtë me prindërit e fëmijëve me 
handikap, vërehet dallim në sferën e 
punës dhe marrëdhëniet e punës me dal-
lim prej 19.5 p.p. (poenë të përqindjes)
[ Poenë të përqindjes (p.p) është njësi 
masë për dallimin aritmetik ndërmjet dy 
për qind. ], si dhe sfera e drejtësisë dhe 
administratës me 15 p.p. Vërehet fakti se 
personat me handikap konsiderojnë se në 
sferën e kulturës dhe anëtarësimit dhe ve-
primit në organizatat sindikaliste, partitë 
politike, shoqatat dhe fondacionet edhe 
organizimet tjera të bazuara në anëtarë-
sim deri diku janë diskriminuese (edhe 
pse në numër të vogël), derisa prindërit e 
fëmijëve me handikap konsiderojnë se në 
këto dy sfera personat me handikap  thua-
jse nuk janë të diskriminuar fare.

Po ashtu, duhet të theksohet fakti se 
sfera e informimit publik dhe mediumet 
renditet shumë lartë në listën e sferave 
ku personat me handikap shqisore nd-
jehen të diskriminuar. Kjo tendencë 
vërehet edhe në dhënien e prioriteteve 
në sferën e qasjes në të mirat dhe shër-
bimet për këto dy grupe të personave 
me handikap. Dallimet në pikëpam-
jet lidhur me këtë pyetje sipas gjinisë 
dhe karakteristikave socio-demografike 
janë të vogla, prandaj nuk janë për-
punuar.

Qëndrimet e të anketuarve/anketuar-
ave për diskriminimin e shumëfishta 
në bazë të handikap dhe gjinisë janë 
prezantuar më poshtë në Grafikun 
numër 9. Në fakt, në pyetjen nëse kon-
siderojnë se gratë dhe femrat me han-
dikap  janë objekt i diskriminimit të 
shumëfishtë, për shkak të gjinisë dhe 

tabela 3. Sipas Jush, 
a janë të diskriminuar 
personat me handikap 
në shoqërinë tonë?
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handikapi së tyre, numri i përgjith-
shëm i të anketuarve në 76% janë 
përgjigjur pozitivisht. Përqindja 
është e madhe e të anketuarve/anket-
uarave që nuk janë përgjigjur në këtë 
pyetje (24%), respektivisht një nga 
katër personat nuk ka dhënë përgjigje 
në këtë pyetje, që na sjell në përfun-
dim se arsyet për këtë fakt duhet të 
jenë objekt i analizës së mëtejshme. 
Është interesant të përmendet fakti 
që dallimet në pikëpamjet lidhur me 
këtë pyetje sipas të gjitha karakteris-
tikave socio-demografike, e sidomos 
të gjinisë, janë të vogla, prandaj nuk 
janë përpunuar.

Nga ana tjetër, kur të anketuarit/an-
ketuarat u pyetën për diskriminimin 
e shumëfishtë, por kësaj në inter-
aksion midis handikap dhe moshës 
(fëmijë), 97.5% e të anketuarve/an-
ketuarave janë përgjigjur pozitivisht, 
nuk ka përgjigje negative dhe vetëm 
2.5% nuk janë përgjigjur, që tregon 
në faktin se kjo formë e diskrimin-
imit për ata është e panjohur. Në 
fakt, në Grafikun 10 është prezantu-
ar përgjigja e pyetjes a janë fëmijët 
me handikap objekt i diskriminim-

deklarata të pjesëmarrësve të 
fokus grupit 

“Rrethi nuk na do... kudo që të 
shkojmë njerëzit na shikojnë. Neve 
na shikojnë ndryshe, na përqeshin, 
ndërsa ne nuk kemi siguri”, person 
me handikap.

“Pafuqia e tyre shfrytëzohet në 
mënyra të ndryshme dhe nga gjith-
kush, prej në shtëpi edhe jashtë”, 
person me handikap. 

“Tjetër është të kesh vajzë me 
handikap tjetër të mos kesh. Kam 
dy vajza, njërën me handikap  ma 
trajtojnë ndryshe edhe shokët edhe të 
afërmit nuk sillen njëjtë sikurse me 
vajzën tjetër që nuk ka handikap”, 
prind i fëmijës me handikap.  

“Duhet ta kemi të qartë se ndryshe 
shihen gratë me handikap”, person 
me handikap.

“Institucionet janë të ashpra, çfarë 
përshtatje kur një rampë nuk ma bëri 
kryetari i komunës, së paku deri atje 
të shkojë të ankohem, kështu nuk 
mund të shkoj deri tek ai”, person 
me handikap.  

Grafiku 8. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap dhe në cilën sferë të 
jetës shoqërore personat me handikap janë më shpesh të diskriminuar.

it të shumëfishtë, për shkak të moshës 
së tyre dhe handikapi së tyre. Dallimi 
është i vogël në pikëpamjen e kësaj 
pyetje në të gjitha karakteristikat so-
cio-demografike.

Lidhur me atë nëse sigurohet përshtatja 
e nevojshme për personat me handikap, 
përqindja është e madhe e të anketuarve 

që konsideron se nuk sigurohet, nuk ka 
përgjigje pozitive, por vërehet një numër 
i rëndësishëm i tyre që nuk janë përg-
jigjur (përqindja e përgjithshme – 15%). 
Dallimet në pikëpamjen për këtë çësht-
je sipas llojit të handikap janë të vogla, 
prandaj nuk është përpunuar, por shëno-
het më poshtë në mënyrë ilustruese.  
(Tabela numër 5 dhe Grafiku numër 11).
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Grafiku 10. Ekzemplar 
hulumtimi nëse konsidero-
jnë se fëmijët me handikap 
janë objekt i diskriminimit 
të shumëfishtë

deklarata të pjesëmarrësve të fokus grupit 

“Te shteti ynë nuk ka asgjë e jo më përshtatje”, prind i fëmijës me handikap.  

“Çfarë barazie, për të pasur të drejta të barabarta duhet parakushte të kemi. 
Kur nuk mundem as në shitore vet të shkoj, këtu nuk ka barazi. Kur për votim 
as të mos bëjmë fjalë. Më ofrojnë në shtëpi ditën e shtunë të votoj”, person me 
handikap.

“Në vendin e punës jemi më të diskriminuar”. Të gjithë na shohin si të 
paaftë”, person me handikap. 

tabela 4. Sipas Jush, në cilën sferë të jetës shoqërore personat me handikap  më 
shpesh janë të diskriminuar?

Grafiku 9. Ekzemplar hulumtimi a konsideroni se gratë dhe femrat me han-
dikap janë objekt i diskriminimit të shumëfishtë
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tabela 5. Sipas Jush, a sigurohet përshtatje e nevojshme për personat me hand-
ikap?

52 53

Deklaratat e fokus grupeve tregojnë 
se personat me handikap dhe prindërit 
e fëmijëve me handikap nuk e kuptojnë 
Institutin e përshtatjes së nevojshme dhe 
çfarë ai përfshinë në vetvete. Ekziston 
tendencë e ndryshimit të tij me aksesin në 
përgjithësi. Nevojitet përpilimi i material-
it me shkrim në të cilin do të sqarohet në 
detaje çfarë nënkupton përshtatja e nevo-
jshme si institut juridik antidiskriminues 
dhe ndarjen e tij me qasjen si e drejtë e 
njeriut, në përputhje me nenin 9 të Kon-
ventës.

Pjesa e parë e Pyetësorit përfundon me 
analizën e përgjigjeve të pyetjes nëse ma-
sat që i ndërmerr shteti për arritjen e bara-
zisë reale të personave me handikap janë 
të mjaftueshme dhe e përmbushin qëllim-
in e vet. Në fakt, në Grafikun numër 12 
është prezantuar përgjigja e të anketuarve/
anketuarave që tregojnë përqindje të lartë 
të pakënaqësisë dhe përgjigje negative 
lidhur me këtë pyetje, me 97%. Pak më e 
lartë është përqindja e prindërve të fëmi-
jëve me handikap që nuk janë përgjigjur 
në këtë pyetje. Dallimi është i vogël nga 
pikëpamja e kësaj pyetje sipas të gjitha 
karakteristikave socio-demografike, duke 
përfshirë edhe llojin e handikap të të an-
ketuarve/anketuarave.

Grafiku 11. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap dhe a sigurohet për-
shtatje e nevojshme për personat me handikap? 

deklarata të pjesëmar-
rësve të fokus grupit

“Vetëbesimi te personat me 
handikap është në nivel të 
ulët, duhet punë për arritjen 
e të njëjtit, por edhe edukim 
i prindërve të fëmijëve me 
handikap ”, prind i personit 
me handikap.

“ Duhet rastet e diskrimin-
imit të paraqiten. Në Komis-
ionin për mbrojtje nga diskri-
minimi ka numër të madh të 
ankesave në bazë të handikap. 
Personat me handikap  duhet 
të inkurajohen që t’i paraqes-
in rastet e diskriminimit”, 
person me handikap.

“Ligje që e rregullojnë 
qasjen ekzistojnë, që janë të 
shkëlqyeshme, megjithatë 
gjendja lidhur me këtë çësht-
je mbetet në nivel të ulët. 
Bëjmë përpjekje të gjithë për 
mundësi të barabarta, ama 
stigmatizimi ende nuk është i 
pranishëm”, përfaqësues insti-
tucioni. 
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Pjesa e dytë: e drejta e marrjes dhe 
dhënies së informacioneve nga person-
at me handikap në bazë të njëjtë me 
të tjerët dhe masat e ndërmarra nga 
ana e shtetit për avancimin e të dre-
jtave të personave me handikap, duke 
përfshirë edhe ato masa për ngritjen 
e vetëdijes publike dhe pjesëmarrjes 
politike

Në pjesën e dytë të Pyetësorit, që ka 
të bëjë me marrjen dhe dhënien e infor-
macioneve nga ana e personave me han-
dikap në bazë të barabartë me të tjerët 
dhe masat e ndërmarra nga ana e shtetit 
për avancimin e të drejtave të personave 
me handikap, duke përfshirë edhe ato 
masa për ngritjen e vetëdijes publike dhe 
pjesëmarrjes politike (09-20), janë përf-
shirë 12 pyetje të prezantuara më poshtë.

Në pyetjen nëse personat me handikap 
e gëzojnë të drejtën e shprehjes në bazë 
të njëjtë me të tjerët, gjysma e të anket-
uarve/anketuarave respektivisht 49% 
konsiderojnë se nuk e gëzojnë fare këtë 
liri në bazë të njëjtë me qytetarët tjerë. 

Për më tepër, 29.5% konsiderojnë se 
vetëm pjesërisht e gëzojnë këtë të dre-
jtë, ndërsa vetëm 8.5% janë dakord se 
në tërësi e gëzojnë këtë të drejtë. Një 
përqindje e madhe (13%) nuk janë përg-

jigjur në këtë anketë. Grafiku 13 e tre-
gon dallimin ndërmjet personave me 
handikap dhe prindërve të fëmijëve me 
handikap, me të cilin dallim vërehet se 
prindërit në numër më të madh konsid-
erojnë se pjesërisht e gëzojnë këtë të dre-
jtë sesa nuk e gëzojnë fare këtë të drejtë. 
Për dallim nga ata, personat me hand-
ikap në përqindje të madhe konsiderojnë 
se nuk e gëzojnë të drejtën e shprehjes 
në krahasim me ata që pjesërisht e gëzo-
jnë këtë të drejtë (dallimi është 20.5%).

Grafiku 14 e prezanton përgjigjen e 
të anketuarve/anketuarave sipas llo-
jit të handikapit, ku duket qartë se një 
numër i madh i personave me handikap 
shqisore konsiderojnë se nuk e gëzojnë 
këtë të drejtë, në bazë të njëjtë me të 
tjerët, posaçërisht personat me dëgjim 
të dëmtuar dhe prindërit e fëmijëve me 
dëgjim të dëmtuar, si dhe personat me 
shikim të dëmtuar.

Pyetja e analizuar më parë nëse per-
sonat me handikap e gëzojnë të drejtën 
e shprehjes përpunohet edhe nëpërmjet 
pyetjes në vijim, respektivisht nëse per-
sonat me handikap mund të kërkojnë, të 
marrin dhe të japin informacione dhe ide 
në baza të barabarta me të tjerët.

Dy nga pesë të anketuarit, respektiv-
isht 39% janë përgjigjur negativisht. 

Grafiku 12. Ekzem-
plar hulumtimi nëse ma-
sat që i ndërmerr shteti 
për arritjen e barazisë 
sociale të personave 
me handikap janë të 
mjaftueshme dhe e 
përmbushin qëllimin e 
vet

Grafiku 13. Ekzem-
plar hulumtimi nëse 
personat me handikap 
e gëzojnë të drejtën e 
shprehjes në bazë të 
njëjtë me të tjerët
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Një përqindje e madhe e të anketuarve, 
32%, konsiderojnë se vetëm pjesërisht 
mund të kërkojnë, të marrin dhe të japin 
informacione e ide në baza të njëjtë me 
të tjerët , kurse vetëm 10% janë dakord 
se në tërësi e gëzojnë këtë të drejtë. Një 
përqindje e madhe, 19%, nuk janë përg-
jigjur lidhur me këtë përgjigje – që duhet 
të jetë objekt i analizës shtesë. 

Grafiku 12 e tregon dallimin ndërmjet 
përgjigjeve të personave me handikap 
dhe prindërit e fëmijëve me handikap, 
nga i cili dallim vërehet se prindërit në 
numër më të madh konsiderojnë se per-
sonat me handikap pjesërisht mund të 
kërkojnë, të marrin dhe të japin informa-
cione e ide në baza të barabarta me të 
tjerët se sa nuk munden. Për dallim nga 
ata, personat me handikap në përqindje 
të madhe konsiderojnë se nuk mundem, 
për dallim nga ajo se pjesërisht mund të 
kërkojnë, të marrin dhe të japin informa-
cione dhe ide në bazë të barabartë me të 
tjerët (dallimi është 10.5%).

Tabela numër 6 e prezanton përgjigjen 
e të anketuarve/anketuarave sipas llojit të 
handikapit, ku duket qartë se një numër 
bukur i madh i personave me handikap 
shqisore konsiderojnë se ata nuk mund 
të kërkojnë, të marrin dhe të japin infor-

macione dhe ide në bazë të barabartë me 
të tjetër, posaçërisht personat me dëg-
jim të dëmtuar dhe shikim të dëmtuar, si 
dhe prindërit e personave me dëgjim të 
dëmtuar dhe shikim të dëmtuar.

Përgjigjen e pyetjes nëse modelet, ma-
sat dhe format alternative të komuni-
kimit janë pranuar dhe shfrytëzohen në 
kontaktet zyrtare me personat me han-
dikap  (Pyetja nr. 11), sipas të anketu-
arve/anketuarave, në mënyrë ilustruese 
është prezantuar në Grafikun numër 
16. Nga analiza e përgjigjeve mund të 
konkludohet se dy nga pesë të anketu-
arit, respektivisht 39.5% janë përgjigjur 
negativisht. Një përqindje e madhe (prej 
26%) konsiderojnë se vetëm pjesërisht 
janë pranuar modelet, mjetet dhe for-
matet alternative të komunikimit dhe 
shfrytëzohen në kontaktet zyrtare me 
personat me handikap, ndërsa vetëm një 
numër i vogël, respektivisht 2.5%, nuk 
janë përgjigjur. Përqindje veçanërisht e 
madhe (32%) nuk janë përgjigjur lidhur 
me këtë pyetje, që duhet të jetë objekt 
i analizës plotësuese, sepse ky numër 
është shqetësues.

Dallimi është i parëndësishëm për 
këtë pyetje sipas të gjitha karakteristi-
kave socio-demografike, duke përfshirë 

Grafiku 14. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap dhe nëse personat e 
gëzojnë të drejtën e shprehjes, në bazë të njëjtë me të tjerët

Grafiku 15. Ekzemplar 
hulumtimi nëse person-
at me handikap mund të 
kërkojnë, të marrin dhe të 
japin informacione dhe ide 
në bazë të barabartë me të 
tjerët
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Grafiku 17. Ekzemplar hulumtimi sipas llojit të handikap dhe nëse janë pranuar 
modelet, mjetet dhe formatet alternative të komunikimit dhe shfrytëzohen në kontak-
tet zyrtare me personat me handikap

edhe gjininë e të anketuarve/anketuar-
ave, përveç sipas llojit të handikap të 
të njëjtëve (Grafiku numër 17). Analiza 
tregon qartë se një numër i madh i kon-
siderueshëm i personave me handikap 
shqisore konsiderojnë se modelet, mjetet 
dhe formatet alternative të komunikim-
it nuk janë pranuar dhe nuk shfrytëzo-
hen në kontaktet zyrtare me personat 
me handikap, posaçërisht këtë qëndrim 
e kanë personat me dëgjim dhe shikim 
të dëmtuar, por edhe prindërit e fëmijëve 
me të gjitha llojet e handikap,  përveç me 
handikap  fizike (prindër të fëmijëve me 
dëgjim të dëmtuar dhe shikim të dëmtu-
ar dhe prindërit e fëmijëve me handikap 
të kombinuara dhe prindër të fëmijëve 
me handikap  intelektuale).

Përgjigja e pyetjes nëse gjuha e shen-
jave është e njohur zyrtarisht si gjuhë 
dhe nëse përdorimi i së njëjtës është pro-
movuar mjaftueshëm, është prezantuar 
në mënyrë ilustruese në Grafikun numër 
18. Nga analiza e përgjigjeve mund të 
konkludohet se 42.5% e të anketuarve/
anketuarave janë përgjigjur negativisht, 
përqindje e parëndësishme (3%) janë 
përgjigjur pozitivisht, kurse 27% janë 
përgjigjur se pjesërisht gjuha e shen-
jave është njohur zyrtarisht si gjuhë dhe 
përqindje e lartë (28.5%) janë përgjigjur 
me “nuk e di” (sidomos në kategorinë e 
prindërve të fëmijëve me handikap), që 
është fakt brengosës dhe duhet të jetë 
objekt i analizës shtesë.

tabela 6. Nëse personat me handikap mund të kërkojnë, të marrin dhe të japin 
informacione dhe ide në bazë të barabartë me të tjerët

Графикон 16. Ekzemplar 
hulumtimi nëse modelet, ma-
sat dhe format alternative të 
komunikimit janë pranuar dhe 
shfrytëzohen në kontaktet zyr-
tare me personat me handikap
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Grafiku 18. Ekzemplar 
hulumtimi nëse gjuha e 
shenjave është zyrtarisht e 
pranuar si gjuhë dhe nëse 
përdorimi i saj është prom-
ovuar mjaftueshëm

60 61

Tabela 7 e prezanton përgjigjen e të 
anketuarve/anketuarave sipas llojit të 
tyre të handikapi, ku duket qarte se 
një numër bukur i madh i personave 
me handikap shqisore konsiderojnë se 
gjuha e shenjave nuk është njohur zyr-
tarisht si gjuhë dhe përdorimi i saj nuk 
është promovuar mjaftueshëm, posaçër-
isht personat me dëgjim të dëmtuar 
dhe prindërit e fëmijëve me dëgjim të 
dëmtuar.

Nga ana tjetër, përgjigjet e pyetjes 
nëse alfabeti Braj është njohur zyrtar-
isht si alfabet dhe nëse përdorimi i tij 

është promovuar mjaftueshëm, është 
prezantuar në mënyrë ilustruese në 
Grafikun 19. Nga analiza e përgjigjeve 
mund të konkludohet se më shumë se 
gjysma e të anketuarve/anketuarave, re-
spektivisht 54%, janë përgjigjur nega-
tivisht, nuk ka përgjigje pozitive, vetëm 
9.5% e tyre janë përgjigjur se pjesërisht 
alfabeti Braj është pranuar zyrtarisht si 
alfabet dhe se pjesërisht përdorimi i tij 
është promovuar mjaftueshëm, ndërsa 
një përqindje e lartë e të anketuarve/
anketuarave (36.5%) janë përgjigjur me 
“nuk e di”, (posaçërisht në kategorinë e 
prindërve të fëmijëve me handikap), që 

Tabela 7. Nëse gjuha e shenjave është njohur zyrtarisht si gjuhë dhe nëse për-
dorimi i saj është promovuar mjaftueshëm? 

Grafiku 19. Ekzemplar hulumtimi nëse Alfabeti Braj është pranuar zyrtarisht 
dhe nëse përdorimi i tij është promovuar mjaftueshëm.
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deklarata të pjesëmarrësve të fokus grupit  

“Në shtetet e zhvilluara personat me handikap janë të pranishëm gjithkund 
dhe të dukshëm, ndërsa te ne janë plotësisht të padukshëm. Ky është rezultat, 
para së gjithash, i objekteve të paarritshme dhe të paaksesueshme. Dizajni 
universal nuk është punë e komplikuar, vetëm kërkohet pak më shumë dëshirë 
pune. Akses nuk nënkupton vetëm në objekte (jashtë), por edhe brenda në 
objekte. Nuk bëhet fjalë vetëm për rampë, të cilat zakonisht nuk janë ngritur në 
mënyrë standarde, por edhe pragu i objekteve duhet dizajnuar në atë mënyrë që 
të mundësojnë lëvizjen e papenguar”, person me handikap. 

“S’ka logjikë të rregullohen me lloj-lloj ligje çështje që vetvetiu duhet të 
nënkuptohen. Personat me handikap janë të njëjtë dhe të barabartë me të gjithë 
të tjerët. Praktika, nga ana tjetër, imponon nevojën për ligje të këtilla, por i 
konsideroj si hipokrite sepse janë shumë bukur të shkruara, kurse nga ana tjetër 
situata është krejtësisht ndryshe. Secili individ që ka pasur në familje ose është 
shoqëruar së paku një kohë të shkurtër me person me handikap  është dashur 
të vetëdijesohet se personat me handikap janë të barabartë me të tjerët, por, 
si duket, injorohet ky fakt. Është e pakuptimtë që qasja të rregullohet me ligj, 
rampa është njëjtë sikurse edhe shkallët”, prind i fëmijës me handikap. 

“Gjithçka është lënë vetëm në emisionin e MTV “Bota e qetësisë”, unë asgjë 
nuk kuptoj nga televizionet private, së paku një interpretues të gjuhës së shen-
jave të gjejnë”, person me handikap. 

“Patjetër duhet të promovohet dhe pranohet gjuha e shenjave dhe të ketë 
punësim të interpretuesve gjithkund. Për shembull, unë kur e linda foshnjën më 
duhej ndihmë nga interpretuesi sepse nuk me kuptonin në spital, po ashtu edhe 
unë nuk i kuptoja dhe ndodhi një keqkuptim i madh”, grua me handikap.

Grafiku 20. Nëse Alfabeti Braj është pranuar zyrtarisht si shkrim dhe nëse për-
dorimi i tij është promovuar mjaftueshëm?

është fakt brengosës dhe duhet të jetë 
objekt i analizës shtesë.

Grafiku 20 e prezanton përgjigjen e të 
anketuarve/anketuarave sipas llojit të 
tij të handikapi, ku duket qartë se një 
numër i madh i personave me handikap 
shqisore konsiderojnë se Alfabeti Braj 
është njohur zyrtarisht si shkrim dhe 
se përdorimi i tij nuk është promovuar 
mjaftueshëm, posaçërisht personat me 
shikim të dëmtuar dhe prindërit e fëmi-
jëve me shikim të dëmtuar.

Në pyetjen se si në shoqëri percepto-
hen qytetarët me handikap, fëmijët dhe 
të rriturit me handikap, tre nga pesë të 
anketuar/a, respektivisht 61.5% kon-
siderojnë se ata trajtohen si qytetarë të 
rendit të dytë.

Për më tepër, 33% konsiderojnë se 
askush nuk kujdeset për ata, ndërsa 
vetëm 5.5% janë të mendimit se janë 
të barabartë me qytetarët tjerë në shtet. 
Grafiku 21 e prezanton dallimin ndërm-
jet përgjigjeve të personave me hand-
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ikap dhe prindërve të fëmijëve me han-
dikap, ku nuk vërehet ndonjë dallim i 
madh, përveç në pjesën ku prindërit në 
numër më të madh vlerësojnë se fëmijët 
e tyre janë të barabartë me të tjerët, për 
dallim nga personat me handikap.

Dallimi është i parëndësishëm për nga 
pikëpamja e kësaj çështje sipas karak-
teristikave socio-demografike, duke 
përfshirë edhe llojin e handikap të të an-
ketuarve/anketuarave. Vetëm sa i përket 

gjinisë vërehen shmangie më të vogla, 
posaçërisht te prindërit e fëmijëve me 
handikap, ku në përqindje më të madhe 
konsiderojnë se për fëmijët e tyre askush 
nuk kujdeset (Grafiku 22)

Në pyetjen nëse shoqëria është e ha-
pur për personat me handikap, përqind-
je e madhe e të anketuarve/anketuarave 
në ekzemplar kumulativ, respektivisht 
84.5% janë përgjigjur negativisht, ndër-
sa vetëm 15.5% pozitivisht. Në Tabelën 

Grafiku 21. Ekzemplar 
hulumtimi lidhur me atë si 
shoqëria i percepton qytet-
arët me handikap 

Grafiku 22. Ekzemplar hulumtimi sipas gjinisë rreth asaj si perceptohen në 
shoqëri qytetarët me handikap

tabela 8. Sipas Jush, a është e hapur shoqëria për personat me handikap ?

8 është prezantuar dallimi ndërmjet përg-
jigjeve të personave me handikap dhe 
prindërve të fëmijëve me handikap. Dal-
limi është i parëndësishëm në pikëpam-
jen rreth kësaj pyetje sipas të gjitha 

karakteristikave socio-demografike, 
prandaj nuk është përpunuar më tej.

Në pyetjen si e vlerësoni aktivitetin 
e shtetit në krijimin e kushteve për jetë 
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dinjitoze të personave me handikap, 
gjysma e të anketuarve/anketuarave, re-
spektivisht 51% konsiderojnë se shteti 
nuk ka bërë asgjë, kurse 49% konsidero-
jnë se shteti i trajton këta persona vetëm 
në mënyrë incidentale. Grafiku 23 e 
tregon dallimin ndërmjet përgjigjeve të 
personave me handikap  dhe prindërve 
të fëmijëve me handikap, sipas llojit të 
handikap, ku vërehet pakënaqësi më e 
madhe e trajtimit të shtetit te personat me 
handikap fizike dhe me shikim të dëmtu-
ar, dhe, posaçërisht, meshkujt në këto 
dy kategori (Grafiku numër 24), si dhe 
prindërit e fëmijëve me handikap  fizike 
dhe shikim të dëmtuar dhe, posaçërisht, 
gratë në kategorinë e lehonës me fëmi-
jë me handikap fizike dhe handikap të 
kombinuara dhe burrat në kategorinë e 
prindit të fëmijës me shikim të dëmtuar 
(Grafiku numër 25).

Gjatë analizës së përgjigjeve të pyetjes 
si shteti duhet në mënyrë aktive të kon-
tribuojë në realizimin e të drejtave të 
personave me handikap (Pyetja nr. 17), 
vërehet dallim ndërmjet qëndrimeve të 
personave me handikap dhe prindërve të 
fëmijëve me handikap. Në fakt, për shu-

micën e personave me handikap (53%) 
shteti duhet të miratojë ligj të posaçëm 
për dinjitetin dhe të drejtat e qytetarëve 
me handikap, më pas të ndërhyjë me 
financa më të mëdha për familjet dhe 
personat me handikap (26%) dhe, në 
fund, të kryej korrigjimin e ligjeve ak-
tuale (21%). Nga ana tjetër, prindërit e 
fëmijëve me handikap, konsiderojnë se 
shteti duhet të ndërhyjë me financa më 
të mëdha për familjet dhe personat me 
handikap  (43%), pastaj – të sjellë ligj 
të posaçëm për dinjitetin dhe të drejtat 
e qytetarëve me handikap  (39%) dhe, 
në fund, të kryej korrigjimin e ligjeve 
ekzistuese (18%) (Grafiku 26).

Ekziston dallim i vogël në bazë të 
gjinisë, ku vërehet se gratë me hand-
ikap, pa dallim nga lloji i handikapit, 
më shumë se meshkujt, konsiderojnë 
se duhet të miratohet ligj i posaçëm për 
dinjitetin dhe të drejtat e qytetarëve me 
handikap. Nga ana tjetër, lehonat e fëmi-
jëve me handikap, më shumë se burrat, 
konsiderojnë se shteti duhet të ndërhyjë 
me më shumë financa për familjet dhe 
personat e fëmijëve me handikap

Grafiku 23. Ekzemplar hulumtimi, si vlerësohen aktivitetet e shtetit në krijimin e 
kushteve për jetë dinjitoze për personat me handikap

Grafiku 24. Ekzemplar hulumtimi sipas gjinisë, llojit të handikap dhe si vlerësohen 
aktivitetet e shtetit në krijimin e kushteve për jetë dinjitoze të personave me handikap
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Grafiku 25. Ekzemplar hulumtimi sipas gjinisë, prindër të fëmijëve me hand-
ikap të caktuara dhe si vlerësohet aktiviteti i shtetit në krijimin e kushteve për jetë 
dinjitoze për personat me handikap

Të anketuarit/anketuarat e pyetur 
se sa e njohin mirë Konventën për të 
Drejtat e Personave me Handikap në 
shkallë prej 1-5, ku 1 është vlerësimi 
më i ulët, ndërsa 5 është vlerësim më 
i lartë për njohjen e Konventës (Pyetja 
nr. 18), gjysma e numrit të përgjithshëm 
të të anketuarve/anketuarave (49.5%) 
njohjen e tyre e kanë vlerësuar me 3 
(mjaftueshëm).

Njëri nga tre të anketuarit/anketu-
arat, respektivisht 29% konsideron se 
njohja e tij/e saj për Konventën është 
1 (pamjaftueshëm). 21% konsiderojnë 
se e njohin Konventën me vlerësim 3 
(mirë) dhe vetëm 0.5% konsiderojnë se 
kanë njohuri që mund ta vlerësojnë me 
notën 4 (shumë mirë). Asnjë i anketuar 
nuk konsideron se shkëlqyeshëm e njeh 
Konventën për të Drejtat e Personave 
me Handikap (Grafiku numër 27).

Grafiku 26. Ekzemplar hulumtimi si vlerësohen aktivitetet e shtetit në krijimin 
e kushteve për jetë dinjitoze të personave me handikap

Femrat me handikap, pavarësisht llojit 
të handikapi, përveç atyre me handikap  
intelektuale, konsiderojnë se e njohin 
mirë Konventën, për dallim nga mesh-
kujt me handikap  (Grafiku numër 28). 
Te prindërit e fëmijëve me handikap 
qëndrimi është i ndryshëm –burrat kon-
siderojnë se e njohin mirë Konventën, 

për dallim nga lehonat e fëmijëve me 
handikap, përveç të fëmijëve me han-
dikap intelektuale dhe të kombinuara 
(Grafiku numër 29).

Në pyetjen nëse duhet të ketë sistem 
kuotash për pjesëmarrjen e personave me 
handikap në jetën politike, një përqindje 
e madhe e të anketuarve/anketuarave në 

68 69

kreu iiikreu iii



AgjendA e humbur 
Demistifikimi i çështjes së handikap në sferën e 
barazisë dhe mosdiskriminimit

AgjendA e humbur 
Demistifikimi i çështjes së handikap në sferën e 

barazisë dhe mosdiskriminimit

Grafiku 27. 
Ekzemplar 
hulumtimi 
lidhur me atë sa 
e njohin mirë 
Konventën për të 
Drejtat e Per-
sonave me Han-
dikap prej 1-5

Tabela 9. Sipas Jush, a duhet të ketë 
sistem kuotash për pjesëmarrjen e per-
sonave me handikap në jetën politike?

Grafiku 28. Ekzemplar hulumtimi sipas gjinisë, llojit të handikap dhe sa e njo-
hin mirë Konventën për të Drejtat e Personave me Handikap  prej 1-5

Grafiku 29. Ekzemplar hulumtimi sipas gjinisë, prindër të fëmijëve me lloj të 
ndryshëm të handikap dhe sa e njohin mirë Konventën për të Drejtat e Personave 
me Handikap  prej 1-5
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ekzemplar kumulativ, respektivisht 80% 
janë përgjigjur pozitivisht, 11.5% janë 
përgjigjur pjesërisht, ndërsa 8.5% janë 
përgjigjur me “nuk e di”.

Në Tabelën numër 9 është prezantu-
ar dallimi ndërmjet përgjigjeve të per-

sonave me handikap dhe prindërve të 
fëmijëve me handikap, ku lehtë mund 
të vërehet se personat me handikap në 
95% e përkrahin vendosjen e sistemit të 
kuotave për pjesëmarrjen e tyre në jetën 
politike, ndërsa te prindërit e fëmijëve 
me handikap dallimi shkon në 30%.

Grafiku 30. Ekzemplar hulumtimi rreth asaj se cili institucion duhet të punojë 
në ngritjen e vetëdijes publike për qytetarët me handikap

Është i parëndësishëm dallimi për nga 
pikëpamja e kësaj pyetje sipas karakter-
istikave socio-demografike, prandaj nuk 
është përpunuar për më tepër

Në pyetjen cili institucion duhet të 
punojë në ngritjen e vetëdijes publike për 
qytetarët me handikap  (Pyetja nr. 20), 
një përqindje e madhe e të anketuarve/
anketuarave në ekzemplar kumulativ, re-
spektivisht 46.5%, janë përgjigjur se ky 
detyrim është i të gjitha institucioneve, 
derisa 31% janë përgjigjur se ky obligim 
mbetet i Ministrisë së Punës dhe Poli-
tikës Sociale dhe 22.5% se kjo është nën 
kompetencë të Ministrisë së Drejtësisë.

Në Grafikun 30 është prezantuar dal-
limi ndërmjet përgjigjeve të personave 
me handikap  dhe prindërve të fëmijëve 
me handikap. Dallimi është i parëndë-
sishëm (i vogël) për nga pikëpamja e 
kësaj pyetje sipas të gjitha karakteristi-
kave tjera socio-demografike, prandaj 
nuk është përpunuar për më tepër.
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• Konventa për të Drejtat e Personave me Handikap bën një hap të rëndësishëm 
në mirëkuptimin e të drejtave të personave me handikap  në aspektin e modelit 
social, si dhe interpretimin e tyre të gjerë nga Komiteti për të Drejtat e Per-
sonave me Handikap.

• Shteti ndërmerr përpjekje të konsiderueshme për të harmonizuar legjisla-
cionin në tërësi me detyrimet sipas nenit 5 në lidhje me të drejtën për barazi 
dhe mosdiskriminim, të ndërmarra me ratifikimin e Konventës për të Dre-
jtat e Personave me Handikap, por nevojitet përmirësim i konsiderueshëm në 
mënyrë që të realizohet në mënyrë efektive kjo e drejtë në praktikë në tërësi 
për personat me handikap, duke përfshirë përshtatjen e nevojshme dhe ven-
dosjen e masave afirmative.

• Nuk ka praktikë të mjaftueshme nacionale për të sqaruar standardet kundër 
diskriminimit ndaj personave me handikap.

• Nga gjetjet e hulumtimit konstatohet se personat me handikap dhe prindërit 
e fëmijëve me handikap konsiderojnë se nuk janë të barabartë me qytetarët e 
tjerë (99.5%), nuk gëzojnë mbrojtje të barabartë para ligjit në krahasim me 
qytetarët e tjerë (83%) dhe se ata janë të diskriminuar (87%).

• Mbrojtja sociale (96%) dhe shëndetësia (94%) janë dy fushat ku të anket-
uarit/anketuarat mendojnë se personat me handikap janë më së shpeshti të 
diskriminuar. Pastaj pason sfera e arsimit, shkencës dhe sportit (70.5%), puna 
dhe marrëdhëniet e punës (64.5%), dhe qasja në të mira dhe shërbime (62%). 
Edhe pse në shumicën e përgjigjeve personat me handikap kanë qëndrim të 
ngjashëm ose të njëjtë me prindërit e fëmijëve me handikap, vërehet një dal-
lim në fushën e punës dhe marrëdhënieve të punës me një ndryshim prej 19.5 
p.p. (poenë të përqindjes), si dhe në fushën e gjyqësorit dhe administratës me 
15 p.p. Sfera e informimit publik dhe mediat qëndron mjaft lartë në listën e 
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• Ekziston një qëndrim i pranuar gjerësisht në mesin e të anketuarve/anket-
uarave se personat me handikap nuk gëzojnë lirinë e shprehjes, në baza të 
barabarta me qytetarët e tjerë (49%), respektivisht nuk mund të kërkojnë, mar-
rin dhe japin informacione dhe ide në baza të barabarta me të tjerët (39%), 
kurse modelet alternative, mjetet dhe formatet e komunikimit janë pranuar 
dhe nuk përdoren në kontaktet zyrtare me personat me handikap (39.5%), gju-
ha e shenjave nuk është njohur zyrtarisht si gjuhë dhe përdorimi i saj nuk është 
promovuar mjaftueshëm (42.5%) dhe atë se Alfabeti Braj nuk njihet zyrtarisht 
si shkrim dhe promovimi i këtij shkrimi nuk është promovuar mjaftueshëm 
(54%). Numër i konsiderueshëm i personave me handikap shqisore besojnë se 
ata nuk e gëzojnë këtë liri në baza të barabarta me të tjerët, veçanërisht ata me 
dëgjim dhe shikim të dëmtuar dhe prindërit e fëmijëve me dëgjim të dëmtuar 
dhe shikim të dëmtuar.

• 61.5% e të anketuarve/anketuarave konsiderojnë se qytetarët me handikap 
veprojnë si qytetarë të rendit të dytë dhe se shoqëria nuk është e hapur për 
personat me handikap  (84.5%).

• Aktiviteti i shtetit në krijimin e kushteve për jetë dinjitoze të personave me 
handikap  në 51% të të anketuarve e vlerësojnë si të pamjaftueshëm, shtuar 
me 49% që konsiderojnë se shteti vepron vetëm në mënyrë incidentale. Ka një 
dallim midis përgjigjeve të personave me handikap dhe prindërve të fëmijëve 
me handikap sipas llojit të handikap, ku vërehet se ka pakënaqësi më të madhe 
në veprimet e shtetit nga ana e personave me handikap fizike dhe shikim të 
dëmtuar dhe veçanërisht burrat në këto dy kategori, si dhe prindër fëmijët me 
handikap fizike dhe shikim të dëmtuar dhe lehona të fëmijëve me handikap 
fizike dhe handikap të kombinuara dhe burra-prindër të fëmijëve me shikim 
të dëmtuar.

sferave ku personat me handikap shqisore ndihen të diskriminuar, veçanërisht 
te personat me dëgjim të dëmtuar – ku kjo sferë është e para në listën e ren-
ditjes. Tendenca e njëjtë është vërejtur edhe në përcaktimin e prioriteteve të 
sferës për qasje në të mira dhe shërbime për personat me handikap  shqisore.

• Nga të dhënat e hulumtimit përfundohet se të anketuarit/anketuarat e njohin 
diskriminimin e shumëfishtë të grave dhe vajzave me handikap (76%), por 
jo në atë vëllim si e njohin ndjeshmërinë e dyfishtë të fëmijëve me handikap 
(97.5%) që janë objekt diskriminimi për shkak të moshës dhe handikapi së 
tyre. 

• Nga gjetjet e anketës përfundohet se shumica e personave me handikap, meg-
jithëse pohojnë se i njohin të drejtat e tyre, megjithatë interpretimin e tyre e 
ndërlidhin me modelin mjekësor të perceptimit të handikapi.

• Nga gjetjet e hulumtimit konkludohet se 29% e të anketuarve/anketuarave nuk 
janë të vetëdijshëm për ekzistimin e Konventës mbi të Drejtat e Personave me 
Handikap, ndërsa 49.5% i kanë vlerësuar njohuritë e tyre të Konventës me 
2 (mjaftueshëm) në shkallën nga 1 deri në 5. Gratë me handikap, pavarë-
sisht nga lloji i handikapit, përveç me handikap intelektuale, konsiderojnë se 
e njohin mirë Konventën, për dallim nga burrat me handikap dhe prindërit e 
fëmijëve me handikap ku qëndrimi është i ndryshëm, respektivisht meshkujt 
mendojnë se e njohin më mirë Konventën, për dallim nga lehonat me  fëmijë 
me handikap. Nga ana tjetër, te ata të anketuar që pohojnë se nuk dinë gjë për 
të njëjtën, vërehet përzierje e të drejtave dhe parimeve, si dhe mungesë e njo-
hurive për të drejtat e përfshira në Konventë.

• Deklaratat e grupit të fokusit tregojnë se personat me handikap dhe prindërit 
e fëmijëve me handikap nuk e kuptojnë institutin për përshtatjen e nevojshme 
dhe çfarë ngërthen në vetvete. Ekziston një tendencë e zëvendësimit të këtij 
instituti me qasjen në përgjithësi.

konkluzione konkluzione
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• Për shumicën e personave me handikap (53%) shteti për të kontribuuar në 
mënyrë aktive për realizimin e të drejtave të personave me handikap duhet 
të miratojë ligj të posaçëm për dinjitetin dhe lirinë e qytetarëve e handikap. 
Nga ana tjetër, prindërit e fëmijëve me handikap, konsiderojnë se shteti duhet 
të ndërhyjë me financa më të mëdha për familjet dhe personat me handikap 
(43%). Ekziston një dallim i vogël në bazë të gjinisë, ku vërehet se fem-
rat-gratë me handikap, pa dallim nga lloji i handikapit, më shumë se meshkujt, 
konsiderojnë se duhet të miratohet një ligj i veçantë për dinjitetin dhe të dre-
jtat e personave me handikap. Nga ana tjetër, lehonat e fëmijëve me handikap, 
më shumë se meshkujt, konsiderojnë se shteti duhet të intervenojë me financa 
më të mëdha për familjet dhe personat me handikap. 

• Një përqindje e madhe e të anketuarve/anketuarave në ekzemplar kumulativ, 
respektivisht 46.5% konsiderojnë se të gjitha institucionet duhet të punojnë në 
ngritjen e vetëdijes publike për qytetarët me handikap, derisa 31% konsidero-
jnë se ky obligim është i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe 22.5% 
se është i Ministrisë së Drejtësisë.

• Nga të gjeturat e hulumtimit  konkludohet se personat me handikap në 95% 
e përkrahin vendosjen e sistemit të kuotave për pjesëmarrjen e tyre në jetën 
politike, që nuk ndodh edhe me prindërit e fëmijëve me handikap, ku dallimi 
është në 30 për qind. 

• Ngritja e vetëdijes te personat me handikap për Konventën mbi të Drejtat e 
Personave me Handikap, për të drejtat e tyre dhe detyrimet e shtetit, të ndër-
marra me ratifikimin e Konventës, veçanërisht në drejtimin e ushtrimit të plotë 
të së drejtës për barazi dhe mosdiskriminim.

• Krijimi i praktikës nacionale me qëllim të sqarimit të standardeve kundër 
diskriminimit ndaj personave me handikap, në veçanti duke iniciuar padi actio 
popularis për mbrojtjen e të drejtës për barazi dhe parimin e mosdiskriminimit 
të personave me handikap, si dhe lirinë e informimit dhe shprehjes përmes 
modeleve alternative, mjeteve dhe formateve të komunikimit.

• Nga të dhënat e hulumtimit rekomandohet që të rritet kapaciteti i Organizatave 
të Personave me Handikap për të përfaqësuar dhe marrë pjesë në miratimin e 
politikave që prekin personat me handikap.

• Nga informatat e grumbulluara të hulumtimit rekomandohet që nevojitet 
inicimi i qasjes inovative për të rritur kapacitetet e personave me handikap, 
veçanërisht të rinjtë dhe organizatat e tyre përfaqësuese. Është e dobishme të 
hartohet materiali i shkruar, duke analizuar në veçanti të drejtën për barazi dhe 
mosdiskriminim, të parashikuar nga Konventa për të Drejtat e Personave me 
Handikap.

• Është e nevojshme që shteti të ndërmarrë masa pro-aktive për mbrojtje nga 
diskriminimi i shumëfishtë, në veçanti gratë dhe vajzat me handikap, si dhe 
fëmijët me handikap, në përputhje me standardet e Konventës.

• Nga të dhënat e hulumtimit rezulton se personat me handikap si dhe prindërit 
e fëmijëve me handikap nuk e dinë se çfarë është përshtatja e nevojshme, 
prandaj rekomandohet të përgatitet një Udhëzues për përshtatjen e nevojshme 
me shembuj të kësaj natyre në sfera të ndryshme të jetës shoqërore.
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• Është e nevojshme që shteti të ndërmarrë masa pro-aktive për të rritur besimin 
e personave me handikap dhe prindërit e fëmijëve me handikap në përpjekjet 
e shtetit për promovimin e pozitës së këtij grupi të qytetarëve.

• Është e nevojshme që shteti të mendojë për miratimin e një ligji të posaçëm 
për dinjitetin dhe të drejtat e qytetarëve me handikap dhe të ndërhyjë me fi-
nanca më të mëdha për familjet dhe personat me handikap. Për më tepër, për 
rritjen e pjesëmarrjes së personave me handikap në jetën politikë duhet të 
mendojë për vendosjen e sistemit të kuotave, si masë që gëzon përkrahje të 
madhe nga personat me handikap.

• Në të dhënat e hulumtimit rekomandohet se nevojitet organizimi i ngjarjeve 
promovuese, panaireve dhe ngjarjeve për rrjetëzimin e personave me hand-
ikap dhe organizatave të tyre përfaqësuese në nivel lokal dhe naciona.
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Polio plus – lëvizja kundër handiklapit

Polio Plus është organizatë maqedonase multietnike, multikonfesionale 
qytetare e personave me dhe pa handikap e cila punon në lidhje esenciale dhe 
realizimit të plotë të së drejtave dhe lirive themelore të personave me hand-
ikap. 

 Misioni ynë është përforcimi i besueshmërisë të personave me handikap dhe 
krijimin e shoqërisë me mundësi të barabarta për të gjithë.

Misionin e realizojmë nëpërmjet përfaqësimit dhe lobimit për ndryshime 
dhe menaxhim të legjislacionit, arsimit, punësimit dhe jetës së pavarur të 
personave me handikap nga njëra anë, si dhe ngritjes së vetëdijes publike, 
afirmimit të kreativitetit të tyre dhe kontribut në bashkësi nga ana tjetër.

“Polio Plus nuk udhëton vetë”. Misionin tonë e realizojmë së bashku me 
faktorë tjerë të shoqërisë.

Kontakt 

Polio Plus – lëvizje kundër handikapit 

Bulevar Avnoj 64 lokal 2

1000 Shkup, Maqedoni

Telefon/faks: +389 2 2400 544 

Е- posta: polioplus@polioplus.org.mk




