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Përmbledhja ekzekutive
Hulumtimi "Perspektivat e femrave në mjediset rurale dhe bujqësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut" po
realizohet në kuadër të projektit "Integrimi i aspektit gjinor në politikat kryesore të zhvillimit rural dhe bujqësor",
i financuar nga Bashkimi Evropian përmes Ministrisë së Financave (CFCD) dhe i realizuar nga organizatat partnere,
Aleanca - Këshilli Kombëtar për Barazi Gjinore, Koalicioni Rural dhe Shoqata për Zhvillimin Lokal dhe Rural.
Hulumtimi u realizua në pesë (5) komuna dhe në fshatrat përreth Kumanovës, Gostivarit, Strumicës, Prilepit dhe
Strugës.
Projekti është rezultat i drejtpërdrejtë i përvojës të cilën kanë të gjitha organizatat lidhur me fuqizimin e femrave
në bujqësi, dhe marrëveshja e tyre për të punuar së bashku drejt rritjes se përqindjes të shfrytëzimit të fondeve
IPARD për t'i afruar standardet e bujqësisë në Maqedoninë e Veriut me ato të Bashkimit Evropian.
Përmes një sërë aktivitetesh synohet drejt përmirësimit të efiksitetit të Agjencisë së Pagesave në pjesën e dhënies
të shërbimeve këshilldhënëse dhe arsimore përmes përmirësimit të cilësisë të informacioneve dhe trajnimeve të
dhëna për qytetarët, duke u përqëndruar te femrat dhe te të rinjtë dhe nxitje të përfshirjes e aspekteve gjinore
në politikat bujqësore dhe zhvillimin rural në vend.
Për t'i arritur këto qëllime specifike, partnerët bashkëpunojnë me stafin e dy institucioneve shtetërore (Agjencisë
për Nxitje të Zhvillimit të Bujqësisë dhe Agjencisë së Pagesave), me bujqit (duke u përqëndruar te femrat dhe të
rinjtë) dhe komunat si shfrytëzuese të drejtpërdrejta të fondeve IPARD. Siç u tha më parë, ky projekt është rezultat
i drejtpërdrejtë i përvojës sonë në këtë fushë, dhe nevojave të shprehura nga ana e bujqve dhe punonjësve të
institucioneve, të cilët duhet të sigurojnë mbështetje për bujqit dhe zhvillimit rural me burimet dhe kapcitetetet
ekzistuese të kufizuara.
Pritet që aktivitetet e ndërmarra do të përmirësojnë njohuritë e bujqve lidhur me mundësitë për mbështetjen
e zhvillimit rural, gjë që do të çojë drejt rritjes të përqindjes së shfrytëzimit të mjeteve nga fondet IPARD. Në të
njëjtën kohë, aktivitetet do të ndihmojnë Agjencinë e Pagesave për dizajnimin efektiv dhe realizimin e trajnimeve
dhe sesioneve informuese që ajo i realizon para shpalljes së çdo thirrjeje. Së fundi, sipas zbulimet e fituara nga
hulumtimi, shteti do të fiton udhëzime për përgatitjen e masave konkrete për ndryshime në politikën sa i përket
përfshirjes më të madhe të bujqve të rinj dhe femrave në krijimin dhe realizimin e politikave bujqësore.
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Pjesa 1

Situata aktuale dhe korniza juridike

6

1.1 Gjendja e bujqësisë dhe pozita e femrave rurale
A) Gjendja me bujqësinë dhe femrat rurale në botë dhe BE
Bujqësia është një nga aktivitetet më të përhapura në botë dhe luan rol kyç në prodhimin e ushqimit,
mbrojtjen e mjedisit jetësor, ruajtjen e rajonit, punësimin në mjediset rurale dhe sigurinë ushqimore. Nga
pikëpamja e gjinisë, midis femrave dhe meshkujve ka dallime të konsiderueshme. Për shembull, femrat pronare të
ekonomive bujqësore kanë ferma shumë më të vogla sesa pronarët meshkuj. Përveç kësaj, pjesa e femrave pronare
të ekonomive bujqësore është veçanërisht e lartë në fermat pa ndonjë specializim të qartë në mbarështimin e
bagëtive ose prodhimin e bimëve.
Në suaza botërore, femrat kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme në ekonominë rurale në të gjitha
rajonet e botës. Në vendet në zhvillim, në prodhimin bujqësor femrat përbëjnë mesatarisht rreth 40 për qind
të fuqisë punëtore, e cila sillet prej 20 për qind në Amerikën Latine deri në 50 për qind ose më shumë në disa
pjesë të Afrikës dhe Azisë. Në shumë rrethana, në qasjen deri te burimet kyçe produktive femrat përballen me
më shumë kufizime sesa meshkujt, siç janë toka dhe shërbimet si kreditimi, zgjerimi dhe mbrojtja sociale; ato në
tregjet rurale të punës përballen me diskriminim sa i përket pagës dhe në fermat familiare shpesh punojnë pa
kompenzim. Kjo kufizon kapacitetet e tyre për të kontribuar në prodhimin bujqësor. Mesatarisht, çdo dite femrat
shpenzojnë 85-90 për qind të kohës së tyre duke përgatitur ushqim për familjen, duke u kujdesur për fëmijët
dhe për punë tjera shtëpiake. Sikur femrat rurale të kishin qasje të barabartë si meshkujt deri te burimet, mjetet,
shërbimet dhe mundësitë ekonomike, ato do të bëheshin forcë kryesore lëvizëse kundër varfërisë rurale. Dhënja
femrave mundësi që plotësisht të marrin pjesë në amvisërinë dhe në vendimmarrjen brenda bashkësisë gjithashtu
do të çon drejt përmirësimit të mirëqenies dhe perspektivave më të mira për fëmijët e tyre, duke reduktuar kështu
varfërinë për gjeneratat e ardhshme dhe do të kontribuon në zhvillimi socio-ekonomik afatgjatë.1
Bujqësia në BE ishte një nga sektorët e parë të ekonomisë (pas qymyrit dhe çelikut) që tërhoqi vëmendjen
e politikëbërësve. Numri i të punësuarve të rregullt në bujqësinë e BE-së arriti në 22.2 milionë në vitin 2013, që
korrespondon me 8.7 milion njësi mesatare të punës (AWU). Nga kjo, rreth 91% ishte punë e rregullt familjare
(e shprehur në persona), ku mbajtësi i vetëm dhe anëtarët e familjes së tij së bashku e përbëjnë fuqinë familjare
punëtore. Megjithatë, gjatë 50 viteve të fundit numri i të punësuarve në bujqësi në shumicën e shteteve - anëtare
është duke u zvogëluar, kurse plakja e fuqisë punëtore ekzistuese është edhe një tjetër sfidë. Në BE-28, 58.2% e
fuqisë të përgjithshme punëtore (e shprehur te individë) janë meshkuj. Kontributi “i dukshëm” i femrave në fuqinë
punëtore bujqësore është më pak i theksuar sesa tek meshkujt, duke pasur parasysh se pjesëmarrja e vendeve të
punës bujqësore te femrat është rreth 41%.2
Rritja e pjesëmarrjes së femrave në bujqësi po rritet ngadalë. Në vitin 2005, rreth 27% e ekonomive
bujqësore të BE-28 ishin në pronësi të femrave dhe rritja e kësaj përqindjeje ishte kryesisht për shkak të pranimit
të vendeve të reja të Evropës Lindore ku ekziston një tendencë e tillë.3
Kështu, në aspektin e pjesëmarrjes së femrave në bujqësi BE-ja ka dallime të konsiderueshme nga
vendi në vend, që sillet prej 45% në Austri, mbi 43% në Rumani dhe 41% në Poloni, Greqi dhe Slloveni janë deri
20% në Danimarkë dhe 12% në Irlandë.4
Të dhënat e fundit tregojnë se edhepse në BE meshkujt janë ata të cilit dominojnë në këtë profesion,
numri i ekonomive bujqësore të udhëhequra nga femrat është gjithnjë e më i lart (30%), numër i cili megjithatë
është më i ulët nga ato të udhëhequra nga meshkujt dhe rrjedhimisht, sjellin të ardhura më të ulëta.5
Në sektorin bujqësor në BE, dominon popullsia më e moshuar. Kështu, krahasuar me meshkujt (27.6%),
shumica e bujqve mbi 65 vjet janë femra (40%).6
1
2
3
4
5
6

Rural Women’s Economic Empowerment (2014)
European Institute for Gender Equality – Agriculture and rural development
European Commission – Future of CAP: Women and farming
Eurostat – Women as share of agricultural workforce (2016)
European Commission – Future of CAP: Women and farming
Ibid.
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Në të vërtetë, 71% e fermave me bagëti në BE udhëhiqen nga pronarët meshkuj të ekonomive bujqësore
dhe vetëm 27% e pronarëve të ekonomive bujqësore janë femra (pjesa tjetër u takon personave juridikë). Bujqësia
organike, pavarësisht nga gjinia, praktikohet nga rreth 2% e të gjithë bujqve në BE. Në vitin 2013, në BE femrat
përbëjnë 24% të bujqve në bujqësinë organike dhe ato morën 13% nga rajoni i BE-së të dedikuar për bujqësinë
organike.7
Derisa bujqësia është sektori kryesor për prodhimin e ushqimit, zhvillimi rural është i lidhur me
promovimin e jetës të fshatrave dhe mirëqenien e bashkësive rurale. Rajonet rurale sigurojnë ushqim, lëndë të parë,
vende pune dhe një gamë të gjerë të mallrave dhe shërbimeve ekologjike, siç janë viset kulturore, biodiversiteti,
magazinimi i karbonit, ujit dhe tokës. Më shumë se gjysma e zonës së BE-së klasifikohet kryesisht si rurale (51.3%
në 2012), kurse në këto zona jeton 22.2% e popullsisë evropiane. 8
Pjesëmarrja e femrave në punësimin dhe rritjen ekonomike është vendimtare për arritjen e objektivave
të Strategjisë së BE-së9, 2020, dhe zonat bujqësore dhe ato rurale mund të kontribuojnë në këtë aspekt. Në vitin
2014 në BE-28 bujqësia ishte punëdhënësi i shtatë më i madh i femrave (3.3%). Për meshkujt bujqësia është
pak më e rëndësishme në drejtim të sigurimit të punësimit (5.2%)10. Megjithatë, këto të dhëna mund të jenë të
gabuara, sepse ato nuk përfshijnë ekonominë rurale joformale, në të cilën femrat janë ende më të përfshira. Femrat
luajnë rol kyç në familjet, bashkësitë dhe ekonomitë rurale. Ato janë forca lëvizëse për mirëmbajtjen, ruajtjen dhe
zhvillimin e mjediseve rurale, si në kontekstin kulturor ashtu edhe në atë ekonomik. Ato kontribuojnë në ruajtjen
e një trashëgimisë të pasur dhe të laramishme kulturore dhe bartjen e traditave. Ato gjithashtu përfaqësojnë një
pjesë të rëndësishme të fuqisë punëtore në bujqësi dhe kontribuojnë në zhvillimin e sektorit rural në kushtet e
shpopullimit të vazhdueshëm. Fatkeqësisht, femrat në zonat rurale janë forcë e padukshme për arsye se prania
dhe roli i tyre nuk janë pasqyruar saktë në statistikat sepse femrat kanë tendencë të regjistrohen si të papunësuara,
veçanërisht kur ndërmarrin punë bujqësore të papaguar.
Shumë prej atyre që janë të përfshira në bujqësi nuk marrin të ardhura të veçanta nga bashkëshortët e tyre ose
nga anëtarë të tjerë meshkuj të familjes. Me ndihmën e bashkëshortëve të tyre dhe meshkujve të tjerë të vetëpunësuar,
ato nuk kanë të drejtën e sigurisë shoqërore dhe shpesh herë nuk kanë të drejta pronësie mbi tokën apo fermat.
Në të vërtetë, femrat sigurojnë pjesë të madhe nga puna në prodhimtari bujqësore, edhe pse statistikat
zyrtare të bazuara në instrumentet për regjistrim dhe hulumtim shpesh nuk arrin të identifikojnë punën e femrave
dhe kontributin e tyre drejt mirëqenies së komunitetit. Mbeten problemet në grumbullimin e të dhënave të
sigurta dhe gjithëpërfshirëse mbi punën e femrave rurale në bujqësi dhe sektorët të tjerë prodhues për shkak të:
1) padukshmërisë së punës së femrave; 2) natyrës sezonale dhe të shkurtuar të punës së femrave; dhe 3) puna
e papaguar familjare (kryesisht të femrave dhe fëmijëve).11 Për ta tejkaluarr këtë, në disa vende evropiane po
zbatohen iniciativa të ndjeshme gjinore siç janë pronësia e përbashkët e fermave dhe ndërmarrjeve bujqësore.
Megjithatë, zonat rurale kanë rëndësi thelbësore për arritjen e qëllimit kryesor të Evropës 2020 për
arritjen e një shkallë të punësimit prej 75% të popullsisë prej 20 deri 64 vjeçare. Rajonet kryesisht rurale gjenerojnë
22% të punësimit të përgjithshëm në BE-28, por shkalla e punësimit në këto zona është më e ulët se në llojet e
tjera të rajoneve. Kjo vlen veçanërisht për femrat, punëtorët më të moshuar dhe ato me kualifikime me të ulëta.
Në përgjithësi, kjo është kryesisht për shkak të nivelit më të ulët të mundësive të punësimit dhe nivelit më të ulët
të arsimimit në mesin e fuqisë punëtore në zonat rurale.12
Zhvillimi i sipërmarrjes dhe vetëpunësimit në bujqësi dhe në zonat rurale është gjithashtu vendimtar
për përmirësimin e situatës lidhur me punësimin e femrave. Kontributi i femrave në ekonominë rurale mund të
promovohet nëpërmjet vetëpunësimit dhe bizneseve të vogla. Sipas Komisionit Evropian, femrat mund të jenë
në ballë të inovacioneve dhe diversifikimit në zonat rurale duke zhvilluar aktivitete, linja prodhimi dhe shërbime
të reja. Për shembull, femrat mund të zhvillojnë aktivitete për agro-turizëm, ushqim dhe prodhim të pijeve,
ndërmarrje
7
8
9
10
11
12

European Institute for Gender Equality “Relevance of Gender in the Policy Area”
Ibid
Europe 2020 – A European strategy for smart,sustainable and inclusive growth
“European Institute for Gender Equality “Relevance of Gender in the Policy Area”
Ibid
Ibid
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Zejtare dhe shërbime të kujdesit. Femrat shpesh kanë një avantazh të shtuar të ndërgjegjësimit dhe
njohjes së nevojave lokale, si dhe aftësi specifike ndërpersonale dhe ato të komunikimit.13
Zhvillimi i zonave rurale kërkon krijimin dhe zhvillimin e aktiviteteve të reja ekonomike në formën e fermave
të reja dhe diversifikimin e aktiviteteve jobujqësore. Kjo mund të përfshijë sigurimin e shërbimeve bujqësore dhe
pyjore, si dhe zhvillimin e aktiviteteve lidhur me shëndetin, integrimin social dhe turizmin. Kjo masë gjithashtu
mund të nxisë sipërmarrjen midis femrave në zonat rurale.
Maqedonia e Veriut është vend - kandidat për anëtarësim në BE dhe veç ma ka krijuar mekanizma për
mundësi të barabarta, d.m.th. për barazinë gjinore. Frymëzuar nga politika e përbashkët bujqësore e BE-së,
vendi gjithashtu ka konfirmuar politikën e tij të zhvillimit rural. Kjo është veçanërisht e rëndësishme sepse 45% e
popullsisë së vendit jeton në zonat rurale. Por, pa dyshim është se përfshirja gjinore në politikën e zhvillimit rural, si
dhe përcaktimi i prioriteteve të zhvillimit për femrat rurale në fusha të tjera (si arsimi, shëndetësia, mbrojtja sociale
dhe ekonomia) është e nevojshme pasi që 49% e banorëve ruralë janë femra. 14
B) Gjendja me bujqësinë dhe femrat rurale në Maqedoninë e Veriut
Bujqësia (sektori i bujqësisë) është një degë industriale e ekonomisë kombëtare që përfshin prodhimin
bujqësor dhe përpunimin primar të produkteve bujqësore. Përpunimi primar i produkteve bujqësore është një
proces i përgatitjes dhe ruajtjes të produkteve kryesore të origjinës bimore ose shtazore deri në lëshimin e tyre në
qarkullim në mënyrë e cila i kontribuon cilësisë së ruajtjes dhe qëndrueshmërisë mekanike dhe kimike.15
Pothuajse 45% e popullsisë maqedonase jeton në zonat rurale të cilat përbëjnë rreth 87% të sipërfaqes
të përgjithshme të vendit. Meqenëse shteti gjithnjë e më shumë mungon nga këto zona, në dekadën e fundit
shumë fshatra kanë filluar të shkatërrohen. Pasojat e kësaj neglizhence janë veçanërisht të vështira për grupet e
rrezikuara që jetojnë në rajonet kodrinore dhe malore. 43% e familjeve në këto zona raportuan se nuk kanë mjaft
para për ushqim. Sidomos në zonat e izoluara ka shumë pak qendra shëndetësore, shkolla dhe shtëpi kulturore.
Prandaj, standardet e arsimimit janë shumë të ulëta. Megjithëse shifrat zyrtare tregojnë se 95% e maqedonasve
dinë të shkraujnë dhe të lexojnë, më pak se 25% e popullsisë së varfër ka fituar arsimim më të lartë se arsimimi
fillor. Shumë prej tyre fare nuk janë arsimuar ose nuk kanë përfunduar arsimimin fillor; në këtë grup më shumë të
përfaqësuara janë femrat: 73% e analfabetëve ose individ të paarsimuar janë femra. Politikat e papërshtatshme
zhvillimore për kanalizim, mungesë të ujit të pijshëm të pastër, rrugë dhe rrjete të transportit, së bashku me
problemet në prodhimin bujqësor janë të lidhura me çmimet gjithnjë e më të larta të prodhimeve dhe pasigurinë
e tregut. Të gjitha këto kanë sjellur ngecje mjaft të madhe dhe kanë shkaktuar shumë të rinj të lënë fshatin dhe të
largohen në zonat urbane. Në disa vende, shpërngulja e pakontrolluar shkaktoi zbrazjen e plotë të fshatrave për një
periudhë kohore shumë të shkurtër. Që në vitin 1998 është vërejtur se në 121 fshatra më nuk kishte banorë. Kjo
lëvizje vazhdon edhe në vitet e ardhshme, ndërsa në 21% nga numri i përgjithshëm i fshatrave në Maqedoninë e
Veriut jetojnë më pak se 50 banorë. Në 104 fshatra ka vetëm 10 ose më pak banorë. Përveç kësaj, në zonat rurale
po zvogëlohet edhe numri i asociaconeve dhe organizatave qytetare. Kapitali social i reduktuar privon popullsinë
rurale nga mundësia të përballet me gjendjen e përkeqësuar dhe i detyron shumë prej tyre të shpërngulen në
qytetet. Femrat e reja në disa zona rurale ikin nga jeta e fshatit duke u martuar në qytete; tashmë po ndjehet
ndikimi negativ mbi ekuilibrit gjinor rural.16
Shpërndarja e të ardhurave dhe burimeve është mjaft e pabarabartë dhe më së shumti i godet fëmijët
nën moshën 14 vjeçare, femrat rurale dhe meshkujt të papunësuar. Të rinjtë në vend (15-29 vjeç) janë ndër më
të rrezikuarit dhe më të pambrojturit nga përjashtimi social. Puna joformale prek më së shumti punëtorët e rinj
dhe të papunësuarit afatgjatë. Pozita e pavolitshme e bujqve të vegjël si një grup i njerëzve që jetojnë në zonat
rurale në drejtim të pamundësisë për të përdorur në mënyrë efektive faktorët e prodhimit - produktiviteti i ulët i
faktorëve (duke përfshirë fuqinë punëtore), pagat dhe pensionet më të ulëta në vend, mungesa e kapitalit social
dhe mungesa e besimit - interesim i dobët për aktivitetet e organizuara të bujqve të vegjël përmes kooperativave.
13
14
15
16

Ibid
http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2018/03/Perspectives-of-women-in-rural-areas_MKD-2.pdf
Ligji për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural neni 2 pika 5 botuar në Gazetën e R.Maqedonisë, nr.49/10 të datës
12.04.2010
Federata e Bujqve të Republikës së Maqedonisë së Veriut "Analiza shumëdimensionale e varfërisë në RMV" 2017
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Në Maqedoninë e Veriut reduktimi i papunësisë është mbështetur nga politikat aktive fiskale për tregun
e punës, si dhe nga disa përfitime nga punësimi në sektorin privat, veçanërisht në atë të sektorit të ndërtimit.
Në të njëjtën kohë, pensionet janë rritur gjatë pesë viteve të fundit, duke arritur deri në 30% të shpenzimeve të
përgjithshme të pushtetit qendror në vitin 2016.17 Sipas statusit më të zakonshëm të aktivitetit ekonomik, shkalla
e varfëtrisë te qytetarët e punësuar është 8.9%, ndërsa shkalla e pensionistëve të varfër është 7.3%. Sipas të
dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, koeficienti i Xhinievit (masë e pabarazisë në shpërndarjen e të ardhurave)
në vitin 2015 ishte 33.7%, që paraqet një rënie të lehtë në shpërndarjen e të ardhurave në krahasim me vitin 2010,
kur indeksi ishte 40.8 (Laeken treguesi i varfërisë në vitin 2010 sipas Zyrës Shtetërore të Statistikave).18 Të dhënat
e Bankës Botërore për Republikën e Maqedonisë së Veriut tregojnë rritje të vazhdueshm të indeksit të Xhinievit
prej 28,13% në vitin 1998 në 44.05% në vitin 2008. Sipas burimit të të ardhurave familjare varfëria është më e
lartë te amvisëritë të cilat jetojnë nga ndihma sociale (90,6%), pastaj te amvisëritë të cilat të ardhurat i krijojnë nga
bujqësia (57,4%) dhe te ata të cilët të ardhurat i krijojnë nga puna e përkohshme (57,3%).
Sipas një anketë nga Qendra për Hulumtime dhe Krijim të Politikave19, në vitin 2011 standardi mesatar
i jetesës së familjeve rurale ishte 5.424 denarë në muaj (88 euro), në krahasim me 25.771 denarë në muaj (420
euro), të cilat i fiton popullsia që jeton në qytete. Sektori i bujqësisë tradicionalisht karakterizohet me pagë më të
ulët në vend, e cila në vitin 2017 arrin në 16.740 denarë (rreth 270 euro). Gjithashtu, në bujqësi janë regjistruar
edhe pensionet më të ulëta. Pensioni minimal që e morën bujqit në vitin 2010 arriti në 3.744 denarë (60 euro),
ndërsa në të njëjtën periudhë mesatarja (e plotë) e pensionit bujqësor arriti në 6.282 denarë (pak mbi 100 euro).
Pensionin mesatar të plotë bujqësor e marrin 13,264 mehskuj dhe 1,851 femra. Pra, pensionin mesatar (të plotë)
bujqësor e marrin vetëm 12% të femrave që janë të angazhuara në bujqës. Nga ana tjetër, femrat mbizotërojnë te
ata shfrytëzues që marrin pensionin minimal bujqësor.
Përmes subvencioneve të lidhura me prodhimtarinë bujqësore për familjet rurale sigurohen të ardhura të
konsiderueshme, gjë që nuk është rasti me familjet që jetojnë në zonat urbane. Kur është fjala për çështjet gjinore
(meshkuj dhe femra rurale), në vitin 2011 anketa e Qendrës për Hulumtime dhe Krijim të Politikave tregoi se në
shumicën e rasteve femrat e zonave rurale janë të privuara nga çfarëdo forme të të ardhurave, d.m.th. 58% e të
gjitha femrave rurale nuk kanë të ardhura personale, që është dyfishi i meshkujve në zonat rurale.20 Të ardhurat
mesatare të llogaritura për meshkujt janë 8,873 denarë, ndërsa femrat marrin më pak se gjysmën e asaj shume
- 3,890 denarë. Përveç kësaj, një përqindje dukshëm më e lartë e meshkujve tregon një shkallë më të lartë të
vetëbesimit, për dallim nga femrat rurale (meshkujt 73% kundrejt 41% të femrave). Një aspekt i rëndësishëm që
kontribuon në ngritjen e vetëbesimit të femrave rurale është edhe niveli i tyre i arsimimit (sa më të arsimuara të
jenë femrat, aq më i madh është vetëbesimi).
Si edhe në shumicën e vendeve të tjera post-socialiste të Ballkanit, shumica e familjeve bujqësore i përkasin
grupit të bujqve individual të vegjël (99%), ku rreth 58% prej tyre kanë ferma më të vogla se 1 ha, 87.6% e familjeve
janë me nën 3 ha. Në vitin 2013, zona bujqësore e përdorur (ZBP) u rrit në 315.900 ha, gjë që rriti ZBP-në për familje
në 1.9 ha. Rreth gjysma e fermave janë të specializuara për prodhimin e drithërave ose kanë prodhimtari të përzier
(me kopshtari ose blegtori).21 Për shkak të procesit të ngadalshëm të konsolidimit të fermave, bujqësisë së vogël
dhe përdorimit të dobët të faktorëve të prodhimit, bujqësia maqedonase po ballafaqohet me produktivitet të ulët
të faktorëve (duke përfshirë edhe fuqinë punëtore). Sipas strukturës së amvisërive bujqësore dhe madhësisë së
tyre ekonomike, në vitin 2013 gjysma e ekonomive shtëpiake në vend (84 740 ekonomi shtëpiake ose 49.6% nga
numri i përgjithshëm i ekonomive shtëpiake) realizuan të ardhura nën 2.000 euro, ndërsa së bashku me grupin
vijues ekonomik sipas të ardhurave (me të ardhura prej 2,000 deri 4,000 euro) numri rritet në 118,396 ekonomi
shtëpiake ose afër 70% nga të gjitha ekonomitë shtëpiake. Vetëm 0.4% e ekonomive shtëpiake kanë madhësi
ekonomike prej 25.000 deri 50.000 euro.22
Burimet financiare private janë gjithashtu të rëndësishme, veçanërisht në vendet që kanë shkallë më
të lartë të migrimit dhe standard më të ulët të jetës. Për shkak të ndikimeve të ndryshme socio-ekonomike,
17
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19
20
21
22

Banka Botërore (2017)
Federata e Bujqve të Republikës së Maqedonisë së Veriut "Analiza shumëdimensionale e varfërisë në RMV" 2017
Qendra për Hulumtime dhe Krijim të Politikave, "Perspektivat e Femrave në Zonat Rurale", 2012
Ibid.
Strategjia Kombëtare për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014-2020.
Hulumtimi i strukturës së fermave, tipologjia dhe struktura e ekonomive bujqësore, 2013.
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migrimi në vend shënon tendencë të rritjes. Përqindja e popullsisë që migroi në vitet 1990 është 11.1%, në 2000
u rrit në 16.8% dhe në vitin 2010 në 21.3%. Ndryshimet në të hyrat e remitencave tregojnë luhatje të gjerë gjatë
viteve, por megjithatë tregojnë pjesë të konsiderueshme të PBB-së (2.8% - 2002, 4.2% - 2007, 4.1% - 2012)23

1.2 Korniza juridike
Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut në nenin 9, i cili rregullon liritë dhe të drejtat civile dhe
politike, thotë qartë se: “Qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë të barabartë në liritë dhe të drejtat
pavarësisht nga gjinia, raca, ngjyra e lëkurës, prejardhja kombëtare dhe sociale, bindja politike dhe fetare, pozita
pronësore dhe shoqërore.”.24
Me hartimin e Planit Kombëtar të Aksionit për Barazi Gjinore të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale,
të miratuar nga qeveria e RMV-së në dhjetor të vitit 1999, u paralajmërua fillimi i promovimit duke i dhënë rëndësi
më të madhe të drejtave të femrave në të gjitha fushat e jetës shoqërore.25 Në vitet e mëvonshme, shteti percepton
domosdoshmërinë e përfshirjes së parimit të mundësive të barabarta për femrat dhe meshkujt, duke e bërë atë
pjesë integrale të shumë ligjeve dhe akteve nënligjore që përbëjnë legjislacionin maqedonas.
Në vitin 2006, për herë të parë u miratua Ligji për Mundësi të Barabarta për Femrat dhe Meshkujt.26 Në këtë
drejtim, sillet edhe Plani Kombëtar për Aksion për Barazi Gjinore për periudhën nga viti 2007 deri në vitin 2012,27
Ligji për mundësi të barabarta për femrat dhe meshkujt në vitin 2012,28 si dhe Ligji për pengimin dhe mbrojtjen
nga diskriminimi.29 Qëllimi i Ligjit për Mundësi të Barabarta është krijimi i mundësive të barabarta për femrat dhe
meshkujt në të gjitha fushat e jetës shoqërore dhe ai ngre çështjen e mundësive të barabarta si një kujdes e tërë
shoqërisë, përkatësisht të të gjitha subjektev në sektorin publik dhe privat të cilët duhet të angazhohen për t’i
larguar pengesat dhe për të krijuar kushte për arritjen e barazisë së plotë mes femrave dhe meshkujve.
Në Ligjin për Marrëdhëniet e Punës,30 neni 6, paragrafi 2 rregullon sigurimin e mundësive të barabarta
dhe trajtim të barabartë në lidhje me: qasjen në punësim, kushtet e punës, pagë të njëjtë për punë të njëjtë,
skema profesionale të sigurimit social, mungesa nga puna, kohës së punës dhe dhënien e anulimin e marrëveshjes
për punësim. Të gjitha këto rregullore juridike dhe ligjore synojnë të sigurojnë barazinë gjinore dhe mundësitë e
barabarta për femrat dhe meshkujt. Korniza ligjore ekziston, por megjithtë, prania e dallimit gjinor dhe diskriminimi
në jetën e përditshme është evidente.
Ligji për Bujqësi dhe Zhvillim Rural31 rregulon planifikimin e zhvillimit të bujqësisë dhe zhvillimit rural
në vendin tonë, objektivat e politikës bujqësore kombëtare, planifikimin, monitorimin dhe vlerësimin e politikës
bujqësore kombëtare, pjesëmarrjen me partnerët social dhe ekonomik nga fusha e bujqësisë, masat për rregullimin
dhe mbështetjen e tregjeve bujqësore, pagesat e drejtpërdrejta dhe zhvillimin rural, ndihmën shtetërore në
bujqësi dhe zhvillimin rural, format e organizimit dhe asociimit në bujqësi dhe kontrollin e realizimit të masave dhe
mbikëqyrjes mbi realizimin.
Në pajtim me ligjin e përmendur, qëllimet e politikës kombëtare bujqësore të Republikës së Maqedonisë
së Veriut janë të orientuara drejt:
»» sigurimit të prodhimit të qëndrueshëm të ushqimit cilësor dhe më të lirë dhe sigurimit të sasisë të
mjaftueshme të ushqimit për popullsinë,
»» rritjes së aftësisë konkurruese të bujqësisë,
23
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World Bank “World Development Indicators”
Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut: me ndryshimet në Kushtetutë I-XXXII. -Skopje, Neni 9, Gazeta Zyrtare RSM, 2011.
Plani Kombëtar i Veprimit për Politikat, 1999, MPPS.
Ligji për Mundësi të Barabarta për Femrat dhe Meshkujt, Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 66/2006.
Plani Kombëtar i Veprimit për Barazi Gjinore, 2007-2012, Shkup Maj 2007, MPPS.
Ligji për Mundësi të Barabarta për Femrat dhe Meshkujt, Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 6/2012.
Ligji për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi, Gazeta Zyrtare e RMV-së Nr. 50/2010.
Ligji për Marrëdhëniet e Punës, Neni 6, paragrafi 2, Gazeta Zyrtare e RMV-së nr.167 / 2015.
Ligji për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural, teksti i konsoliduar, mars 2017.
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»» sigurimit të një niveli të qëndrueshëm të të ardhurave për ekonominë bujqësore,
»» zhvillimit të qëndrueshëm të zonave rurale dhe
»» shfytëzimit optimal të burimeve natyrore duke respektuar parimet lidhur me mbrojtjen e natyrës dhe
mjedisin jetësor.
Për të arritur këto qëllime, ligjvënësi parasheh një sërë masash dhe instrumentesh për politikat për:
rregullimin dhe mbështetjen e tregjeve bujqësore; pagesat e drejtpërdrejta dhe zhvillimin rural. Financimi i politikës
kombëtare bujqësore bëhet nga: Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Buxheti i Bashkimit Evropian,
donacioneve dhe burimet e tjera në pajtim me ligjin.32
Agjencia për Nxitje të Zhvillimit të Bujqësisë (ANZHB) është institucioni tjetër kyç për zhvillimin e
bujqësisë. Ai është themeluar me Ligjin për Themelimin e Agjencisë për Nxitjen e Zhvillimit Bujqësor.33
Përmes sistemit të shërbimeve këshilldhënëse ekonmive bujqësore (EB), synon të mundësojë bartjen
e njohurive dhe informacioneve, si dhe zbatimin e tyre në EB në drejtim të përmirësimit të cilësisë dhe sasisë së
prodhimit bujqësor me justifikim ekonomik, me tregje të Maqedonisë së Veriut konkurrente në BE dhe më gjerë,
zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë në zonat rurale, si dhe mbështetjen në zhvillimin dhe zbatimin e politikës
agrare duke mirëmbajtur bazën e të dhënave të EB-së përmes vizitave në terren në EB.
Mjetet e mbështetjes financiare për zhvillimin rural për vitin 2018 në vlerë prej 2,132,000,000.00 denarë janë
dhënë në pajtim me Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 201834, Seksioni 140.04 - Agjencia
për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rura.l Programi 2 - mbështetje financiare të bujqësisë dhe
zhvillimit rural, Nënprogram 20 - mbështetje financiare për bujqësinë artikulli 464 - transfere të ndryshme në shumë
prej 320,000,000.00 denarë, Programi 2A - mbështetje financiare për zhvillim rural artikulli 489 - subvencionet
kapitale për ndërmarrjet dhe organizatat joqeveritare në shumë prej 1,812,000,000.00 denarë.
pjesë:

Për mbështetje financiare në vitin 2018 janë planifikuar një sërë masa qeveritare, të cilat ndahen në dy
1) Masa për mbështetje financiare për zhvillimin rural
2) Masa për mbështetje teknike të zhvillimit bujqësor dhe rural

Për të zbatuar masat e Programit për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2018, Agjencia
shpall thirrje të hapur publike për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mbështetjes financiare.
Për zhvillimin e bujqësinë rëndësi të veçantë ka instrumenti për ndihmën e para-anëtarësimit - Programi
IPARD II (2014- 2020)35 për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ai mundëson qasje te fondet e BE-së të dedikuara
për ndihmë financiare për bujqësi dhe zhvillim rural të qëndrueshmëm duke u përqëndruar mbi zbatimin e
legjislcionit të Bashkësisë Europiane në lidhje me politikën e përbshkët bujqësore dhe politikat për bujqësinë e
qëndrueshme konkurruese, bashkësi rurale të forta dhe të qëndrueshme dhe mjedis rural të laramishëm dhe të
qëndrueshëm. Programi IPARD përmban masa brenda të cilave femrat bujkesha kanë përparësi, dmth. ato marrin
më shumë pikë gjatë renditjes. Në këtë kontekst, në vitin 2018 MPPS dhe MBPEU 36 nënshkruajtën Deklaratën për
përmirësimin e gjendjes sociale dhe ekonomike të femrave nga zonat rurale.

32
33
34
35
36

Ibid
Ligji për Themelimin e Agjencisë për Nxitjen e Zhvillimit Bujqësor, Gazeta Zyrtare RSM nr. 3/98.
Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2018, Gazeta Zyrtare e RSM-së nr.196 / 17.
Instrumenti për Ndihmë Para-Aderimit për Zhvillimin Rural - Programi IPARD II (2014-2020).
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave - " Ministrat Nikolovski dhe Carovska nënshkruan Deklaratë për status
më të mirë të femrave rurale.

12

Pjesa 2

Përvojat ndërkombëtare dhe praktikat e mira mbi rëndësinë e
përfshirjes së perspektivës gjinore në zhvillimin rural dhe bujqësor
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2.1 Objektivat e zhvillim të qëndrueshëm
Objektivat e mijëvjeçarit për zhvillim skaduan në vitin 2015. Si vazhdim të tyre, me dokumentin
“Transformimi i Botës Sonë: Agjenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm” OKB zhvilloi dhe miratoi Objektivat e
Zhvillimit të Qëndrueshëm.
Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) përfaqësojnë një grup prej 17 qëllimeve, 169 qëlimeve
specifike dhe 230 indikatorë për të promovuar përparimin e zhvillimit duke mbrojtur planetin gjatë kësaj.
Përndryshe, të njohura edhe si Objektiva Global, ato kanë të bëjnë me të gjithë sektorët e qeverisjes dhe zhvillimit
dhe bëjnë thirrje për veprim nga ana e të gjitha vendeve.
Agjenda 2030 sipas natyrës është globale dhe universale sipas aplikimit. Për këtë arsye është e
zbatueshme për të gjitha vendet, si për vendet e zhvilluara, ashtu edhe për vendet në zhvillim, duke marrë parasysh
rrethanat kombëtare, kapacitetet dhe nivelet i zhvillimit të ndryshme. Në këtë mënyrë adresohen shqetësimet dhe
sfidat universale, duke pranuar njëkohësisht se çdo vend përballet me nevoja, prioritete dhe aftësi të ndryshme
për t’iu përgjigjur sfidave dhe kërkesave të Agjendës 2030.
Bujqësia në mënyrë specifike është theksuar në Objektivin 2, pranë Qëllimit 5, i cili ka të bëjë me
barazinë gjinore.
Sa i përket realizimit të Agjendës për vitin 2030 rolin kyç e kanë Qeveritë e vendeve të cilat duhet të
përshtasin politikat që pasqyrojnë realitetin e tyre kombëtar dhe të sigurojnë struktura rregullatore dhe nxitëse
për të ndihmuar në arritjen e qëllimeve të reja.
ÎÎ 17 Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm janë:
»» Qëllimi 1: Fundi i varfërisë kudo në të gjitha format e saj
»» Qëllimi 2: Fundi i urisë, arritja e sigurisë ushqimore dhe përmirësimi i të ushqyerit dhe promovimi i
bujqësisë së qëndrueshme
»» Qëllimi 3: Sigurimi i një jetë të shëndetshme dhe promovimi i mirëqenies për të gjitha moshat
Qëllimi 4: Sigurimi i arsimimit gjithëpërfshirës dhe cilësor për të gjithë dhe nxitjen e të mësuarit gjatë
tërë jetës.
»» Qëllimi 5: Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha femrave dhe vajzave
Qëllimi 6: Sigurimi i qasjes për të gjithë deri te uji dhe kanalizime.
»» Qëllimi 7: Sigurimi i qasjes te energjia e pranueshme, e sigurtë, e qëndrueshme dhe moderne për të
gjithë.
»» Qëllimi 8: Promovimi i rritjes ekonomike gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimit dhe punës
së denjë për të gjithë.
»» Qëllimi 9: Ndërtimi i infrastrukturës elastike, promovimi i industrializimit të qëndrueshëm dhe nxitja e
inovacioneve.
»» Qëllimi 12: Sigurimi i modeleve të konsumit dhe prodhimtarisë të qëndrueshme.
Qëllimi 13: Veprime urgjente për të luftuar ndryshimet klimatike dhe ndikimet e saj.
Qëllimi 15: Menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve, luftimi kundër shkretërimit, ndalimi i degradimit dhe
rivendosja e tokës, ndalimi i humbjes së biodiversitetit.
»» Qëllimi 16: Promovimi i shoqërive të drejta, paqësore dhe gjithëpërfshirëse
Qëllimi 17: Rivitalizimi i Partneritetit Global për Zhvillim të Qëndrueshëm37
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2.3 Politika dhe praktika pozitive nga bota
Shembujt e mëposhtëm të praktikave pozitive janë marrë nga Rrjeti Europian për Zhvillimin Rural i cili
promovon pjesëmarrjen e femrave në bujqësi.
1. Rajoni i Stokholmit, Suedi (2012-2015) 38 - Zhvillimi i Biznesit për Femrat - mbështetje e përshtatur për
femrat rurale - sipërmarrëse.
Zhvillimi i biznesit për femrat siguroi një program trajnimi për 60 femra për aftësim në biznes, duke u
dhënë atyre njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme për të krijuar një plan biznesi për zhvillimin e biznesit të tyre
rural.
Rezultatet e projektit:
Potenciali i plotë i sipërmarrësisë së femrave në zonat rurale mund të pengohet nga njohuritë, aftësitë
dhe besimi i pamjaftueshëm afarist. Ky projekt siguroi një program të trajnimit të biznesit gjatë gjashtë
sesioneve të gjithsej 60 femrave. Kurset teorike kombinoheshin me ushtrime praktike bazuar në raste
reale.
Përveç kursit, materialeve dhe aktiviteteve për trajnim, u krijua një grup në Facebook për të lehtësuar
rrjetëzimin dhe mbështetjen e kolegëve midis sipërmarrëseve.
Zbulimet e Projektit:
Rritje e njohurive për biznes, shkathtësive dhe besimit të 60 femrave rurale.
50 pjesëmarrës përfunduan planet e biznesit, të miratuara nga konsulentë të jashtëm.
Pjesëmarrësit kaluan trajnimin me vlerësim të lartë dhe shumë nga pjesëmarrëset këtë program ua
rekomanduan miqve dhe të njohurve të tyre.
Shumë femra vazhdojnë të lidhen mes vete dhe tu ofrojnë mbështetje kolegëve të tyre.
2. SPANJA (2010-2013)39 - projekt për punësime dhe teknologji të reja
Projekti i punësimit dhe inkuadrimet e reja të teknologjive të reja përfshinë tetë grupe veprimi lokale në
pesë rajone spanjolle - Andaluzia, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla dhe León dhe Madrid. Qëllimi i projektit
ishte të stimulonte sipërmarrësinë te femrat rurale brenda Rrjetit Rural Kombëtar, duke përmirësuar kështu qasjen
e tyre deri te informcionet teknologjitë e komunikimit. Ky projekt në çdo rajon vendosi “agjentë punësimi” për t’u
ofruar femrave sipërmarrëse rurale mbështetje për punësim. Në kuadër të projektit u realizuan 11 kurse trajnimi
online. Në këto trajnime morën pjesë 833 femra, kurse u mbajtën edhe seminare në temën se si munden femrat
të formojnë kooperativa bujqësore.
Rezultatet e Projektit:
Rezultati nga ky projekt ishte krijimi i 43 ndërmarrjeve të reja. Ato janë të regjistruara së bashku me listën
e produkteve të tyre, Vivero Virtual, një lloj “inkubatori virtual”. Në kuadër të projektit u sigurua edhe
mbështetje për krijimin e rrjeteve dhe shoqatave të femrave.
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3. LITUANIA (2014-2015)40 - “Mallrat fshatare”
Ky projekt LIDER i Lituanisë u mundësoi femrave nga një fshat të vogël të krijojnë një brend për frutat dhe
perimet e tyre organike dhe të rrisin të ardhurat të cilat e fitojnë duke shitur prodhimet e tyre nga shtëpia.
Përmbledhje e projektit:
Pociūnėliai është një qytet i vogël në Shiauliai, Lituani. Gjatë viteve të fundit numri i popullsisë është në
rënie e sipër për arsye se të rinjtë shkojnë në qytet kështu që ka rrënie të bizneseve. Meshkujt zakonisht
punojnë në sektorin e bujqësisë ose pylltarisë dhe bëjnë punë fizike. Megjithatë, femrat kanë mundësi
shumë të kufizuara për punë. Aktiviteti kryesor i femrave vendase është kutlivimi i frutave dhe perimeve.
Në një moment ato produktet e veta filluan ti shesin si produktet organike, por kjo ishte me sukses të
kufizuar. Fshati i tyre është i vendosur larg nga qytetet e mëdha dhe prodhimet e tyre të freskëta nuk do
të arrijnë lehtë në këto tregje. Kështu, femrat filluan të mendojnë se si të bashkëpunojnë për të shitur më
shumë mallra.
Marka “Village goodies” ishte iniciator i projektit me qëllim që të ndihmonte femrat më mirë të shesin
produktet e tyre organike. U themelua një linjë paketimi, kartela për porosi, fletushka informacioni dhe
faqe interneti. Për të përmbushur kërkesat e higjienës u rinovuan hapësirat e punës dhe u blenë makina
(një prodhues i lëngjeve dhe pajisje për tharje). Pajisja për tharje është veçanërisht e dobishme sepse jeta
e produktit është relativisht e shkurtër dhe tharja mund të zgjasë datën e shitjes. Pas disa eksperimenteve,
femrat zgjeruan gamën e tyre të produkteve për të përfshirë çaj bimor, sheqerka prej karrotave, panxharit
dhe kungullit
Rezultatet e projektit:
Projekti u mundësoi femrave rurale të punojnë së bashku dhe të përfitojnë nga kërkesa për prodhime
organike në qytetet fqinje, gjë që u ndihmoi atyre të zgjerojnë gamën e produkteve të tyre për të shërbyer
më mirë në atë treg.
Femrat japin rendiment më të lartë në gamën e produkteve të tyre sezonale.
Gjihsej 15 femra janë të punësuara në kompaninë fitimprurëse, duke ofruar kështu nixitje plotësuese për
ekonominë lokale.
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3.1 Objektivat e hulumtimit
Qëllimi i këtij hulumtimi është të sigurojë informacionin e duhur për të bërë vlerësimin e perspektivave të
femrave në zonat rurale (zhvillimi socio-ekonomik, mundësitë për qasje deri te shërbimet shtetërore, shfrytëzimit/
rregullimi të pushimit të lindjes dhe pensionit etj), shkaqet për shkallën e ulët të shfrytëzimit të mjeteve nga
fondet IPARD dhe pengesat (administrative dhe ato praktike) të bujqve gjatë aplikimit dhe përdorimit të mjeteve,
nevojave për trajnim dhe zhvillim të mëtejshëm me përqëndrim te femrat dhe të rinjtë.
Objektivi i hulumtimit është konkretizuar nëpërmjet disa detyra:
»» Vlerësim i strukturës të femrave në zonat rurale në pesë komuna sipas arsimimit dhe statusit të
punës.
»» Vlerësimi i qasjes deri te shërbimet në nivel lokal (shkollat, spitalet, bankat, etj).
»» Vlerësimi i statusit të femrave në lidhje me pronësinë e pasurisë dhe të mekanizimit bujqësor.
»» Vlerësimi i njohurive dhe mundësive për të aplikuar për lloje të ndryshme të mbështetjes financiare
për zhvillimin rural dhe bujqësor dhe sfidat me të cilat ballafaqohen gjatë zbatimit.
»» Mundësi për t’u informuar dhe vizitë trajnimve dhe mbindërtimin e njohurive.
Hulumimi jep një pasqyrë të kornizës juridike dhe përshkruan problemet reale që lindin për të shfrytëzuar
mjetet e fondeve IPARD përmes përshtatjes së bujqësisë në Maqedoninë e Veriut me standardet e BE-së, si dhe
kapacitetet e institucioneve kombëtare për të përmbushur nevojat e popullatës.
Analiza cilësore merr parasysh edhe kontekstin ekonomik, social dhe kulturor të vetë bshkësisë lokale, si
dhe vendin e banimit, si një faktor të rëndësishëm për zbatimin e strategjive kombëtare dhe lokale dhe të planeve
të veprimit.

3.2 Qasja dhe metodologjia e përdorur
Zbulimet e kësaj analize janë bazuar mbi metodologjinë e zhvilluar enkas për këtë hulumtim. Ai përfshin
mbledhjen e të dhënave primare dhe sekondare. Të dhënat sekondare janë marrë nëpërmjet analizës së
dokumenteve kryesore (ligje, analiza, hulumtime). Këtu ne përqëndrohemi mbi mbledhjen e të dhënave primare e
cila përbëhej nga një qasje të kombinuar metodologjike që përfshin:
a) anketa
b) fokus grupe
c) intervista me palët kyçe të interesuara
Anketa u realizua në këto vende:
Gostivar - Fshatrat Tumçevisht, Orqushë, Banjica e Poshtme, Banjica e Sipërme, Debreshë Çajle, Çegran,
Forinë, Reçan, Vrutok, Senokos, Negotin-Polog, Vrutok, Toplica, Pirok, Gradec, Raven, Vrapçishtë, Sretkovë,
Trebishtë, Novo Selo, Zubovcë, Bellovishtë, Zhelezna Reka, Vërben, Beliçicë, Cerovë, Jelovce e S., Duf, Sence, D.
Gjonovica, Rostushë dhe Prisojnicë dhe qyteti i Gostivarit
Kumanovë - fshatrat Ora, Skaçkovcë, Lubodrag, Umin Dol, Nikulane, Çellopek, Pelincë Dragomancë,
Tromegjë, Reçica, Pçinja Rezhanovcë, Konjara e Poshtme, Dovezencë, Novo Sellë, Llopatë, Fshati i Agës, Prezovë,
Romanovc, Ushtar, Konjara e Sipëme, Stepanci, Bajlovci, Karposh
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Strugë: Velgoshta,Trebenishta, Volina, Radozhda, Kalishte, Mislesheva, Arbinova, Zlesti, Leshani, Belçista,
Ramnej, Klimeshtani, Leskoeci, Mesheista, Veleshta, Jabllanica, Koroshishta, Marunishta, Delogozhda, Vranishta,
Mislesheva, Vishni, Livadha, Oktisi Koroshishta
Prilep: Zagoria Erekovci, Çanishte, Dupijaçani, Nebregova, Pashino Ruvci, Obrshani, Alinci, Sheleverci,
Kanatlarci, Galiçani, Kadino Sello, Buçin, Konjara e Vogël, Konjara e Madhe, Vitolishta, Kanatlarci, Veselçani, Llagova
e Re, Vitolishta Dunje, Galiçani, Sllavej, Krivogashtani, Krusheani, Korenica, Vogjani, f. Debreshta, f. Nebregova, f.
Sekirci dhe Prilep
Strumicë: Kosturina, Kukulish, Dobrejci, Dabile, Bosillova, Dukatina, Gradashorci, Vlladevci, Radiceva,
Vasileva, Kalugjerica, Radovish, Ignjeva, Novosellë, Koleshina Sushica, Mokrieva Borisova, Sedlarci, Bansko,
Mokrino, Monospitova, Pipereva, Angelci, Susheva, Kosturino, Ormanli, Dorlamos, Trivoda, Popçeva, Murtino,
Saçeva, Banica, Gabrova, Prosenikova, Svidovica, Velusa
Çdo anketues mesatarisht ka anketuar 16 femra dhe 4 meshkuj, ose gjithsej 500 femra dhe 100 meshkuj.
Pyetësori përbëhej nga katër (4) pjesë: informata të përgjithshme, nismë dhe udhëheqje e biznesit
individual - veprimtari bujqësore, mbështetje bujqësisë dhe zhvillimit rural, si dhe trajnime dhe dhënje e
informatave. Plotësimi i tij nuk zgjaste më shumë se 15 minuta. Pjesëmarrja në anketën ishte anonime, u garantua
se identiteti personal i të anketuarit/anketuarës nuk do të zbulohet.
Stafi i projektit ishte përgjegjës për organizimin e intervistave me institucionet vendore përgjegjëse për
mbështetjen e zhvillimit rural dhe bujqësor, por edhe me institucione të tjera lokale si Agjencisë për Punësim, kurse
sa i përket rregullimit të pensioneve, Qendra për Kujdesin Social, departamenti komunal për zhvillimin ekonomik
lokal dhe kështu me radhë.
Sipas gjinisë, shumica e të anketuarve, (81%), janë femra. Dominimi i femrave në këtë analizë është shumë
i rëndësishëm, sepse kjo analizë do të na jep pasqyrë të saktë për gjendjen e femrave rurale dhe ku është ajo sot.
Pikërisht femra rurale është në fokusin e kësaj analize.
Pyetjes a jetojnë në mjedis urban apo rural i janë përgjigjur 585 deri 600 të anketuarve. Nga këto, 486
(81%) kanë deklaruar se jetojnë në fshat, kurse 99 (16.5%) se jetojnë në qytet. Edhe pse qëllimi i këtij hulumtimi
është të përcaktojë gjendjen në mesin e popullsisë bujqësore rurale, si grup kontrollues është përfshirë edhe
popullsia urbane.
Sipas përkatësisë etnike numri më i madh i të anketuarve janë maqedonas (77%), shqiptarë (15.5%) dhe
serb (4.7%). Përveç këtyre kishte edhe romë (0.3%), kroatë (0.2%), turq (1.2%) dhe maqedonas myslimanë (0.7%).
Sa i përket moshës së tyre, u përgjegjën 600 të anketuar. Kështu, numri më i madh i të anketuarve, 29.8%,
ose, në numër, 179 të të anketuarve janë të moshës mes 41 dhe 50 vjet. Diçka më pak në numër janë të anketuarit
të moshës mes 31 dhe 40 vjet, me një pjesëmarrje prej 25.7%, dmth 154 persona në shifra absolute. Të tretë
sipas numrit janë ata të moshës midis 51 dhe 64 vjeç, 140 persona ose 23.3%. Më pak të përfaqësuarit janë të
anketuarit më të rinjë dhe më të vjetërit, me nga 5% nga numri i përgjithshëm. Struktura e moshës së të anketuarve
kontekstualizon të dhënat e marra nga anketa, të cilat pasqyrojnë qëndrimet dhe përvojat e grupmoshave
dominuese (mes 31 dhe 64 vjet).
Sipas shkallës së arsimimit, numri më i madh i të anketuarve kanë arsimim të mesëm, nga të cilët 39.8% kanë
shkollën e mesme profesionale, kurse 17.5% janë me gjimnaz dhe me arsimim fillor janë 21.3%. 19% e të anketuarve
kanë arsimim të lartë, ndërsa 1% nuk kanë asçfarë arsimim formal. Normat tjera të ulëta hynë në llojet tjera të arsimimit
të lartë. Kjo mesatare e strukturës arsimore pasqyron nivelin përgjithësisht të ulët të arsimimit të përgjithshëm.
Pyetjes në lidhje me statusin martesor janë përgjigjur prej 598 deri 600 nga të anketurit. Nga këto, 501 ose
83.8% kanë deklarur se janë të martuar/martuara, 77 ose 12.9% se janë të pamartua/pamartuara, 13 ose 2.2% s
janë vejanë/vejusha dhe 7 ose 1.2% se janë të divorcuar/divorcuara.
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Numri më i madh i të anketuarve kujdesen për një ose dy fëmijë në familje dhe sipas moshës së fëmijëve
21.2% nga të anketuarit kanë fëmijë të moshës mes 20-26 vjeç dhe 19.8% kanë fëmijë të moshës 6 deri në 15 vjet,
ndërsa 17.3% kanë fëmijë të moshës mes 15-19 vjet. 14.8% kanë fëmijë nën moshën 27, dhe pothuajse po aq,
14.6%, nuk kanë fëmijë. 12.4% kujdesen për fëmijët deri 6 vjet nga të cilat 66% kanë nga një fëmijë.
Sa i përket punësimit, numri më i madh i të anketuarve, 37.8%, janë të papunësur. Nga këto, numri më i
madh, (rreth 67%) janë praqitur në Agjencinë e Punësimit. Pjesa tjetër është e shpërndarë pothuajse në mënyrë
të barabartë në sektorin privat (13.3%), në sektorit publik (12.3%) ose janë bujq të vetëpunësuar (13.2%) ose
themeluesve të bizneseve të vogla (4.5%). Rreth 3.5% janë pensionistë, ndërsa 8.5% janë të regjistruar sipas Ligjit
për sigurim pensional dhe shëndetësor.
Fokus grupe
Me qëllim që të kontrollohet zbatueshmëria e pyetësorëve të përgatitur, në çdo komunë u organizuan
fokus grupe ku në 5 pilot komunat u përfshin përafërsisht gjithsej 100 pjesëmarrës. Përbërja e grupeve ishte e
përzier, përktësisht, në grupet e njëjta kishte pjesëmarrës nga shoqatat lokale që veprojnë në sektorin e bujqësisë
dhe zhvillimit rural (25), përfaqësues të pushtetit lokal, zyrave lokale dhe rajonale të ANZHB (Agjencia për nxitjen
e zhvillimit të Bujqësisë) (6), zyrat rajonale të Ministrisë së Bujqësisë (6), Ndërmarrjes Publike për Kullota (3),
përfaqësues të stacioneve veterinare (2), bujq individual dhe femra bujkesha (56).
Në fokus grupe të përbëra nga bujqit kërkohej ata të nxjerrin në pah problemet praktike të cilat pastaj u
transformuan në pyetje për përfaqësuesit e institucioneve lokale dhe institucioneve kombëtare për mbështetje.
Secili fokus grup drejtohej nga moderator profesionist.

Intervista me palët kyçe të interesuara
U zhvilluan intervista me palët kyçe të interesuara (Agjencinë e Pagesave, Ministrinë e Bujqësisë, Pyjeve
dhe Ekonomisë së Ujrave , Agjencia për Nxitjen dhe zhvillimin e bujqësisë etj.) rreth perspektivave të femrave në
mjediset rurale, shfrytëzimin e mbështetjes financiare, si dhe arsyet për përqindjen e ulët të aplikimeve për mjete
nga fondet IPARD, veçanërisht aplikimet nga femrat dhe të rinjtë.
Për këtë qëllim u përgatitën pyetësorë për bujqit dhe përfaqësuesit e institucioneve lokale dhe kombëtare
për mbështetje, me qëllim për t’i hulumtuar perspektivat efemrave në zonat rurale (zhvillimit socio-ekonomik,
qasjes te shërbimet shtetërore, shfrytëzimit/rregullimit të pushimit të lindjes dhe pensionit etj.), arsyet për
përqindjen e ulët të shfrytëzimit të mjeteve nga fondet IPARD dhe pengesat (administrative dhe praktike) të bujqve
gjatë aplikimit dhe shfrytëzimit të mjeteve, duke u përqëndruar te fmrt dhe të rinjtë. Do të përgatisim pyetësorë
për intervista për bujqit dhe përfaqësuesit e institucioneve lokale dhe kombëtare për mbështetje.
Për zhvillimin e pyetësorëve secili partner ndihmoi në identifikimin e ekspertëve në fushat e tyre të punës,
me qëllim që të fitohet një qasje holistike që do të sigurojë informacione lidhur me pozitat dhe nevojat e bujqve, të
cilët më vonë do të përfshihen në aktivitetet e projektit dhe do të shërbejnë si bazë për rekomandimet e politikave.
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Tabela 1: Mostër hulumtuese nga takimet me institucionet sipas përbërjes etnike dhe gjinore
Meshkuj
(numri,
përqindja)

Femra (numri,
përqindja)

Shqiptarë
(numri,
përqindja)

Maqedonas
(numri,
përqindja)

Serb (numri,
përqindja)

Gjithsej

Strugë

6 (60%)

4 (40%)

5 (50%)

5 (50%)

0

10

Gostivar

5 (62.5%)

3 (37,5%)

2 (25%)

6 (75%)

0

8

Kumanovë

2 (25%)

6 (75%)

1 (12.5%)

5 (62.5%)

2 (25%)

8

Prilep

8 (61.5%)

5 (38.5%)

4 (30.8%)

9 (69.2%)

0

13

Strumicë

4 (80%)

1 (20%)

0

5 (100%)

0

5

Gjithsej

25 (56.8%)

19 (43.2%)

12 (27.3%)

30 (68.2%)

2 (4.5%)

44

Në kuadër të takimeve me institucionet u intervistuan përfaqësuesit e institucioneve në vijim:
»» Qendrat për punësim në kuadër të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
(APRMV)
»» Qendrat për Punë Sociale
»» Komunat
»» Agjencia për Mbështetjen e Zhvillimit të Bujqësisë (AMZHB)
»» Agjencia e pagesave

3.3 Grupet e synuara
Grupet e synuara të hulumtimit primar janë femrat dhe të rinjtë nga zonat rurale dhe bujqësore në pesë
komuna në Maqedoninë e Veriut.
Femrat rurale (vetëm 30% janë pronare të regjistruara të tokës) definohen si popullsi femërore e cila
jeton në mjediset rurale. Femrat rurale përfaqësojnë grupin më themelor nga jeta aktive ekonomike në krahasim
me meshkujt rural. Femrat e reja të cilat jetojnë në mjediset rurale kanë vështirësi t'i qasen tregut të punës.
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Pjesa 4
Zbulimet nga hulumimet
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4.1. Qasje deri te shërbimet kryesore
Nga anketuarit u kërkua të shënojnë largësinë e tyre nga institucionet, shërbimet dhe objektet e
caktuara të nevojshme për funksionimin normal të jetës së përditshme dhe ruajtjen e një standardi të kënaqshëm
jetësor. Anketa tregon se të anketuarit nuk kanë gjithmon qasje të mirë deri te ato. Megjithëse thuajse 90% e të
anketuarve deklaruan se jetojnë në largësi prej 0-2 km nga stacioni i autobusi, kurse rreth 80% jetojnë brenda
radiusit të njëjtë nga vetëshërbimi, numër i madh i shërbimeve janë më të largëta dhe më pak të arritshme.
281 të anketuar, përkatësisht 46.8% të numrit të përgjithshëm të të anketuarve jetojnë në largësi prej
5-10 km ose mbi 10 km nga çerdhja. Këto largësi nënkuptojnë që femrat shpesh detyrohen të braktisin tregun e
punës, të qëndrojnë në shtëpi dhe të ruajnë fëmijët, duke reduktuar kështu të ardhurat e përgjithshme të familjes
dhe duke përkeqësuar sigurinë e përgjithshme financiare të familjeve të goditura në këtë mënyrë. Përfshirja e
mjaftueshme me çerdhe dhe qasja e papenguar deri te ato është çështje e të drejtave të njeriut. Mobilizimi i
burimeve shoqërore në mënyrë që ky shërbim themelor t’u sigurohet prindërve dhe fëmijëve të tyre sa më shpejt
që të jetë e mundur është më se i domosdoshëm.
Disponueshmëria e shkollave fillore është mesatarisht e mirë. 419 të anketuar ose thuajse 70% jetojnë në
largësi prej 0-2 km, ose 2-5 km nga shkolla fillore nëntëvjeçare. 23.7% ose 142 të anketuar jetojnë në largësi më të
madhe nga shkolla fillore e këtij lloji, përktësisht në largësi prej 5-10 km ose më shumë se 10 km.
Disponueshmëria e shkollave të mesme është në nivel të ulët të papranueshëm. 320 prej të anketuarve
ose 53% jetojnë në largësi prej 5-10 km, përkatësisht mbi 10 km nga shkolla e mesme. Madje, 319 (53.2%) e të
anketuarve deklaruan se jetojnë në 5-10 km, ose më shumë se 10 km larg bibliotekës, gjë që edhe më shumë i
kufizon mundësitë për mbindërtimin intelektual të të anketuarve.
Përveç arsimit, qasja në shërbimet shëndetësore gjithashtu lë hapësirë të madhe për përmirësim - 266 të
anketuar ose 44.3% jetojnë në 5-10 km ose më larg se 10 km nga klinika e përgjithshme ku mund të kontrollohen
nga mjeku i tyre amë. Qasja në kujdesin shëndetësor është çelësi i parandalimit dhe trajtimit të hershëm të
shumë sëmundjeve të shërueshme dhe kjo, njëkohësisht është edhe e drejtë themelore e njeriut. Ngjashëm është
edhe situata me qasjen tek pediatri (321 të anketuar - 53.5% në largësi prej 5-10 ose më larg se 10 km ); qasjen
poliklinikave / laboratoreve (309 të anketuar - 51.5% në largësi prej 5-10 ose më larg se 10 km); ordinancave
gjinekologjike (334 të anketuar - 55.6% në largësi prej 5-10 ose më larg se 10 km); ordinancave stomatologjike (293 të anketuar - 48.9% në largësi prej 5-10 ose më larg se 10 km) ose barnatoreve (289 të anketuar - 48.1% në
5-10 në largësi prej 5-10 ose më larg se 10 km).
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Grafiku 1. Qasja deri te shërbimet kryesore
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nuk di

nuk ka përgjigje

Shërbimet institucionale dhe administrative duhet të jenë në dispozicion të çdo qytetari në mënyrë të
barabartë. Në rastin e qytetarëve në zonat rurale, kjo shpesh herë nuk ndodh. 313 të anketuar ose 52.1% duhet
të udhëtojnë prj 5-10 km deri në më shumë se 10 km për të pasur qasje fizike në zyrën lokale të komunës. Edhe
më shumë, 321 të anketuar ose 53.5% janë 5-10 km larg, përkatësisht mbi 10 km nga njësia rajonale e Ministrisë
së Bujqësisë. 336 të anketuar, ose 56% janë 5-10 km ose mbi 10 km larg Qendrës për Punë Sociale dhe së fundi,
337 të anketuar, ose 56.1% e të anketuarve jetojnë 5-10 km ose mbi 10 km larg zyrës së Agjencisë për Zhvillimin e
Bujqësisë (AZHB). Nëse ndonjëri prej të anketuarve dëshiron të vizitojë
Agjencinë e Punësimit, ekziston mundësia prej 56% që ai të jetë njëri nga 336-të të cilët janë 5-10 km ose
mbi 10 km larg nga ajo.
Qasja në shërbimet bankare është parakushti kryesor për pjesëmarrje në ekonominë formale dhe për
investim në zgjerimin e potencialit ekzistues të prodhimit. Për fat të keq, 330 nga ata që janë anketuar ose 55%
gjenden 5-10 km ose mbi 10 km larg nga banka, kurse 327 ose 54.5% janë largësitë e njëjta nga bankomatët e
bankës të cilën e përdorin.
328 e të anketuarve (54.7%) jetojnë 5-10 km ose mbi 10 km larg nga teatri ose kinemaja.
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Grafiku 2. Qasja deri te shërbimet kryesore
Edhe zbulimet nga fokus grupet konfirmuan se ka probleme sa i përket qasjes deri te shërbimet
shëndetësore dhe çerdhet - banorët në mjediset rurale në rajon nuk kanë asnjë shërbim mjekësor dhe më së
shpeshti duhet të udhëtojnë me dhjetëra kilometra për të marrë ndonjë shërbim shëndetësor dhe qasje deri te
qëndrimi ditor për fëmijët. Në këtë drejtim, pjesëmarrësit e grupit të fokusit në veçanti theksuan nevojën për
arsimim plotësues të femrave dhe përfshirjen e tyre në jetën shoqërore të komunës, sepse ato jo vetëm që nuk
kanë shërbime të mjaftueshme pranë tyre, por edhe nuk dalin nga shtëpia, përveç kur është e nevojshme. Përveç
kësaj, ato nuk kanë as forma të organizuara nëpërmjet të cilave do të vepronin.
Mund të konkludohet se femrave rurale qasja më e lehtë u është siguruar për nevojat më themelore
të jetës (ushqimin dhe transportin publik), ndërsa për të gjitha shërbimet e tjera të ofruara nga shteti (mbrojtja
shëndetësore dhe sociale) ato duhet të bëjnë përpjekje plotësuse për t'i përmbushur nevojat e tyre në këtë
drejtim. Mungesa e mjekut amë pranë vendbanimit i privon ato nga e drejta e qytetarëve për kontrolla të rregullta
mjekësore, parandalimin e sëmundjeve të ndryshme dhe trajtimin e nevojshëm në rast sëmundjeje. Veçanërisht
brengos qasja e vështirë deri te gjinekologët dhe pediatërit të cilët janë bazë për ruajtjen e shëndetit seksual
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të femrave si dhe mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve dhe foshnjave. Bile edhe qasja deri te arsimimi (sidomos të
mesëm) i cili është i detyrueshme, në disa zona rurale për banorët paraqet një sfidë e vërtetë. Shërbimet e ofruara
nga shteti në lidhje me punësimin (Agjencia e Punësimit dhe Agjencia për Mbështetjen e Bujqësisë) për shumicën
e femrave rurale janë gjithashtu të vështira për t'u qasur. Si rezultat i pamundësisë të secilit person të papunësuar
rregullisht të paraqitet personalisht në zyrat e APRMV-së (për shkak të largësisë, shpenzimet financiare, etj) numër
i madh i femrave të papunësuara nuk paraqiten për tu regjistruar në Agjencinë e punësimit. Kështu ato as që mund
t'i shfrytëzojnë shërbimet të cilat i ofron shteti.

4.2 Mundësitë dhe kushtet për fillimin e biznesit personal në bujqësi
Është e qartë se shumica e femrave rurale nuk janë pronarë të tokes. Anketa tregoi se 605 të anketuar u
përgjigjën në pyetjen "A jeni pronar/pronare e tokes?" Nga këto, pak më shumë se gjysma, 52.2% ose 316 të anketuar u
përgjigjën JO, 36.4% ose 220 janë përgjigjur me po, përkatësisht se janë pronarë/pronare të tokës. Pjesa e tjetër (11% e
të anketuarve - 67 persona) rrethuan përgjigjet tjera alternative. Numri më i madh i femrave që nuk posedojnë tokë janë
me arsimim të mesëm (175 nga 232 femra) dhe më shumë se gjysma janë të papunësuara. Duke pasur parasysh këto
të dhëna, mund të thuhet se ato janë të privuara nga shumë të drejta dhe përfitime në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit
rural dhe se ato nuk mund t'i shfrytëzojnë përfitimet dhe ndihmën financiare të cilat i ofrojnë shteti dhe fondet IPARD.
45; 7%
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Grafiku nr. 3. Pronësia e tokës
Fokus grupet konfirmuan se në rastet e trashëgimisë të tokës ende ekzistojnë zakonet tradicionale
ku në ndarrjen e së cilës më së shpeshti përfshihen vetëm djemtë, edhe pse kjo ngadalë, por sigurisht, po tejkalohet
në rajone të caktuara dhe gjithnjë e më shumë ka raste kur femrat dhe fëmijët janë trashëgimtarë të pronës së
ndashme. Bashkëshortët më rrallë blejnë tokë, sepse më së shumti e punojnë tokën që knaë marrë në trashëgimi.
Kjo ndodh kështu kryesisht për shkak të rënies së prodhimitarisë bujqësore në rajon, në përputhje me pozitën e
palakmueshme që e kanë bujqit në lidhje me çmimin dhe shitjen e paqëndrueshme të produkteve. Lidhur me këtë,
pjesëmarrësit në fokus grupet u pajtuan se për shkak të kësaj situate dhe mungesaës së stimulimit, të rinjtë gjithnjë
e më shpesh vendosin të emigrojnë dhe nuk mbesin në shtet. Kështu, numri i femrave të reja të cilat regjistrohen si
bujkesha është shum i vogël. Femrat të cilat regjistrohen si bujkesha janë kryesisht femra më të moshuara, të cilat
vetë paguajnë sigurimin shëndetësor dhe pensional, si mënyrë për të fituar të drejtën e shfrytëzimit të pensionit.
Në rajonin e Pollogut gjendja është disi më ndryshe. Këtu mbi 90% e pronës është në pronësi të mashkullit,
edhe pse kohët e fundit mund të gjenden edhe femra të regjistruara si bujkesha. Ka shembuj pozitiv të femrave të
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cilat, përveç subvencioneve si bujkesh individuale, kanë shfrytëzuar edhe mjete nga programi për zhvillimin rural.
Një nga problemet kryesore që janë identifikuar është edhe pamundësia e lidhjes së marrëveshjeve për marrjen
me qira të tokës për shkak të marrëdhënieve të paqarta dhe të çështjeve pronësore të pazgjidhura. Kështu, një
numër i madh i ekonomive bujqësore familjare nuk mund të aplikojnë për subvencione për shkak se nuk kanë
prova për pronësinë e tokës.
Megjithatë, pronësia dominante e tokës është te meshkujt dhe ata aplikojnë si për subvencione, ashtu
edhe për t'u regjistriuar si bujq. Por edhe kjo masë thuajse fare nuk është përdorur kur bëhet fjalë për bujq të
regjistruar në pajtim me veprimtarinë bujqësore (bujk individual i regjistruar) për shkak të taksave të shumta,
tatimeve etj. Pasi që bëheni person juridik, ju jeni të obliguar të mbani kontabilitetin i cili është i njëjtë si edhe
për firmat e mëdha, që do të thote se, pa marrë parasysh të ardhurat, ju duhet çdo muaj të ndani së paku nga
3.000 denraë për kontabilist pa marrë parasysh të të ardhurave të fituara, kurse thujse nuk ka asçfarë dallimi sa
u përket subvencioneve dhe nxitjes të këtij lloji të bujqësisë.
Femrat shpeshherë shfrytëzohen vetëm formalisht për të fituar përqindje më të lartë të subvencioneve,
kurse mashkulli vazhdon të jetë ai i cili udhëheq ekonomitnë bujqësore familjare. Pothuajse në më shumë se
98% të rasteve toka femrës i jepet për ta shfrytëzuar vetëm me kontratë për qira. Thuajse në asnjë rast toka nuk
shkruhet në emër të saj që të mund të disponojë me atë dhe ta shfrytëzojë në mënyrë të pakufizuar.
Edhe pse grupmoshat më të përfshira në anketë janë femrat mes 31 dhe 64 vjet (78.8% e të anketuarve),
sa i përket paraqitjes zyrtare të stazhit të punës, numrat janë larg nga numra të kënaqshme: 145 vetë (24.2%) kanë
6-10 stazh pune, 164 vetë (27.4%) kanë prej 0-2 vjet, 109 vetë (18.2%) kanë mes 3 dhe 5 vjet stah pune, ndërsa
vetëm 17.2% ose 103 vetë kanë 11-19 stazh pune. Me stazh pune prej 20 ose më shumë vite janë 70 vetë në numër
dhe ata në popullatën e përgjithshme të anketur marrin pjesë me gjithsej 11.7%.
12. Qe sa vjet merreni me bujqësi?
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Grafiku numër 4. Kohëzgjatja e angazhimit me veprimtarine bujqësore
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Me bujqësi si veprimtari primare merren 170 nga të anketuarit, ose 29.1%, si veprimtari sekondare e
kanë 142 nga të anketuarit ose 24.3%, kurse përgjigje nuk kanë dhënë ose kanë dhënë përgjigje të ndryshme 273
nga të anketuarit (46.7%).
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Grafiku numër 5. Bujqësia si veprimtari primare
Përveç në bujqësi, pjesëmarrësit e anketës janë aktiv edhe në fusha të tjera. 288 të anketuar (48%) kanë
deklaruar se përveç bujqësisë, ata janë marrë edhe më veprimtari tjera. Numri më i madh prej tyre janë ata të
cilët kanë deklaruar se kanë punuar në prodhimtari (106-36,1%), pastaj në administratën publike (72-24,5%),
tjetër (29-9,9%), biznes dhe marketing (28-9,5%), shëndetësi (21 - 7.1%), ndërsa veprimtaritë tjera u takojnë
kulturës dhe artit, transportit dhe turizmit.
15. Në cilat fusha keni punuar deri më tani (nëse ka, përveç bujqësisë)?
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Grafiku numër 6. Veprimtri dhe profesione tjera
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Nga anëtarët e rritur të familjeve e të anketuarve, në shumicën e rasteve, dy anëtarë të rritur merren
me bujqësi (250 të anketuar, 41.8%). Në 117 raste (19.6%), tre të rritur merren me bujqësi, kurse 106 nga të
anketuarit (17.73%) kanë deklaruar se 4 anëtarë të rritur të familjes së rritur bujq.
16.1 Sa prej anëtarëve të rritur merren me bujqësi?
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Grafiku numër 7. Numri i anëtarëve të rritur të familjes që merren me bujqësi
Edhe pse 473 e të anketuarve ose 78,9% kanë deklaruar se më shumë se një anëtar i familjes i rritur
merret me bujqësi, numri më i madh prej tyre kanë deklaruar se vetëm një anëtar i familjes është i regjistruar
si bujk (247-41,2%), kurse 237 të anketuar, ose 39.6% kanë deklaruar se asnjë anëtar i familjes nuk është i
regjistruar si bujk.
16.2 Sa prej anëtarëve që merren me bujqësi janë të regjistruar si bujq?
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Grafiku numër 8. Numri i anëtarëve të amvisërisë që janë të regjistruar si bujq
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Numri më i madh i të anketuarve, 286 (47.7%) kanë deklruar se bartës i ekonomisë bujqësorë nga
familja e tyre është një anëtar, përkatësisht paraqet subvencione. 166 vetë (27.7%) kanë deklaruar se asnjë
anëtar i familjes nuk është bartës i ekonomisë bujësore familjare, kurse 108 (18%) si bartës kanë paraqitur dy
anëtarë të familjes së tyre.
16.3 Sa anëtarë të familjes suaj janë bartës të ekonomisë familjare bujqësore, dmth.
paraqesin subvencione?
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Grafiku numër 9. Numri i anëtarëve të familjes të cilët janë bartës të ekonomisë familjare (paraqesin
subvencionet )
17. Sa jeni të njohtuar me kornizën ligjore për menaxhim/nismë të biznesit individual përkatësisht
regjistrimin e veprimtarisë bujqësore?
Shqetëson e dhëna se 42.7% e të anketuarve, ose 256 veë kanë deklaruar se shumë pak janë të
njohtuar me kornizën ligjore për nisjen e biznesit personal/regjistrimin e veprimtarisë bujqësore, kurse edhe 147
vetë tjerë ose 24.5% kanë deklaruar se fare nuk janë të njohtuar. 171 e të anketuarve (28.5%) besojnë se janë
mjaftueshëm të njohtuar, ndërsa vetëm 24 vetë (4%) e konsiderojnë veten për shkëlqyeshëm të njohtuar me
kornizën dhe procedurat ligjore.
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Grafiku numër 10. Njohja me kornizën ligjore për menaxhim/nismë të biznesit individual përkatësisht regjistrimin
e veprimtarisë bujqësore?

29

18. A mendoni se korniza ligjore është e favorshme për zhvillimin e veprimtarisë bujqësore në Maqedoninë e
Veriut? (për shembull: Ligji për veprimtarinë bujqësore, Ligji për bujqësi dhe zhvillim rural?)
Në pyetjen a mendojnë se korniza ligjore është e favorshme për zhvillimin e veprimtarisë bujqësore në
Maqedoninë e Veriut, saktësisht gjysma e të anketuarve (300 vetë) u përgjigjën se nuk dinë. 214 vetë (36%) janë
përgjigjur pozitivisht, ndërsa përgjigje negative kanë dhënë 82 të anketuar (14%) .
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Grafiku numër 11. Qëndrimet në lidhje me kornizën ligjore të volitshme për zhvillimin e veprimtarisë bujqësore në
Maqedoninë e Veriut
Zbulimet e anketës dhe rezultatet e fokus grupeve në këtë pjesë përputhen, sidomos në aspektin e shpërndarjes
së pasurisë sipas linjës gjinore, e cila është në masë të madhe në favor të meshkujve. Kjo zvogëlon mundësitë
e femrave për pavarësi financiare, veçanërisht në aspektin e regjistrimit si bujkesha individualë, si edhe gjatë
aplikimit për fondet IPARD. Numri më i madh i femrave rurale janë pronare vetëm të një pjese të tokës nga toka
me të cilën disponon familja. Qasja te institucionet dhe shërbime publike si ç'janë çerdhet, shkollat, shërbimet
shëndetësore etj. është përkeqësuar për shkak të largësisë nga vendet e tyre të banimit, si dhe për arsye se numri i
femrave rurale të cilat kane veturë është shumë i vogël (rreth 20%), kuse numri i atyre që kanë traktor është edhe
më i vogël. Numër i madh femrave ekzistojnë gjithashtu jashtë ekonomisë formale. U identifikua nevoja për një
angazhim më të madh dhe përfshirje më të madhe të femrave në jetën publike në territorin e komunave, si dhe
ndryshimin e kritereve për shfrytëzimin e subvencioneve/ndihmës për t'i bërë ato të disponueshme për femrat
nga mjediset rurale.
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4.3. Mbështetja për bujqësinë dhe zhvillimin rural
Nga mostra e anketuar, 302 vetë, ose 50.3%, kanë deklaruar se bëjnë dallim ndërmjet Programit
Kombëtar për Zhvillimin Rural dhe Programin IPARD. 292 vetë, pak më pak (48.7%) thanë se nuk din të bëjnë
dallim në mes dy programet. Njohja me këto dy programe, një të vendit dhe një evropiane, është parakusht
kryesor për përdorimin e të gjitha përfitimeve që ato ofrojnë për fermat bujqësore në Republikën e Maqedonisë
së Veriut dhe për shpejtimin e zhvillimit të sektorit bujqësor.
19. A bëni dallim mes programit kombëtar për zhvillim rural dhe programit IPARD?
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Grafiku numër 12. Shkalla sipas së cilës të anketuarit bëjnë dallimin mes Programit Kombëtar për Zhvillimin Rural
dhe programit IPARD
Numri më i madh i të anketuarve (174 vetë - 29%) informimin dhe njohuritë e tyre për masat në
Programin Kombëtar për Zhvillimin Rural i vlerësuan me notën më të ulët - 1. 167 vetë (27.8%) e vlerësuan me
3 informimin e tyre , notën 4 vetes ia kanë dhënë 104 vetë, pra 17.3%. 96 nga pjesëmarrësit në anketën (16%)
mendojnë se nota 2 është vlerësimi adekuat i nivelit të informimit te tyre.
20. Në një shkallë prej 1-5 (ku 1 është nota më e ulët/më e dobët dhe 5 është nota më e lartë, ju lutemi vlerësoni:
20.1 Informimi dhe njohja e masave në Programin Kombëtar për Zhvillimin Rural
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Grafiku numër 13. Informimi dhe njohja e masave në Programin Kombëtar për Zhvillimin Rural
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20.2 Informimi dhe njohja e fondeve IPARD
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Grafiku numër 14. Informimi dhe njohja e fondeve IPARD
20.3 Puna dhe shërbimet e njësive rajonale të MBPEU
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Grafiku numër 15. Puna dhe shërbimet e njësive rajonale të MBPEU-së
Sa u përket fondeve IPARD, niveli i informimit është edhe më i ulët. 190 vetë (31.8%) vetes ia kanë dhënë
notën 1, 140 notën 3 (23.4%), 122 notën 2 (20.4%), kurse notën 4 vetes ia kanë dhënë vetëm 92 vetë (15.4%).
Njohja e pamjaftueshme me fondet IPARD është një nga pengesat kryesore për shfrytëzimin e tyre.
Me punën dhe shërbimet e njësive rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave
nuk janë fare të njohtuar 159 vetë nga të anketuarit (26.5%). 147 vetë (24.5%) janë mirë (3) të njohurtuar. 129
vetë (21.5%) mendojnë se niveli i tyre i informimit mund të notohet me 2. Me 4 veten e notojnë 95 vetë (15.9%),
ndërsa më të informuar (5) janë 56 nga të anketuarit (9.3%).
Me punën dhe shërbimet e Agjencisë për Nxitjen e Zhvillimit Bujqësor, numri më i madh nga të anketuarit,
158 (26%), fare nuk janë të njohtuar. Në vendin e dytë janë të anketuarit të cilët janë mesatarisht (3) të
njohurtrua - 143 vetë, 24%. Vendin e tretë e ndajnë personat të cilët janë shumë mirë (4) të njohtuar (106 - 18%)
dhe personat të cilët janë mjaftueshëm (2) të njohtuar (106 - 18%).
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20.4 Puna dhe shërbimet e Agjencisë për Nxitje dhe Zhvillim të Bujqësisë (ANZHB)
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Grafiku numër 16. Puna dhe shërbimet e Agjencisë për Nxitjen e Zhvillimit të Bujqësisë (ANZHB)
Të anketuarit më së paku e njohin punën e Agjencisë së Pagesave. 201 pjesëmarrës (34%) e kanë notuar
me 1 informimin e vet. Numri i personave të cilët konsiderojnë se janë mjaftueshëm (2) të informuar janë
141 (24%), dhe në vendin e tretë janë personat të cilët informimin e vet për punën e Agjencisë së pagesave e
vlerësojnë me 2 - 123 nga të anketuarit, 21%.
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Grafiku 17. Njohja me punën e Agjencisë së Pagesave
Pjesëmarrësve në anketën iu dha mundësi për të vlerësuar punën e komunës sa i përket mbështetjes
të bujqësisë. Shumica punën e vlerësojnë jashtëzakonisht negativisht (167 vetë - 28%), 157 vetë ose 26%
mendojnë se puna është mesatarisht pozitive (3), ndërsa pozitivisht e vlerësojnë vetëm 107 vetë ose 18%.
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20.6 Bashkëpunimi me, dhe punën e komunës në drejtim të mbështetjes së bujqësisë
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Grafiku numër 18. Bashkëpunimi me, dhe punën e komunës në drejtim të mbështetjes së bujqësisë
Sa i përket informimit për mundësitë për mbështetjen e bujqësisë nga burime të ndryshme (komuna,
ministrisë...), numri më i mdh i të anketuarve, 166 ose 28% kanë deklaruar se janë mirë të njohtuar (3) , rreth
një e katërta ose 148 vetë informimin e vet e kanë vlerësuar si të pamjaftueshëm (1) dhe 141 vetë e kanë
vlerësuar si të mjaftueshëm (2). Gjithsej 130 vetë, ose 22% e të gjithë të anketuarve janë shumë mirë (4) ose
shkëlqyeshëm (5) të informuar.
20.7 Informimi për mundësitë për mbështetjen e bujqësisë nga burime të ndryshme (komuna, ministrisë ...)
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Grafiku numër 19. Informim për mundësitë e mbështetjes së bujqësisë nga burime të ndryshme (bashki, ministri ...)
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21. A jeni njohur me programin IPARD?
Sa i përket pyetjes se sa prej të anketuarve janë të njohtuar me programin IPARD, vërehet një nivel
shumë i ulët i informimit. 217 të anketuar (36%) dinë pak, por duan të dinë më shumë, 214 (36%) fare nuk janë
të njohtuar me programin, 89 prej tyre (15%) janë pak të njohtuar, por do të donin ta shfrytëzojnë, kurse vetëm
37 (6 %) e njohin dhe i shfrytëzojnë përfitimet nga programit IPARD.
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Grafiku 20. Njohja me programin IPARD
Duke pasur parasysh zbulimet nga pyetjes së mëparshme, nuk është për t’u habitur që 560 vetë ose 93%
nga të gjithë të anketuarit kanë shfrytëzuar mjete nga programi IPARD. Si shfrytëzues janë deklaruar vetëm 36
persona ose 6% nga numrit të përgjithshëm. Në pyetjen se a kanë shfrytëzuar mjete nga programi IPARD, nga
487 femra, 461 ose 94,7% kanë deklruar se asnjëherë nuk kanë shfrytëzuar. 26 femra ose 5.3% nga numrit të
përgjithshëm kanë shfrytëzuar mjetet IPARD. Te meshkujt gjendja është diçka më ndryshe - 98 nga 111 ose 88,2
të anketuar nuk kanë shfrytëzuar mjetet IPARD, ndërsa në këtë pyetje pozitivisht u përgjigjën 10 të anketuar, ose
9% nga numri i përgjithshëm.
21.1 A keni shfrytëzuar mjete nga programi IPARD deri tani (keni aplikuar në emër tuaj dhe keni fituar mjete)
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Grafiku numër 21. Shkalla e aplikimit për mjetet IPARD
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Me qëllim që të kualifikohen përgjigjet negative në pyetjen e mëparshme, nga të anketuarve u kërkua
të jepnin arsyen për mosshfytëzimin nga ana e tyre të mjeteve nga programi IPARD. 215 të anketuar (37%) kanë
deklaruar se arsyeja është mungesa e informatave të mjaftueshme. Grupi tjetër më i madh janë të anketuarit që
nuk kanë aplikuar për shkak se nuk posedojnë prona në emër të tyre - 151 vetë, gjegjësisht 26%. 106 të anketuar
(18%) mendojnë se procedura është tepër komplekse dhe kërkon shumë kohë.
Rezultatet e pyetjes lidhur me përdorimin e programit IPARD reflektohen edhe në çështjen e përdorimit
të mjeteve nga programet tjera, siç është programi për mbështetjen e bujqve të rinj. 536 të anketuar ose 89%
asnjëherë nuk kanë shfrytëzuar asnjë nga këto programe. Vetëm 56 vetë ose 9% u përgjigjën pozitivisht në
këtë pyetje. Në pyetjen se a kanë shfrytëzuar mjete nga programe të tjera, nga 111 meshkuj, 23 ose 20.7% janë
përgjigjur pozitivisht. Se asnjëherë nuk kanë shfrytëzuar programe të tjera kanë deklaruar 87 e të anketuarve, ose
78.3%. Për krahasim, nga 487 femra, 446 apo 91.5% asnjëherë nuk kanë aplikuar për programe të tjera, kurse kanë
aplikuar 37 gjegjësisht 7.6%.
22.1 A keni përdorur mjete nga programet e tjera deri tani? (për shembull: nga programi për mbështetjen e
bujqve të rinj, programi për zhvillimin rural ose ndonjë mbështetje tjetër)
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Grafiku numër 22. Shkalla e aplikimit për programe tjera
Si arsye për përgjigje negative në pyetjen e mëparshme të anketuarit përsëri përgjigjen në një raport të
ngjashëm si në pyetjen për programin IPARD: në vendin e parë është mungesa e informacionit të mjaftueshëm (204
vetë, 37%), në të dytën mungesa e pronës në emër të tyre (161 të anketuar, 29% ), në vendin e tretë perceptimi
se procedurat janë shumë komplekse dhe kërkojnë shumë kohë.
22.2 Nëse përgjigja është JO, ju lutemi sqaroni:
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Grafiku numër 23. Arsyet për mospjesëmarrje në programe tjera
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Të anketuarit informatat mbi politikat bujqësore dhe mundësitë mbështetëse i marrin kryesisht (318
persona, 47%) përmes mediave publike, TV-së dhe radios. Grupi tjetër më i madh informohet përmes internetit dhe
rrjeteve sociale (141 vetë, 21%), ndërsa të tjerët informacionet e tyre i marrin përmes takimeve me përfaqësues të
Ministrisë ose ANZHB-së, shoqatave ose zyrave, përfaqësuesve komunal, afaristëve lokal, bashkësive lokale etj.
23. Si i merrni më së shpeshti informacionet lidhur me risitë në politikat bujqësore dhe mundësitë
mbështetëse (zgjidhni më së shumti tre përgjigje):
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Grafiku numër 24. Mediumi nëpërmjet të cilit po arrihet deri te risitë në politikat bujqësore
Sa i përket angazhimit të MBPEU-së, 448 vetë ose 75% e të anketuarve nuk kanë qenë të ftuar në
prezantimin e programeve vjetore për subvencione dhe zhvillim rural nga MBPEU. Në këtë pyetje përgjigje
konfirmuese kanë dhënë vetëm 144 të anketuar (24%).
24. A jeni ftuar ndonjëherë të merrni pjesë në takimet informuese për:
24.1 Prezantimi i programeve vjetore për subvencione dhe zhvillim rural nga MBPEU-së
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Grafiku numër 25. Shkalla e ftesës për prezantimin e programeve vjetore për subvencione dhe zhvillim rural nga
MBPEU
Një numër pak më madh - 179 nga të anketuarit (30%) janë ftuar në prezantimin e programeve vjetore për
subvencione dhe zhvillim rural nga ANZHB (zyrat rajonale të Agjencisë për Nxitjen e Zhvillimit të Bujqësisë). 416
vetë (69%) thanë se deri tani nuk janë ftuar një ndonjë ngjarje të këtillë.
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24.2 Prezantimi i programeve vjetore për subvencione dhe zhvillim rural nga ZR e ANZHB (zyrat rajonale të
Agjencisë për Nxitjen e Zhvillimit Bujqësor)
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Grafiku numër 26. Shkalla e të ftuarve të programeve vjetore per subvencion dhe zhvillim rural nga ANZHB-së
Përqindja më e lartë e të anketuarve (43%) kanë qenë të ftuar në prezantim në takime të drejtpërdrejta
me komunën për të paraqitur buxhetin dhe programet komunale, 54% kanë deklaruar se deri tash nuk kanë qenë
të ftuar në këtë ngjarje.

24.3 Prezantimi i programit të punës dhe buxhetit të komunës (përmes takimeve në terren, bashkësitë lokale etj).
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Grafiku numër 27. Shkalla e ftesave në prezantime të programit për punë dhe buxhetit të komunës

Deri tash nga ana e Agjencisë së pagesave shumë pak, përkatësisht vetëm 110 vetë (18%) e të anketuarve
janë ftuar në prezantimin e programit IPARD - bile 480 (80%) e të anketuarve asnjëherë nuk kanë marrë ftesë për
ndonjë ngjarje të këtillë.
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24.4 Prezantimi i Programit IPARD nga Agjencisë së Pagesave
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Grafiku numër 28. Shkalla e të ftuarve në prezantimet e programit IPARD nga agjensia paguese
Përqindja më e madhe e përgjigjeve pozitive kundrejt përgjigjeve negative ka për pyetjen a kanë
marrë të anketuarit ftesë për takimet informuese të organizuara nga organizatave joqeveritare - 222 të anketuar
ose 37% kanë marrë ftesë të këtillë, edhe pse shumica - 371 vetë ose 62% asnjëherë nuk kanë qenë të ftuar në
ndonjë ngjarje të këtillë.
24.5 Takime informuese të organizuara nga shoqatat e qytetarëve (organizatat joqeveritare)
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Grafiku numër 29. Shkalla e të ftuarve në takimet informuese të organizuara nga Shoqatat e Qytetarëve
(organizatat joqeveritare)
Shkalla e vijimit të kurseve apo trajnimeve për fillimin e veprimtarisë bujqësore është jashtëzakonisht e
ulët - vetëm 106 vetë ose 18% kanë marrë pjesë në ndonjë kurs apo trajnim - 82% e të anketuarve, gjegjësisht 492
vetë janë përgjigjur negativisht lidhur me këtë pyetje.
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25. A keni qenë në ndonjë kurs (trajnim) për (të filluar) ndonjë veprimtari bujqësore?
8; 1% 9; 1%
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Grafiku numër 30. Mjeti i përdorur më së shpeshti për të arritur deri te informatat dhe njohuritë e reja për
veprimtarinë bujqësore
Nga të dhënat shifet dukshëm se numrin më të madh të informacioneve dhe njohurive për veprimtarinë
bujqësore bujqit i marrin përmes kanaleve joformale siç janë komunikimi me njerëzit (256 veta, 33%), Internetit
(171, 22%) ose TV/radio (20%). Vetëm 18% (139 vetë) kanë marrë pjesë në ndonjë trajnimi ose kurs.
Ngjashëm si në anketën, pjesëmarrësit e fokus grupeve kanë shprehur përvojat pjesërisht pozitive për zyrat
rajonale të Ministrisë së Bujqësisë dhe për mënyrën e shkëmbimit të informacioneve dhe mundësive për mbështetje,
kryesisht në tabelën e shpalljeve dhe përmes postës elektronike. Bashkëpunimi me ANZHB, MBPEU dhe Agjencisë së
Pagesave dallon nga rajoni në rajon dhe ndokund të punësuarit në institucionet dhe bujqtë bashkëpunojnë ngushtë.
Atyre u ndihmohet në plotësimin e kërkesave për subvencione dhe gjatë krijimit të aplikacioneve për Programin 5050, gjegjësisht programit për zhvillimin rural. Në vende të tjera pothuajse fare nuk i shërbejnë bujqit, nuk i marrin me
kohë informacionet, kurse takimet në terren janë më të rralla dhe shpesh herë janë vetëm formale, kështu që ata
janë duke pritur të vijë ndonjë organizatë joqeveritare dhe të ndajnë informacionet. Informimi më i detajuar, edhe
atë drejtpërdrejtë në teren, në vetë mjediset rurale, është veçanërisht i nevojshëm për femrat.
Vetëqeverisjet lokale dhe qendrat lokale punë sociale ofrojnë ndihmë njëherëshe, por kjo ndihmë është
e përgjithshme dhe nuk është vetëm për bujqit, gjegjësiht shumë pak nga programet e qeverive lokale synojnë
femrat - bujkesha si një fokus grup. Në disa rajone u përmendën edhe stacionet veterinare me të cilat ekziston
bashkëpunim i mirë. Pra,fermerët janë të kënaqur me bashkëpunimin dhe informacionet që ata i marrin nga këto
institucione.
Shumë pak nga bujqit kanë qenë të përfshirë në ndonjë mënyrë në punën e Ministrisë së Bujqësisë, në
drejtim të programeve dhe masave për zhvillim, strategji dhe plane të veprimit për mbështetjen e bujqve, kurse
këto programe askund nuk i veçojnë femrat-bujkesha si një kategori e cila ka nevojë për më shumë mbështetje.
Mungesa e qasjes strategjike për zhvillimin e bujqësisë, mosbashkëpunimi i Ministrinë së Bujqësisë me bujqit,
mungesa e mbështetjes shtetërore për bujqit, nxitjes dhe mbështetjes për të rinjtë të merren me bujqësi,
prodhimin pa e shënu firmën e prodhimtarisë maqedonase i cili tregtohet si një produkt i vendeve fqinje dhe
tregtia e egër janë ao më të rëndësishmet nga problemet e shumta me të cilat ballafaqohen bujqit në pesë pilot
komunat.
Në përgjithësi, pjesëmarrësit e fokus grupeve konfirmuan se shumë pak prej tyre kanë aplikuar dhe kanë
marrë mjete. Ata mendojnë se shfytëzimi i dobët i IPARD-it, bile edhe të një pjese të masave prej programeve të
tjera është për shkak se ekonomitë bujqësore familjare nuk janë të përgatitura, kritereve për përmbushja tepër
të larta për kushtet në të cilat funksionon bujqësia në Maqedoninë e Veriut. Femrat, madje edhe të tjerë që kanë
aplikuar për të shfrytëzuar masat janë të kënaqur me mënyrën se si trajtohen nga ana e institucioneve, dinamikës
së pagesës për makinerinë e blerë sipas parimit 50-50 nga Programi për Zhvillim Rural. Te femrat kjo përqindje
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mund të arrij edhe deri në 85%, që do të thotë se femra e registruar si bujkeshë do të duhet të jep vetëm 15% nga
fondet e veta dhe ato mendojnë se pikërisht kjo duhet të theksohet gjatë promovimit të regjistrimit të femrave si
bujkesha.
Ashtu si në dy seksionet e mëparshme, rezultatet nga anketa edhe një herë tregojnë të njëjtën gjë të cilën e
tregojnë edhe deklaratat e mbledhura përmes fokus grupeve. Shfrytëzimi i ndihmës financiare përmes programeve
të ndryshme është në nivel shumë të ulët (560 vetë ose 93% nga të gjithë të anketuarit nuk kanë shfrytëzuar
mjete nga programi IPARD, ndërsa 536 vetë ose 89% e të anketuarve asnjëherë nuk kanë shfrytëzuar mjete
nga programet e tjera). Bujqit këto mjete nuk i shfrytëzzojnë për shkak, siç thonë, të politizimit gjatë procesit të
dhënies së mjeteve, mungesës së kapacitetit të institucioneve për të mbështetur procesin e aplikimit, mosbesimit
ndaj vetë institucionet lidhur me mënyrën e dhënies të mjeteve, dokumentimit tepër voluminoz që kërkohet për
aplikim, si dhe labirintet administrative në përgatitjen e dokumentacionit të kërkuar të aplikimit. Në kuadër të
anketës, për krahasim, arsyeja më e rëndësishme për mosaplikimin për IPARD është mungesa e informacionit
(36% ose 215 veta), pastaj nga mungesa e pronës në emër të vet (25% ose 151 veta) dhe bindja se procedura
është shumë e komplikuar, ose se ajo kërkon shumë kohë (18% ose 106 veta).
Rekomandimet kryesore nga pjesëmarrësit e fokus grupeve për të përmirësuar gjendjen e bujqve janë
identifikimi dhe aplikimi i praktikave të mira të vendeve fqinje në drejtim të mbështetjes dhe zhvillimit të bujqësisë
nga institucionet qeveritare, ngritja e qendrave rajonale të cilat, bashkë me burimet njerëzore, do të ndihmojnë
mbështetjen institucionale të shoqatave dhe kooperativave bujqësore, dhe me këtë në mënyrë indirekte edhe
bujqve, qasje të fokusuar strategjike në zgjidhjen e problemeve me të cilat përballen bujqit, bashkëpunimin dhe
mbështetjen e institucioneve shtetërore për bujqit për të çrrënjosur korrupsionin dhe tregtinë e paligjshme,
brendimin e prodhimeve të Maqedonisë së Veriut çka do të kontribuojë për plasman më të mirë dhe çmime më të
larta dhe më të qëndrueshme të prodhimeve.

4.3 Nevojat për ngritjen e kapaciteteve
Në kontekstin e trajnimeve dhe informimit, si dhe kapaciteteve të bujqve, shumica e të anketuarve kanë
Internet në shtëpi - 547 prej tyre ose 91%. Kundrejt asaj, më pak se një e treta -398 (66%) ose 405 (67.5%)
konfirmojnë se kanë një e-mail adresë funksionale ose profil në Facebook. Gjysma e të anketuarve (300, 50%)
thanë se dinë të përdorin MS Word, ndërsa dukshëm më pak - 218 veta ose 36% dinë si të përdorin MS Excel.
Shkalla e abonimit për revistat bujqësore është jashtëzakonisht e ulët, vetëm 5% e të anketuarve kanë
dhënë përgjigje konfirmuese në këtë pyetje. Përqindja e të anketuarve që përdorin e-banking (pagesa përmes
Internet-it) është gjithashtu e ulët - 139 veta ose 23%. Kjo e fundit ka rëndësi të madhe duke pasur parasysh se
për shumë bujq bankat gjenden mjaft larg nga shtëpitë e tyre dhe përdorimi më i madh i bankingut elektronik të
anketuarve do t'u kishte kursyer mjaft kohë si dhe do të kishte ulur shpenzimet e transportit.
Në pyetjen a kanë patentë shoferi për kategorinë B, pak më shumë se gjysma (316, 53%) janë përgjigjur
pozitivisht nga të cilat 105 nga 111 meshkuj (95% e meshkujve) dhe 210 nga 487 femra (43% e e femrave), ndërsa
në këtë pyetje 282 vetë ose 47% e të anketuarve janë përgjigjur negativisht. Qasja për patentë shoferi për femrat
në zonat rurale mundëson qasje te një pjesë të konsiderueshme të shërbimeve të cilat janë në largësi më të mdhe,
dhe, përveç kësaj, kontribuon për autonominë e tyre personale, sidomos duke pasur parasysh përfshirjen e dobët
me transport publik jashtë qendrave urbane.
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28. A keni patent shoferi për kategorinë B?
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Grafiku numër 31. Posedimi ipatent shoferit për kategorinë B
Një numër konsiderueshëm më i ulët nga të anketuarit kanë deklaruar se posedojnë patent shoferi për
të vozitur traktor - 133 veta ose 22% u përgjigjën me po - 62 femra, 46% e numrit të përgjithshëm të përgjigjeve
pozitive, por vetëm rreth 13% e femrave nga numri i përgjithshëm i të anketuarve dhe 71 meshkuj - 54% të numrit
të përgjithshëm të përgjigjeve konfirmuese dhe 64% të numrit të përgjithshëm të meshkujve të anketuar, ndërsa
437 veta ose 73% kanë dhanë përgjigje negative.
Një numër edhe më i vogël i të anketuarve pyetjes a kanë ata patent shoferi për motorë iu përgjigjën me
po. Vetëm 83 të anketuar ose 14% konfirmuan se posedojnë leje të tillë, ndërsa 485 persona kanë dhënë përgjigje
negative.
Sa i përket forcimit të kapaciteteve dhe njohurive, kur u pyetën për të vlerësuar nevojën për trajnime
shtesë me numra prej 1 deri në 5, ku 1 është nevoja më e vogël, dhe 5 është nevoja më e madhe, 265 vetë (44%)
kanë dhënë notën më të lartë - 5 lidhur me pyetjet për trajnim për aplikim për mjetet IPARD, dhe 105 vetë këtë
nevojë e vlerësuan me 4 (18%). Nevojë mesatare (3) kanë shprehur 87 vetë (15%) dhe 115 (19%) ishin pak ose nuk
ishin fare të interesuar për trajnim të këtillë.
29. Në cilat fusha keni nevojë për trajnime plotësuese (klasifikoni me notë prej 1-5)
29.1 Aplikimi për mjetet IPARD
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Grafiku numër 32. Interesimi për trajnime për të aplikuar për mjetet IPARD
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Interesimi i shprehur për trajnimin për futjen e praktikave të mira bujqësore është gjithashtu i lartë - 263
të anketuar (44%) këtë nevojë e kanë vlerësuar si më të madhen (5), 113 të anketuarve (19%) atë e vlerësuar me
4, 106 prej tyre kanë shprehur nevojë mesatare për trajnim të këtij lloji, ndërsa 111 të anketuar (18%) ishin pak
ose fare nuk ishin të interesuar për këtë lloj të trajnimit.
29.2 Futja e praktikave të mira bujqësore
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Grafiku numer 33. Interesimi për trajnime për sjelljen e praktikave të mira bujqësore
Po vërehet se interesimi për trajnimet për udhëheqjen e ekonomisë bujqësore, gjegjësisht për menaxhimin
dhe udhëheqjen e financave është pak më i zbehtë. Numri i të anketuarve të cilët shprehin një nevojë të fortë për
këtë lloj trajnimi është pak më e ulët - 226 vetë (38%) këtë nevojë e vlerësojnë me 5, 102 vetë (17%) i japin notën
4, dhe 142 vetë (24%) shprehin një nevojë mesatare për trajnim të këtij lloji, duke e vlerësuar atë me 3. Numri i të
painteresuarve për trajnim është i qëndrueshëm - 122 ose rreth 20% hynë në këtë grup.

29.3 Udhëheqje e ekonomive bujqësore (menaxhim dhe financa)
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Grafiku numër 34. Interesimi për trajnime për udhëheqjen e ekonomisë bujqësore
Ngjajshëm është edhe me mundësitë për zgjerimin e biznesit dhe diversifikimin e prodhimitarisë, 216
(36%) kanë shprehur interesim më të lartë, 112 (19%) interesimin e të tyre e notojnë me 4, 127 vetë (21%) shprehin
interesim të mesëm, ndërsa pak ose fare të painteresuar kanë qenë 136 vetë (23%).
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29.4 Mundësitë për zgjerimin e veprimtarisë dhe diversifikimin e prodhimtarisë
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Grafiku numër 35. Interesimi për trajnime për zgjerimin e veprimtarisë dhe diversifikimin e prodhimtarisë
Në qoftë se paraqitet mundësi për të marrë pjesë në trajnim për mundësitë për përdorimin e Internetit
me qëllim të avancimit të bujqësisë, 221 e të anketuarve (37%) do të ishin shumë të interesuar (5), 108 (18%)
interesimin e vet e kanë notuar me 4, 123 ( 21%) do të ishin mesatarisht të interesuar, ndërsa 141 të anketuar
(24%) do të ishin pak ose fare të painteresuar.

29.5 Mundësitë për përdorimin e Internetit me qëllim të avancimit të bujqësisë
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Grafiku numër 36. Interesimi për mundësitë e përdorimit të Internetit në drejtim të avancimit të bujqësisë
Lidhur me tregtimin e produkteve bujqësore, 243 të anketuar (41%) interesimin për trajnim në këtë fushë
e vlerësuan me 5. 115 të anketuar (19%) interesimin e vet e notuan me 4. 131 të anketuar (22%) thanë se janë
mesatarisht të interesuar të marrin pjesë në trajnime të këtilla, ndërkohë që pak ose fare të painteresuar ishin 105
vetë (18%).

44

29.6 Tregtimi i produkteve bujqësore
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Grafiku numër 37. Interesimi për trajnimin për tregtimin e produkteve bujqësore
Më së paku interesim i fortë është matur te pyetja për trajnime për pjesëmarrje në programin LIDER, ku
interesimin e vet me 5 dhe me 4 e kanë notuar 213 (36%) dhe 76 (13%) e të anketuarve. 138 vetë (23%) shprehën
një interesim mesatar, ndërsa 159 vetë (27%) ishin pak ose fare të painteresuar.

29.7 Programi LIDER
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Grafiku numër 38. Interesimi për trajnime për programin LIDER
Zbulimet kryesore në lidhje me përmirësimin e gjendjes me bujqit tregojnë se nevojat e bujqve për ndërtim
të kapaciteteve kryesisht kanë të bëjnë me përvetësimin e aftësive dhe njohurive për mënyrat bashkëkohore (online)
për të promovuar dhe shitur produktet e tyre. Pra, temat më të kërkuara janë dhënë më poshtë:
• Aplikimi për mjete nga IPARD,
• futja e praktikave të mira bujqësore,
• trajnime për udhëheqjen e konomive bujqësore, dmth menaxhimin dhe udhëheqjen e financave,
• marketingu i produkteve bujqësore,
• mundësitë për përdorimin e Internetit në drejtim të avancimit të bujqësisë,
• mundësi për zgjerimin e veprimtarisë dhe diversifikimin e prodhimitarisë.
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Duke pasur parasysh se për vite të tëra shtyhej nisja e tij, interesimi i ulët i të anketuarve për programin
LIDER nuk është befasi.
Pjesëmarrësit në fokus grupet kanë përmendur edhe zbatimin e praktikave të mira prej vendeve fqinje
në drejtim të mbështetjes dhe zhvillimit të bujqësisë nga ana e qeverisë, formimin e qendrave rajonale të cilat,
me burimet njerëzore, do të ndihmojnë në përkrahjen institucionale për shoqatat dhe kooperativat bujqësore,
dhe kështu në mënyrë indirekte edhe për bujqit, qasje strategjike të fokusuar në zgjidhjen e problemeve me
të cilat përballen bujqit, bashkëpunim dhe mbështetje të institucioneve shtetërore për bujqit në mënyrë që të
zhdukin korrupsionin dhe tregtinë e egër, vendosje e firmës në produktet e Maqedonisë së Veriut të cilat do të
kontribuojnë në shitje më të mirë dhe çmime më të larta dhe më të qëndrueshme të produkteve.
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Pjesa 5

Konkluzione dhe rekomandime
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Konkluzionet kyçe që mund të nxirren janë:

5.1. Pozita e grave në mjediset rurale dhe bujqësore
1.1 Konkluzion:
Shumica e grave (339 nga 487 të anketuara, ose thuajse 70%) nuk kanë njohuri apo kanë shumë pak
njohuri nga korniza ligjore e cila ka të bëjë me udhëheqjen, përkatësisht fillimin e biznesit të vet në veprimtarinë
bujqësore dhe nëse - dhe sa është ajo e përshtatshme dhe e volitshme për ato.
Rekomandim:
Zhvillimi i mekanizmave institucionalë për të edukuar femrat rurale për mundësitë që të fillojnë biznesin
e tyre bujqësor si dhe për përfitimet e këtij angazhimi të tyre sa i përket pavarësisë financiare dhe përmirësimit të
qasjes te pensioni dhe sigurimi shëndetësor është i domosdoshëm.
1.2 Konkluzion:
Edhe pse shumica efemrave rurale kanë qasje të përshtatshme deri te shërbimet transportuese (428 prej
tyre, ose 87% prej gjithsej 487) stacionet e autobusëvei kanë në largësi prej 0-2 ose 2-5 kilometra nga shtëpia),
shumë prej tyre duhet të bëjnë përpjekje plotësuese për të siguruar shërbimet e caktuara themelore të cilat i ofron
shteti, duke përfshirë këtu veçanërisht mbrojtjen shëndetësore dhe sociale, si dhe një pjesë të institucioneve
arsimore për fëmijët e tyre. Kështu, për shembull, 235 femra të anketuara, gjegjësisht 48% e të anketuarve jetojnë
në 5-10, ose më shumë se 10 kilometra larg çerdhes, kurse ne të njëjtën largësi nga shkolla e mesme (e cila është
e detyrueshme) jetojnë 271 femra, ose 55% nga numri i përgjithshëm i femrav të anketuara. Gjendja sa i përket
afërsisë të shkollave fillore është relativisht më e mirë, duke pasur parasysh se 116 femra, 23% nga gjithsej 487
të anketuarve, janë 5-10, përkatësisht 10 km larg shkollave nëntëvjeçare, numër i cili, megjithatë, numër i cili
megjithate nuk është numër i parandësishëm i femrave të cilat gjatë ditës duhet të ndajnë më shumë kohë për t'u
siguruar shërbime arsimore fëmijëve të tyre.
Rekomandim:
Për femrat në mjediset rurale ka nevojë për zgjidhje më të mira të transportit për shkak të shkallës së ulët
të shpërndarjes së shërbimeve themelore publike dhe ndikimit të fortë të cilin e ka qasja te këto shërbime mbi
cilësinë e jetës së këtyre femrave. Për arsye se arsimi fillor dhe i mesëm është i detyrueshëm, femrat me fëmijë
të kësaj moshe janë të ekspozuara ndaj rreziqeve financiare dhe ligjore për shkak të largësisë së institucioneve
arsimore. Përmirësimi i lidhjes me transportin publik në vendbanimet rurale mund të përmirësojë ndjeshëm jetën
e këtij grupi të qytetarëve. Transporti i organizuar i nxënësve është edhe një qasje e cila do të mund të ndihmojë
në tejkalimin e këtij problemi.
1.3 Konkluzion:
Qasja deri te gjinekologët dhe pediatrit është veçanërisht brengosëse duke pasur parasysh se në këtë
grup të shërbimeve kryesore hyn edhe shëndeti riprodhues i femrave dhe shëndeti i fëmijëve të tyre - 264 femra,
ose 54% e femrave të anketuara jetojnë 5-10, ose më shumë se 10 kilometra larg nga pediatri, ndërsa në të njëjtën
largësi nga gjinekologu jetojnë 276 femra, ose 56% nga gjithsej 487 femra të cilat morën pjesë në këtë anketë.
Rekomandim:
Zgjerim i përfshirjes me shërbime shëndetësore në zonat rurale, veçanërisht në fushën e kujdesit
shëndetësor parësor, shërbimeve gjinekologjike dhe pediatrike. Ambulancat e lëvizshme, rrugë rurale për stafin
mjekësor nga qendrat urbane përreth dhe masa të tjera sipas rekomandimit të ekspertëve nga fusha e shëndetit
publik.
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1.4 Konkluzion:
Numri më i madh i femrave nga mjediset rurale e kanë gjithashtu vështirë të arrijnë deri te shërbimet e
ofruara nga ana e shtetit të cilat kanë të bëjnë me punësimin (Agjencia e Punësimit dhe Agjencia për Mbështetjen
e Bujqësisë). 271 femra, ose 55% jetojnë 5-10 ose më shumë se 10 km larg nga zyra e Agjencisë së Punësimit. Si
rezultat i pamundësisë së secilit person të papunësuar rregullisht të paraqitet personalisht në zyrat e APM-së (për
shkak të largësisë, shpenzimet financiare, etj) numër i madh i femrave të papunësuara nuk paraqiten në Agjencinë
e Punësimit, që do të thotë se ato nuk mund të përfitojnë nga shërbimet të cilat ajo i ofron. Pjesërisht si pasojë nga
kjo, 192 femra, gjegjësisht 39% nga numri i përgjithshëm të të anketuarve janë të papunësuara.
Rekomandim:
Bashkëpunim më i madh ndërmjet shërbimeve të komunës, Agjencisë së Punësimit dhe institucioneve
tjera të rëndësishme për të siguruar përfshirjen e zonave rurale me mbështetje për punësim, duke iu referuar
veçanërisht popullsisë femërore.

5.2. Mbështetje nga institucionet:
2.1 Konkluzion
Femrat rurale informacionet mbi zhvillimet e reja në politikat bujqësore dhe mundësitë për mbështetjen
më së shpeshti e marrin prej mediave - TV dhe radio dhe mediat shoqërore. Në këtë mënyrë informohen 254
nga femra të anketuara ose 52% nga gjithsej 487 femrave të anketuara. Përsëri vërtetohet41 se ndërsa mshkujt
synojnë rreth çështjeve shoqërore të jenë të përfshirë më drejtpërdrejt nëpërmjet takime publike/debate, femrat,
veçanërisht ato nga zonat rurale, janë të interesuara të marrin pjesë, por në një mënyrë që nuk e ngarkon kohën
e tyre dhe nuk do i pengon në përditshmërinë e tyre, para së gjitha në obligimet shtëpiake.
Njëkohësisht, pothuajse gjysma e femrave (233 e 487 të anketuara, ose rreth 48%) janë pak të informuara
për masat e Programit Kombëtar për Zhvillimin Rural. Në këtë drejtim, është edhe njohja e dobët e punës dhe
shërbimeve të institucioneve kryesore përgjegjëse për zhvillimin rural, siç janë njësitë vendore të MBPEU-së,
ANZHB-së, Agjencisë së Pagesave, madje edhe të komunës.
Rekomandim:
Hartim i qasjeve të përshtatura nga ana e komunave dhe zyrave rajonale të MBPEU-së për femrat rurale duke
përdorur mjete të ndryshme (derë më derë, organizatat qytetare, qarqet femrore etj.) për të arritur një nivel më të lartë
të informimit lidhur me ndryshimet e politikave, strategjitë kombëtare dhe risive të tjera që prekin drejtpërdrejt bujqit.

5.3. Shfrytëzimi i ndihmës financiare (pengesa, sfida)
3.1 Konkluzion: Kur bëhet fjalë për informimin e femrave dhe të njohurive të tyre lidhur me fondet IPARD, 269 e
487 nga femrat e anketuara, ose 55% informimin e vet e kanë vlerësuar me 1 ose 2 në shkallë prej 1 deri në 5, që do të thotë
më shumë se gjysma e tyre nuk janë aspak , ose shumë pak të informuara. Shumica dërrmuese e femrave kurrë nuk kanë
aplikuar apo përdorur mjete nga programi IPARD (461 nga 487 femra, ose 94.7 për qind nga numri i përgjithshëm). Në këtë
pyetje pozitivisht u përgjigjën katër femra, ose 5.3% nga numri i përgjithshëm i tyre. Si arsye kryesore janë dhënë mungesa
e pronës në emër të tyre - 135 të anketuara ose 28% nga numri i përgjithshëm të femrve rurale në anketën; dhe mungesa
e informacioneve të mjaftueshme - 179 të anketuara ose rreth 37% të numrit të përgjithshëm të femrave të anketuara. Te
meshkujt situata është diçka më ndryshe - 98 e 111 të anketuarve apo 88.2% nuk i kanë shfrytëzuar mjetet IPARD, ndërsa
pozitivisht në këtë pyetje u përgjigjen 10 të anketuar, ose 9% të numrit të përgjithshëm.
41 Analiza e praktikave ekzistuese të përdorimit të mekanizmave për konsultime me qytetarët në krijimin e politikave lokale dhe
efikasiteti të tyre "[Burimi elektronik] / [Kristina Haxhi Vasileva]. -Shtip: Fondacioni për Zhvillimin e Bashkësisë Lokale, 2017.
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Shkalla e pjesëmarrjes edhe në programe tjera është gjithashtu e ulët - të pyetur a kanë marrë pjesë në
Programin për mbështetje e bujqve të rinj, programin për zhvillim rural apo ndonjë tjetër mbështetje negativisht
janë përgjigjur 446 prej 487 të anketuarat, ose rreth 92%, ndërsa prej gjithsej 75 femra nga bashkësia etnike
shqiptare, 70 ose 93,3% thanë se asnjëherë nuk kanë përdorur mjete nga programet e tjera. Vërehet se ekzistojnë
dallime minore në shkallën e të aplikuarit kur si faktor merret përkatësia etnike. Si arsye më të shpeshta për
mosshfrytëzimin e programeve tjera përmenden mungesa e informacioneve lidhur me ta (170 të anketuara ose
35%) dhe për shkak se ato nuk kanë pronë në emrin e vet (143 të anketuara ose 29%). Disa gjithashtu mendojnë
se procedura është shumë e ndërlikuar dhe se kërkon shumë kohë (84 të anketuara ose 17%), kurse te disa prej
tyre veç më ndonjë tjetër anëtar i familjes ka qenë shfrytëzues i ndihmës. Në pyetjen a kanë përdorur mjete nga
programe tjera, nga 111 meshkuj, 23 ose 20.7% janë përgjigjur pozitivisht. Se asnjëherë nuk kanë shfrytëzuar
programe tjera kanë deklaruar 87 vetë, ose 78,3%. Mesatarisht, si shfrytëzues të programeve tjera meshkujt i
gjejmë dy herë më shpesh.
Rekomandim:
Organizim i trajnimeve të përshtatura me qëllim që femrat rurale të cilat kanë interes, por nuk dinë si, të
aplikojnë për mjetet IPARD. Njëkohësisht duhet pasur kujdes për obligimet e fmerave dhe kapaciteteve të tyre.
Gjithashtu rekomandohet edhe thjeshtëzim dhe shkurtim i procedurës për të aplikuar.
3.3 Konkluzion: Qasja e femrave rurale në trajnimin dhe ndërtimin e kapaciteteve për avancimin e
veprimtarisë bujqësisore është e kufizuar sepse shumica e tyre nuk kanë marrë pjesë në ndonjë kurs/trajnim lidhur
me veprimtarinë bujqësore (407 nga 487 femra ose 84%), kurse informacionet për avancimin e veprimtarisë i marrin
përmes metodës nga goja në gojë dhe Internetit (314 nga 487 pjesëmarrëse ose 64%). Si pasojë, femrat rurale
kanë nevojë për trajnime plotësuese në pothuajse të gjitha fushat kryesore që kanë të bëjnë me prodhimtarinë
bujqësore (qasje të reja, marketing, menaxhim me financa, etj) si dhe mënyra për aplikim të suksesshëm, me
qëllim që të vijnë deri te mjetet IPARD.
Rekomandim:
Konceptim, zhvillim dhe realizim të moduleve të integruara për trajnim të femrave rurale te të cilat është
identifikuar nevoja dhe dëshira për të zhvilluar shkathtësitë për menaxhim të integruar me ekonominë bujqësore,
me qëllim që të hapen mundësi për qasjen e tyre më të lehtë drejt fondeve IPARD dhe përqëndrim të lartë të
kapitalit në prodhimtarinë bujqësore.
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Pjesa 6

Analiza e kapaciteteve të institucioneve për mbështetje
në bujqësinë dhe zhvillimin rural (Agjenci për Mbështetje
Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural)
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6.1 Zbulimet kryesore e analizës së kapaciteteve
Në kuadër të hulumtimit, me qëllim për të krahasuar të dhënat e marra nga grupet e fokusit dhe hulumtimit
në terren, u realizua pyetësor i veçantë i përgatitur për (1) institucionet shtetërore të cilat veprojnë në bujqësi
(Agjencia e Pagesave, Ministria e Bujqësisë dhe Agjencia për Zhvillim dhe Mbështetje të Bujqësisë - Shtojca 1) si
institucione që ndikojnë drejtpërdrejt mbi realizimit e politikave në bujqësi, kapacitetet dhe mundësitë e tyre për
të përmbushur nevojat e bujqve dhe për (2) institucionet të cilat merren me ndonjë lloj të mbështetjes ose për
femrat ose për bujqit si qendra për punë sociale, njësi të vetëqeverisjes lokale, si agjencia për punësim (Shtojca
2) me qëllim që të shifet roli i tyre në zhvillimin e perspektivave të femrave në mjediset rurale dhe bujqësore në
Republikën e Mqedonisë së Veriut.
Te ANZHB, Agjencinë e Pagesave (e cila prej pesë pilot komunave zyrë të vet rajonale ka vetëm në Kumanovë
dhe Strumicë) dhe njësitë rajonale të MBPEU-së, sfidat kryesore me të cilat ballafaqohen kanë të bëjne me materialet
dhe burimet njerëzore të pamjaftueshme për t'i shërbyer në mënyrën e duhur të gjithë bujqit, kurse i punësuari i cili
u ndihmon rreth plotësimit të aplikacioneve apo në ofrimin e shërbimeve këshilldhënëse më së shpeshti punon edhe
në detyra tjera, gjegjësisht nuk ka asnjë person tjetër të punësuar vetëm për të ndihmuar dhe mbështetur bujqit. Nuk
ka takime apo konsultime lokale për të përpiluar programe vjetore për bujqësi dhe zhvillim rural, si dhe nuk dorëzojnë
iniciativa për ndryshime juridike ose çfarëdo ndryshimi në pajtim me kërkesat dhe nevojat e bujqve duke konsideruar
se iniciativat e tyre nuk do të ishte pranuar, por edhe nga frika e humbjes së vendit të punës nëse shprehin një qëndrim
ose mendim të ndryshëm nga ai i dërguar nga "Shtabi".
Agjencia e Pagesave është institucioni më i mbyllur për bujqit, kurse ANZHB mban me së shumti takime
në terren me popullsinë në mjediset rurale. Për informim përdoren materiale informuese të shpërndara përmes
bashkësive lokale, takimeve të drejtpërdrejta me bujqit, përmes vizitës institucioneve në fjalë nga ana e bujqve
ose nëpërmjet mediat lokale (radio, TV). Procedurat e aplikimit, sidomos ato për IPARD, janë voluminoze dhe
të ndërlikuara, por gjatë viteve ato, në pajtim me kërkesat dhe nevojat e bujqve po thjeshtësohen, kurse çdo
vit ka rritje të interesimit për fondet në dispozicion. Bashkëpunimi me institucionet e tjera është në përgjithësi
i kënaqshëm. Bujqit zakonisht aplikojnë si individë, dhe shumë rrallë si shoqatë. Meshkujt janë ata të ccilët
dominojnë si aplikant, kurse mendimet rreth mjeteve buxhetore për mbështetjen e bujqësisë sa i përket pyetjes
se a janë të mjaftueshme apo jo janë të ndara. Mbështetja nga sektori civil në bujqësi është i nevojshëm, por jo
edhe i domosdoshëm.
Pothuajse në të gjitha takimet me përfaqësues nga Qendra për Punësim, apo APRMV-së, përgjigjja në
numrin më të madh të pyetjeve në lidhje me regjistrimin, punësimin e bujqve, angazhimit të institucionit për
promovimin e punësimit dhe për t'i inkurajuar bujqit, bile edhe femrat nga mjediset rurale të punësohen është
NEGATIVE duke e shpallur atë si institucion jokompetent për numrin më të madh të obligimeve të pëVendura në
pyetësorin dhe duke specifikuar MBPEU-në dhe SPIM-në si institucione të cilat i kanë të dhënat e detajuara për
pyetjet.
Edhe përgjigjet e përfaqësuesve nga Qendra për Punë Sociale janë të ngjashme, ku thuhet se nuk bëhet
klasifikim zyrtar ose ndarje në bujq dhe jo-bujq, përkatësisht se të gjithë janë qytetarë të cilët janë apo nuk janë
shfrytëzues të së drejtës për ndihmë sociale. Pyetjet më të shpeshta janë për të drejtën e ndihmës sociale, shtesë
për fëmijë dhe kujdesin për person të tretë. Pyetjet më së shpeshti i parashtrojnë meshkujt e familjes të cilët vijnë
në qytet dhe bëhet fjalë për një kategori të qytetarëve të moshës 40-55 vjet mesatarisht.
Komunat gjithashtu nuk kanë programe të veçanta të projektuara ekskluzivisht për zhvillimin e bujqësisë,
por shpesh herë kjo degë hyn në strategjinë dhe programet për zhvillimin ekonomik lokal të komunave. Përveç në
Strumicë dhe Prilep, ku dominojnë bujqit dhe prodhuesit e duhanit, në komunat e tjera nuk organizohen takime
të veçanta për bujqit, nevojat e tyre, dhe as që ka iniciativa qytetare të cilat do të rrjedhnin nga vetë bujqit. Por
nga ana tjetër, komunat theksojnë se nuk kanë kompetenca në këtë sektor për të marrë aktivitete më të gjera
përveç mbështetjes për shoqatat, e cila është e përgjithshme, kështu që atë mund ta kërkojnë, ndër të tjerat, edhe
shoqatat bujqësore, si edhe në rast të vërshimeve më të vogla, dëmeve për të cilat komuna mund të ndajë mjete
të caktuara.
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6.2 Kapaciteti i Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe
Zhvillimin Rural - Agjencia e Pagesave
Agjencia e Pagesave është themeluar më 11 qershor 2007 me miratimin e Ligjit për themelimin e Agjencisë
për Përkrahje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nga Parlamentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Qëllimi i themelimit të Agjencisë është realizimi më i suksesshëm i masave të politikës bujqësore dhe politikës së
zhvillimit rural në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Me themelimin mundësohet menaxhimi efikas me mjetet financire nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë
së Veriut, si edhe me mjetet nga ndihma e para-anëtarësimit në Bashkimin Evropian të destinuara për zhvillimin
rural.
Nën kompetencat e Agjencisë hyjnë:
• ekzekutimi i masave për pagesat e drejtpërdrejta në bujqësi;
• ndërhyrjet në tregun e produkteve bujqësore;
• zbatimi i kuotave të prodhimit;
• zbatimi i masave të zhvillimit rural;
• realizimi i mjeteve nga ndihma e para-pranimit të BE-së për zhvillim rural;
• zbatimi i masave të ndihmës shtetërore në bujqësi;
Detyrat e Agjencisë:
• pranim, regjistrim dhe përpunim i kërkesave për mbështetje financiare;
• miratim i pagesës së mjeteve;
• organizim i punëve financiare dhe të kontabilitetit;
• auditim i brendshëm;
• organizim, zbatim dhe koordinim i kontrolleve administrative dhe teknike dhe kontrolleve në vend;
• mbledhje dhe përpunim i të dhënave;
• udhëheqje e bazës së të dhënave dhe regjistrave;
• përgatitje e raporteve dhe analizave;
Sipas Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Agjencinë për Përkrahje Financiare të
Bujqësisë, Agjencia ka sistematizuar numrin e punonjësve nga gjithsej 283 të punësuar, nga të cilat aktualisht janë
plotësuar gjithsej 188 vende të punës.
Mjetet me të cilat ka disponuar dhe i ka shpërnadrë Agjencia për vitin 2018 kanë qenë gjithsej
6,210,500,000.00 denarë.
Këto mjete mund të vendosen në dy kategori kryesore:
1. Masat për të mbështetur të ardhurat e ekonomive bujqësore
•

Pagesat e drejtpërdrejta për prodhimtarinë bimore (1,500,000,000.00 denarë)

•

Pagesat e drejtpërdrejta për prodhimtarinë blegtorale (1.100.000.000,00 denarë)

2. Masa për mbështetje plotësuese për zhvillimin e bujqësisë (ndihmë shtetërore në bujqësi)
•

Ndihmë në primet dhe sigurimet (70,000,000.00 denarë)

•

Ndihmë për mbrojtjen e tokës bujqësore (1.000.000,00 denarë)

•

Ndihmë për kategori të caktuara të bartësve të ekonomive bujqësore (10,000,000.00 denarë)

•

Ndihmë në sektorin e bagëtisë (12.000.000 denarë)

•

Ndihma për humbje të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe ngjarjet e pafavorshme
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klimatike të cilat kanë ndodhur në vitin 2016 (50,000,000.00 denarë)
• Ndihmë për humbjet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe ngjarjet e pafavorshme
klimatike që kanë ndodhur në vitin 2017 (50,000,000.00 denarë)
• Ndihma plotësuese për humbjet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe ngjarjet e
pafavorshme klimatike të cilat kanë ndodhur në vitin 2016 (50,000,000.00 denarë)
• Ndihmë plotësuese për humbjet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe ngjarjet e
pafavorshme klimatike që kanë ndodhur në vitin 2017 (50,000,000.00 denarë)
• Mbështetje financiare për magazinimin e grurit nga prodhimtarisë vendase nga viti 2018
(1.000.000,00 denarë)
•

Shpenzimet materiale për zbatimin e Programit (15,000,000.00 denarë)

• Borxhet e mbetura nga Programet për mbështetje financiare në bujqësi nga vitet e mëparshme
(3.301.500.000,00 denarë)

6.3 Konkluzione dhe rekomandime
1. Konkluzion:
Në ANZHB, Agjencinë e Pagesave (e cila prej pesë pilot komunat zyrë të vet rajonale ka vetëm në
Kumanovë dhe Strumicë) dhe njësitë rajonale të MBPEU-së sfidat kryesore me të cilat përballen kanë të bëjnë
me materialet dhe burimet njerëzore të pamjaftueshme për t’i shërbyer të gjithë bujqit në mënyrë të duhur.
Nuk ka takime apo konsultime lokale gjatë krijimit të programeve vjetore për bujqësi dhe zhvillim rural, as nuk
dorëzojnë iniciativa për ndryshime juridike apo çfarëdo ndryshimi në pajtim me kërkesat dhe nevojat e bujqve
duke menduar se iniciativat e tyre nuk do të pranoheshin.
Rekomandim:
Rritje e vëllimit të burimeve njerëzore që u shërbejnë bujqve dhe sigurim i përfshirjes më të madhe të
personave të cilët punojnë në terren në procesin e formulimit të iniciativave për ndryshimet ligjore, strategjitë
dhe politikat kombëtare.
2. Konkluzion:
Agjencia e Pagesave është institucioni më i mbyllur për bujqit, kurse ANZHB mban me së shumti takime
në terren me popullsinë në mjediset rurale. Procedurat e aplikimit, sidomos ato për IPARD, janë voluminoze dhe
të ndërlikuara, por gjatë viteve ato, në pajtim me kërkesat dhe nevojat e bujqve po thjeshtësohen, kurse çdo
vit ka rritje të interesimit për fondet në dispozicion. Bashkëpunimi me institucionet e tjera është në përgjithësi
i kënaqshëm. Bujqit zakonisht aplikojnë si individë, dhe shumë rrallë si shoqatë. Meshkujt janë ata të cilët
dominojnë si aplikues, kurse mendimet rreth mjeteve buxhetore për mbështetjen e bujqësisë sa i përket pyetjes
se a janë të mjaftueshme apo jo janë të ndara. Mbështetja nga sektori civil në bujqësi është i nevojshëm, por jo
edhe i domosdoshëm.
Rekomandim:
Të edukohen bujqit, me shqyrtim të veçantë për femrat rurale në lidhje me përfitimet nga formimit të
kooperativave bujqësore sa u përket rreziqeve të përbashkëta, pozitë të përmirësuar negocuese në sezonin e
blerjes, si dhe sigurim më të lirë i mbjelljeve nga fatkeqësitë natyrore.
3. Konkluzion:
Pothuajse në të gjitha takimet me përfaqësues nga Qendra për Punësim, apo APRMV-së, përgjigjja në
numrin më të madh të pyetjeve në lidhje me regjistrimin, punësimin e bujqve, angazhimit të institucionit për
promovimin e punësimit dhe për t'i inkurajuar bujqit, bile edhe femrat nga mjediset rurale të punësohen është
NEGATIVE duke e shpallur atë si institucion jokompetent për numrin më të madh të obligimeve të përmendura në
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pyetësorin dhe duke specifikuar MBPEU-në dhe SPIMV-në si institucione të cilat i kanë të dhënat e detajuara për
pyetjet.
Rekomandim:
Bashkëpunimi më i mirë ndërinstitucional është një nga mënyrat më efikase për të përmirësuar efikasitetin
e shpenzimeve të mjeteve tatimore pa investime të konsiderueshme në infrastrukturë, trajnimit të personelit,
apo shpenzime plotësuese. Është e nevojshme institucionet siç është APRMV, të zhvillojnë politika të cilat do t'u
përshtaten nevojave të qytetarëve, pavarësisht nga veprimtaria e tyre, gjinisë apo vendbanimit, dhe të cilat do të
jenë në përputhje me politikat e hartuara nga MBPEU dhe punës së SPIMV.
4. Konkluzion:
Edhe përgjigjet e përfaqësuesve nga Qendra për Punë Sociale janë të ngjashme, ku thuhet se nuk bëhet
klasifikim zyrtar ose ndarje në bujq dhe jo-bujq, përkatësisht se të gjithë janë qytetarë të cilët janë apo nuk janë
shfrytëzues të së drejtës për ndihmë sociale.
Rekomandim:
Kapaciteti i përmirësuar i Qendrave për Punë Sociale në fushën e klasifikimit dhe grumbullimit të
informacioneve në lidhje me grupe sociale dhe shtresa të ndryshme të qytetarëve të cilët shfrytëzojnë shërbimet
e tyre, mes të cilëve hyn edhe bujqit, dhe veçanërisht, femrat rurale mund të kontribuojë në konceptimin dhe
realizimin e politikave të cilat janë më të përshtatshme për kushtet në terren dhe të cilat do të sjellin përmirësim
afatgjatë në cilësinë e jetës së qytetarëve.
5 Konkluzion:
Komunat gjithashtu nuk kanë programe të veçanta të dedikuara ekskluzivisht për zhvillimin e bujqësisë,
por shpesh herë kjo degë hyn në strategjinë dhe programet për zhvillimin ekonomik lokal të komunave. Nga ana
tjetër, komunat theksojnë se në këtë sektor nuk kanë kompetenca të mëdha për të ndërmarrë aktivitete më të
gjera përveç mbështetjes për shoqatat, e cila është e përgjithshme. Kështu, atë mund ta kërkojnë, ndër të tjerat,
edhe shoqatat bujqësore, si edhe në rast të vërshimeve, dëmeve më të vogla, për të cilat komuna mund të ndajë
mjete të caktuara.
Rekomandim:
Komunat ndërmarrin aktivitete të koordinuara me sektorin civil më të gjerë.
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SHTOJCA 1
PYETËSOR PËR HULUMTIMET NË TERREN
Pyetësor për
Perspektivat e femrave në zonat rurale dhe bujqësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut

PJESA 1: INFORMATA TË PËRGJITHSHME
1. Gjinia:   	

a) femër b) mashkull

2. Mosha:

a) 18-25

b) 26-30

3. Vendi i banimit:

a) qytet

b) fshat

c) 31-40

d) 41 - 50

4. Statusi martesor:      
a) e martuar / i martuar
b) e pamartuar / i pamartuar
c) divorcuar
d) tjtër (specifiko) __________________________________________
5. Përkatësia etnike:   
a) maqedonas / e
b) shqiptar / e
c) rom / e
d) vlleh / e
e) tjetër (specifiko) __________________________________________
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e) 51 - 64

gj) 65

6. Ju lutemi zgjidhni moshën/numrin e fëmijëve për të cilët kujdeseni:
a) deri në 6 vjet / ____
b) 6-15 vjet / ____
c) 15 - 19 vjet / ____
d) 20 -26 vite / ____
e) 27 dhe më shumë / ____
f) pa fëmijë / ____
7. Statusi i punës (vetëm nëse paguhet kontributi pensional):
a) i/e papunë
b) person i vetëpunësuar - bujk i regjistruar sipas Ligjit për Veprimtari Bujqësore (bartës/e e veprimtarisë)
c) të regjistruar sipas Ligjit për Sigurim Pensional dhe Shëndetësor
ç) personi i vetëpunësuar (themelues i biznesit të vogël)
d) bartës i ekonomisë bujqësore familjare
dh) i/e punësuar në sektorin publik
e) i/e punësuar në sektorin privat
f) i/e angazhuar me kontratë
g) i/e papnësuar
gj) të tjera (specifikoni) ____________________________________

Nëse jeni të papunësuar a jeni regjistruar në Agjencinë e Punësimit?
A) Po		

b) Jo

8. Shënoni nivelin e arsimimit:        
a) pa arsimim formal
b) arsimim fillor (vetëm shkollë fillore)
c) shkollë e mesme profesionale
d) shkollë e mesme (gjimnaz)
e) arsimim i lartë (universitet)
f) tjetër, ju lutem shënoni: ____________________________
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9. Afërsia me shërbimet bazë (ju lutemi shënoni në fushën përkatëse)
Servis / Shërbim

Largësi
0-2 km

2-5 km

Stacion autobusi
Çerdhe
Shkollë fillore (nëntëvjeçare)
Shkollë fillore (deri te klasa e 5-të)
Shkollë fillore (prej klasës së pestë deri
te e nënta)
Shkollë e mesme
Ambulancë e përgjithshme (mjeku
amë)
Pediatër
Poliklinikë/laborator
Ordinancë gjinekologjike e cila punon
me kartona blu
Ordinancë gjinekologjike private
Ordinancë stomatologjike e cila punon
me kartona blu
Ordinancë stomatologjike e cila nuk
punon me kartona blu
Barnatore
Bibliotekë
Zyrë lokale e komunës
Njësi rajonale e Ministrisë së bujqësisë
Qendër për punë sociale
Agjencia për Nxitje të Zhvillimit të
Bujqësisë (ANZHB)
Agjencia për punësim
Bankë
ATM e bankës tuaj
Stacion benzini
Vetëshërbim
Teatër/kinema
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5-10 km

Mbi 10 km

Nuk di

PJESA E DYTË: NISMA DHE DHE MENAXHIMI I BIZNESIT PERSONAL - VEPRIMTARI BUJQËSORE
10. A jeni pronar i/e ndonjë toke?
a) PO
b) JO
c) kam marrë tokë me qira nga shteti
ç) kam marrë tokë me qera nga person privat
d) të tjera (shënoni) __________________________________

11. Sa nga pasuria e përgjithshme me të cilën disponon familja juaj është në emër tuaj?
(shënoni me X)
Banesa/shtëpia
ku jetoni

Personalisht
(kush përgjigjet)

Bashkëshorti

Bashkëshortja

Prindërit

Koment

Pjesë e tokës
Kafshët
Veturë
Traktor
Kombajn
Motor
Tjetër (shënoni)
12. Sa vjet ka që merreni me bujqësi? ______________________
13. Sa vjet përvojë pune keni gjithsej? (të paraqitura kudo zyrtarisht)
a) 0-2 vjet

b) 3-5 vjet

c) 6-10 vjet

d) 11-19 vjet

e) 20 ose më shumë

Prej tyre, sa janë në bujqësi? ______________________
14. A është bujqësia aktiviteti juaj primar apo plotësues?
Nëse e keni plotësuese, përgjigjuni pyetjes nr. 15, dhe nëse e keni primare në pyetjen nr. 16
15. Në cilat fusha keni punuar deri më tani (nëse ka ndonjë, përveç bujqësisë):
A) Administratë, administratë shtetërore
B) Transport
C) Turizëm
Ç) Teknologji informuese
D) Biznes, marketing
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Dh) Bujqësi
E) Prodhimtari
Ë) Telekomunikime
F) Kulturë, art
G) Shëndetësi
Gj) Të tjera:
16. Sa anëtarë ka në familjen tuaj?
A) fëmijë (deri në 18 vjet) ............................
B) Të rritur ...........................
C)Të moshuar/pensionistë ................................
16.1. Sa prej anëtarëve të rritur merren me bujqësi? .............................
16.2. Sa prej tyre janë të regjistruar si bujq? .......................
16.3. Sa anëtarë të familjes suaj janë bartës të ekonomisë familjare bujqësore, dmth., sa paraqesin subvencione?
................
17. Sa jeni të njohur me kornizën ligjore për drejtimin/fillimin e biznesit individual, gjegjësisht regjistrimin e
veprimtarisë bujqësore?
a) nuk jam i/e njohtuar

b) shumë pak

c) mjaftueshëm d) shkëlqyeshëm

18. A mendoni se korniza ligjore është i volitshme për zhvillimin e veprimtarisë bujqësore në Maqedoninë e
Veriut? (për shembull: Ligji për veprimtarinë bujqësore, Ligji për bujqësi dhe zhvillim rural?)
A) PO 		

b) JO 			

c) nuk di

Nëse përgjigjja është "JO", shkruani pse? (Ju lutemi shpjegoni):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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PJESA E TRETË: MBËSHTETJE PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL
19. A bëni dallim mes Programit Kombëtar për Zhvillim Rural dhe IPARD?
A) PO		

B) JO

20. Në shkallë prej 1-5 (ku 1 është nota më e keqe/më e dobët dhe 5 nota më e lartë), vlerësoni:
Informimi dhe njohja e masave në Programin Kombëtar për
1
Zhvillimin Rural

2

3

4

5

nuk di

Informimi dhe njohja e fondeve IPARD

1

2

3

4

5

nuk di

Puna dhe shërbimet e njësive rajonale të MBPEU -së

1

2

3

4

5

nuk di

Puna dhe shërbimet e Agjencisë për Nxitje të Zhvillimit
1
Bujqësor (ANZHB)

2

3

4

5

nuk di

Puna e Agjencisë së pagesave

1

2

3

4

5

nuk di

Bashkëpunimi me, dhe puna e komunës në drejtim të
1
mbështetjes të bujqësisë

2

3

4

5

nuk di

Informimi rreth mundësive për mbështetjen e bujqësisë nga
1
burime të ndryshme (komunë, ministri ...)

2

3

4

5

nuk di

21. A jeni njohur me programin IPARD?
a) Nuk jam i/e njoftuar me programin
b) shumë pak dhe nuk dua të di
c) pak, por dua të di më shumë
ç) di pak dhe dua ta shfrytëzoj
d) e njoh dhe e shfrytëzoj
dh) të tjera
22. A keni shfrytëzuar deri tani mjete ngan programi IPARD (a keni aplikuar në emër Tuaj dhe a keni fituar mjete)?
a) PO

Për çka u shfrytëzuan mjetet? ......................................... ............................
Kush e realizoi në të vërtetë investimin - ju apo ndokush tjetër nga familja?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) JO
Nëse përgjigja është JO, ju lutemi sqaroni:
A) aplikova, më refuzuarn
B) nuk aplikova sepse nuk kam pronë në emrin tim
C) nuk kam informata të mjaftueshme
Ç) mendoj se procedura është shumë e ndërlikuar dhe kërkon shumë kohë
D) Të tjera .........................................
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23. A keni përdorur mjete nga programe tjera deri tani? (për shembull: nga programi për mbështetjen e bujqve
të rinj, nprogrami për zhvillim rural ose ndonjë mbështetje tjetër)
a) PO

Në cilin program dhe për çka janë shfrytëzuar mjetet?

b) JO
Nëse përgjigja është JO, ju lutemi sqaroni:
A) aplikova, më refuzuan
B) nuk aplikova sepse nuk kam pronë në emrin tim
C) nuk kam informata të mjaftueshme
Ç) mendoj se procedura është shumë e ndërlikuar dhe kërkon shumë kohë
D) Të tjera .........................................
24. Si i merrni më së shpeshti informatat rreth risive në politikat bujqësore dhe mundësitë për mbështetje
(zgjidhni më së shumti tre përgjigje):
A) media publike - TV, radio
B) takime me përfaqësues të komunës
C) takime me përfaqësues të Ministrisë ose ANZHB-së
Ç) takime me përfaqësues nga Asociacionet dhe Odat
D) Interneti dhe rrjetet sociale
Dh) biznesmenët vendas (qendrat e blerjes, përpunuesit, etj)
E) bashkësitë lokale
Ë) të tjera .....................................
25. A keni qenë ndonjëherë të ftuar/të merrni pjesë në takime informuese për:
Prezantimi i programeve vjetore për subvencione dhe
zhvillim rural nga MBPEU

PO

JO

Komentar/ shënime

Prezantimi i programeve vjetore për subvencione dhe
zhvillim rural nga ANZHB (zyrat rajonale të Agjencisë
për Nxitjein e Zhvillimit Bujqësor)

PO

JO

Komentar/ shënime

Prezantimi i programit të punës dhe buxhetit të
komunës (përmes takimeve në terren, bashkësive
lokale, etj.

PO

JO

Komentar/ shënime

Prezantimi i programit IPARD nga Agjencia e Pagesave

PO

JO

Komentar/ shënime

Infotakime të organizuara nga ana e shoqatave
qytetare (OJQ-ve)

PO

JO

Komentar/ shënime

Tjetër (specifikoni)

PO

JO

Komentar/ shënime

PO

JO

Komentar/shënime
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PJESA E KATËRT: TRAJNIME DHE INFORMIME
26. A keni qenë në ndonjë kurs (trajnim) për (të filluar) veprimtari bujqësore?
A) po 		

B) jo

27. Ku gjeni informacione dhe njohuri të reja për veprimtarinë bujqësore me të cilin po merreni?
A) Libra		

B) Revista

D) Internet

Dh) Komunikimi me njerëz		

Ç) TV / radio

C) Kurse për trajnim

e) të tjera .........................

28. Përdorimi i internetit (shënoni në fushën përkatëse)
A keni Internet në shtëpi?

PO

JO

A keni e-mail adresë funksionale ?

PO

JO

A keni profil në facebook?

PO

JO

A dini si të përdorni word?

PO

JO

A dini si të perdorni excel?

PO

JO

A jeni të parapaguar në ndonjë revistë bujqësore?

PO

JO

A keni banking elektronik (personal)? (pagesë përmes
Internetit?)

PO

JO

Koment..........................................................................
29. Vozitje dhe patentë shoferi
Pyetje

PO

JO

Shënim

A keni patent shoferi të kategorisë B
A keni patent për të vozitur traktor?
Motor
30. Në cilat fusha keni nevojë për trajnim plotësues (ju lutem t'i radhitni me notë prej 1-5)
Nevojë pë trajnim

NOTË/RANGIM

Ko m e n t /
Shënim

Aplikim për mjetet IPAR

1

2

3

4

5

Prezantim i praktikave të mira bujqësore

1

2

3

4

5

Udhëheqje me ekonominë bujqësore (menaxhim dhe 1
financim)

2

3

4

5

Mundësi për zgjerimin e veprimtarisë dhe diversifikimin e 1
prodhimtarisë

2

3

4

5

Mundësi për përdorimin e Internetit për ta avancuar bujqësinë 1

2

3

4

5

Marketing i prodhimeve bujqësore

1

2

3

4

5

Programi LIDER

1

2

3

4

5

Tjetër (shënoni)

1

2

3

4

5
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SHTOJCA 2
Pyetje për fokus grupet
PJESA 1 - pozita e femrave në zonat rurale dhe bujqësore
- A kanë femrat prona?
- A ka ndryshime në zakonet lidhur me trashëgiminë e tokës, gjegjësisht, a përfshihen edhe bijat në bilancin
e ndarjes?
- Kur toka blehet gjatë martesës, në emrin e të cilit regjistrohet ?
- Mundësitë për punësimin e femrave, dmth., kush është i paraqitur si bujk?
- A marrin femrat rrogë kur punojnë në fushë/ kopsht/prodhimtarinë e qumështit, etj. ?
- A janë të paraqitura? Si mbahen zyrtarisht? Si të papunësuara?
- A janë shfrytëzuese të pensioneve dhe të cilit?
- A e shfrytëzojnë mundësinë për t'u paraqitur si bujkesha individualë ose nëpërmjet ekonomisë bujqësore
familjare, ose në ndonjë mënyre tjetër, dhe nëse jo, pse?
- Çfarë ndodh kur ato vendosin të lindin? A shfrytëzojnë pushimin prindëror (të lindjes)?
- A njohin ndonjë femër, bujkeshë të regjistruar, e cila ka shfrytëzuar pushimin e lindjes?
- Çfarë është qasja deri te shërbimet: institucionet shëndetësore, çerdhet, shkollat ...?
- Cilat janë nevojat dhe mundësitë për edukim plotësues, rikualifikim, shkathtësi të reja, etj?
- A ka ndonjë formë të veprimit të organizuar të femrave (shoqata, kooperativa ...)?

PJESA 2 - mbështetje nga institucionet
- A marrin informacione për programet e institucioneve të ndryshme dhe si i marrin ato?
- Çfarë është bashkëpunimi me vetëqeverisjen lokale në drejtim të mbështetjes së bujqve, sigurimit të
informacioneve, etj?
- A kanë përkrahje dhe sa janë të kënaqur me Agjencinë për Nxitjes së Zhvillimit Bujqësor?
- Mendimet për punën e Agjencisë së Pagesave dhe çfarë mund të përmirësohet
- A kanë ndihmë nga Qendrat lokale të Mirëqenies Sociale (pjesë e Ministrisë së Punës dhe Politikës
Sociale) në drejtim të sigurimit të ndihmës të njëhershme apo ndonjë tjetër lloj të mbështetjes?
- A janë të njohtuara me punën e Ministrisë së Bujqësisë dhe a marrin ndonjë informacion?
- A janë të njohtuara me mundësitë për mbështetje të zhvillimit rural dhe bujqësinë të siguruar përmes
Programit Vjetor të Qeverisë për zhvillimin rural, mundësitë dhe problemet gjatë sigurimit të mjeteve?
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PJESA 3 - Shfrytëzimi i ndihmës financiare (pengesa / sfida)
- A kanë mundësi të marrin kredi?
- A është ndihma e ofruar ajo e duhura për ato / nevojat e tyre si bujkesha?
- A kanë shfrytëzuar ndonjë ndihmë financiare të njëhershme për nevoja personale nga qendrat e mbrojtjes
sociale apo nga komuna?
- A kanë shfrytëzuar ndonjë herë ndihmë nga shteti? Nëse po, çfarë? (subvencione, etj)
- Çfarëdo përvojë?
- A kanë shfrytëzuar subvencione - mundësi, vështirësi, vonesa ....
- A kanë aplikuar dhe shfrytëzuar mjete nga IPARD: njohuri me programet, pengesat/sfidat
- A dinë për mundësitë dhe a kanë shfrytëzuar lloje të tjera të ndihmes (përmes joqeveritaret, .....)?
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SHTOJCA 3
PYETËSOR PËR AGJENCINË E PAGESËS, MBPEU-në, AGJENCINË PËR NXITJE DHE
ZHVILLIM TË BUJQËSISË
1) A funksionon institucioni/agjencia/organi në të cilin jeni punësuar sipas program specifik vjetor për punë në
fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural?
A. PO 				

B. JO

2) A mendoni se dokumentacioni i dorëzuar nga bujqit për t'u qasur fondeve IPARD dhe programit kombëtar dhe
masave për mbështetjen e bujqësisë është shumë voluminoz dhe i ndërlikuar?
A. PO 				

B. JO

3) A mendoni se në disa vitet e fundit dhe deri sot kushtet e aplikimit janë:
A. Thjeshtësuar 			

B. Më të ndërlikuar		

C. Pandryshuar

4) A u jepet ndihmë bujqve gjatë aplikimit?
A. PO 				

B. JO

5) Nëse përgjigjja e pyetjes së mëparshme është PO, ju lutemi përgjigjuni se kush e jep ndihmën:
A. Punonjësi i cili emërohet ekskluzivisht për dhënien e ndihmës bujqve kur aplikojnë mbi baza të ndryshme
B. Personi i caktuar për të kryer punë të tjera në vendin e punës, por ndër të tjera, bujqve u jep ndihmën e
nevojshme gjatë aplikimit
C. Tjetër (shënon) __________________________________________________________
6) Interesimi për programet IPARD a ka tendencë të:
A. Rritjes

		

B Rënies			

C. Interesimi është i pandryshuar

7) A mendoni se ka pajisje adekuate materiale dhe teknike, si dhe burime njerëzore për kryerjen e punës në zonën
tuaj?
A. PO 				

B. JO

8) Çfarë është bashkëpunimi i institucionit/agjencisë/organit në të cilin jeni të punësuar në veprimtarinë dhe
shkëmbimin e të dhënave me institucionet/organet/agjencitë tjera:
A. Në nivel të kënaqshëm B. Në nivel të pakënaqshëm, C.Thuajse nuk ka bashkëpunim
9) A keni ndjekur trajnime profesionale gjatë punës tuaj?
A. Po				

B. JO.				

C. Po, por jo të mjaftueshme

10) A mendoni se në fushën e bujqësisë është ë domosdoshme ndihma e OJQ-ve?
A.

PO 			

B. JO				
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C) E nevojshme, por jo e domosdoshme

11) Rrethoni në qoftë se mendoni se gjatë aplikimit më të përfaqësuar janë:
A. Meshkujt			

B. femrat

12) A ka masa/programe/volitshmëri të veçanta për nxitjen e femrave bujkesha të shfrytëzojnë mjetet IPARD, si
dhe të masave kombëtare për të mbështetur bujqësinë dhe zhvillimin rural?
A. PO 				

B. JO

13) A mendoni se mjetet e parashikuara buxhetore janë të mjaftueshme për mbështetjen dhe zhvillimin e bujqësisë?
A. PO 				

B. JO

14) A aplikojnë bujqit më shumë si:
A. Individ 			

B. Shoqata 			

C. Tjetër (shëno)

15) A mbahen mbledhje konsultative me bujqit gjatë përgatitjes të programeve për zhvillimin rural?
A)

PO			

B) JO

16) Nëse përgjigjja e pyetjes së mëparshme është PO, si informohen bujqit për takimet e caktuara konsultative?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
17) A arrin deri te organi/agjencia/institucioni ku punoni iniciativa, sugjerime, ankesa, propozime nga bujqit?
A. Po, çdo ditë		

B. Shumë rrallë 			

C. JO

18) Organi/agjencia/institucioni në të cilin po punoni a ka dorëzuar deri tani ndonjë iniciativë për ndryshim ose
plotësim të ndonjë ligji të caktuar në fushën e bujqësisë?
A. PO 				

B. JO

19) Si informohen / thirren bujqit për të aplikuar për mbështetje financiare? Ju lutemi shënoni:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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SHTOJCA 4
Fjalor dialogjesh për me Agjencinë e Punësimit - AP
- A kanë linja të veçanta të programeve për të mbështetur punësimin/regjistrimin e bujqve?
- A kanë linja specifike të programeve për të mbështetur punësimin/regjistrimin e femrave dhe të rinjve?
- Si regjistrohen më së shpeshti - sipas Ligjit për Veprimtarinë Bujqësore apo sipas Ligjit për Sigurim
Pensional dhe Shëndetësor?
- A ka më shumë femra apo më shumë meshkuj bujq të regjistruar?
- A kanë pasur deri tash ndonjë rast të femrës bujkeshë e cila ka shfrytëzuar pushimin e lindjes? Dhe si
është zgjidhur kjo?
- A i nxit APRMV bujqit të regjistrohen dhe në çfarë mënyre e bën këtë, a kanë fushata etj?
- Si i infooni bujqit për masat stimuluese? A i prezantoni programet e punësimit nëpër fshatra apo i
prezanton ndokush tjetër?
-A mendoni se interesimi për paraqitjen/regjistrimin e bujkut është me tendencë të rritjes apo rënies?
-Çfarë mendoni se mund të përmirësohet në punën e APRMV-së në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural?
(Numri i personave/personelit që punon për të nxitur regjistrimin e femrave dhe të rinjve në bujqësi?)
- A mendoni se dokumentacioni i nevojshëm gjatë regjistrimit/punësimit të bujqve është i ndërlikuar dhe
teper voluminoz?
- Cila është arsyeja më e shpeshtë për refuzimin e kërkesave të bujqve për regjistrim/punësim ?
- A keni bashkëpunim efektiv me qeverinë lokale? - Me cilat organe dhe institucione tjera më së shpeshti
bashkëpunon APRM?
- Si e vlerësoni punën e MBPEU-së, Agjencisë së Pagesave dhe Agjencisë për Nxitjen dhe Zhvillimin e
Bujqësisë?
- A bashkëpunoni me OJQ-të dhe a mendoni se është e nevojshme të bashkëpunoni me OJQ-të?
-A nis APRMV iniciativa për të realizuar masa plotësuese ose, në përgjithësi, a inicon fare aktivitete në
drejtim të udhëheqjes më efikase të punëve nga fusha e bujqësisë dhe zhvillimit rural?
- Për cilat masa të APRMV-së janë më së shumti të interesuar bujqit gjatë aplikimit?
- A mbahen takime konsultative me bujqit në drejtim të përmirësimit të veprimtarisë?
- A kanë nevojë punonjësit e APRMV-së për trajnime apo informata plotësuese lidhur me përmirësimin e
komunikimit me bujqit?
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Fjalor dialogjesh për Qendrat për Punë Sociale
- A kanë të dhëna për çka u drejtohen bujqit më së shpeshti?
- A mund të tregojnë se për cilat probleme më së shpeshti u janë drejtuar bujqit dhe çfarë llojë të ndihmes
kërkojnë (për shembull: ndihmë njëherëshe, kujdes për të sëmurët etj.)?
- A u drejtohen më shumë femra apo meshkuj dhe të cilës moshë?
- A kanë familje bujqësore të cilat duhet t'i vizitojnë? Nëse po, a kanë burime të mjaftueshme njerëzore
dhe automjete për vizita të rregullta?
- A bashkëpunonjnë dhe me cilat organe dhe institucione më së shpeshti bashkëpunojnë lidhur me çështjet
për të cilat më së shpeshti u drejtohen bujqit?
- A ka nevojë personeli i Qendrave për Punë Sociale për trajnime plotësuese dhe çfarë (në drejtim të
ndihmës së bujqve)?
-A mund të përmirësohet puna dhe në çfarë mënyre mund të bëhet kjo?

Fjalor dialogjesh për KOMUNAT
- A kanë program të veçantë për bujqësinë dhe zhvillimin rural? Nëse po, a mendojnë se ka nevojë për
zgjerimin e programit?
- A kanë trajnime për zhvillimin e programeve bujqësore? Sa shpesh?
- Me cilat organe dhe institucione bashkëpunojnë? Çfarë është bashkëpunimi?
- A bashkëpunojnë me sektorin e OJQ-ve dhe çfarë është bashkëpunimi?
- A kanë ndarë mjete buxhetore për nxitjen e bujqësisë?
- A mbajnë takime me bujqit? Sa shpesh?
- Për çka ju drejtohen më së shpeshti bujqit?
-A ju ofrojnë ndihmë/këshilla bujqve dhe kush e bën këtë?
- A nisin iniciativa konkrete për nxitjen e bujqësisë? Çfarë? Cili është rezultati nga ato?
- A kanë pajisje, materiale dhe burime njerëzore të mjaftueshme?
-Çfarë është situata në komunë me bujkeshat, gjegjësisht femrat dhe të rinjtë, a janë në numër të
mjaftueshëm në raport me meshkujt? Çfarë bën komuna në drejtim të nxitjes së femrave dhe të rinjve
në bujqësi?
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- A bën komuna hulumtime në terren dhe a mban statistikë për gjendjen në bujqësi?
- Mënyra e informimit të bujqve për të gjitha çështjet që i interesojnë ata?
-Cilat janë arritjet më të mëdha konkrete dhe rezultatet e dukshme të komunës në fushën e bujqësisë?
-Vlerësoni gjendjen e bujqve në komunën e caktuar?
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