
Evropa për 
femrat

Bashkimi Evropian



Evropa për 
femrat

Broshura Evropa për femrat thekson disa nga sferat e 
shumta ku aktivitetet mbarë Evropiane kanë ndikim 
në çështjet që u përkasin të gjithëve, por sidomos 
janë të rëndësishme për femrat. Duke filluar nga bara-
zia gjinore e deri te të drejtat e konsumatorëve, si dhe 
nga balancimi i kërkesave në jetën profesionale dhe 
private e deri te standardet për shëndetësi më të mirë, 
vendimet e BE-së dukshëm ndryshojnë jetën dhe ar-
dhmërinë tuaj.

Këtë doracak dhe sqarime të tjera të shkurta mbi BE-në, mund të gjeni në 
ec.europa.eu/publications

Komisioni Evropian
Drejtoria Gjenerale për Komunikim
Botime
1049 Bruksel
Belgjikë

Doracaku u përfundua në vitin 2009

Ilustrimet: cecilebertrand@cartoonbase.com

Luksemburg: Zyra e botimeve të Bashkimit Evropian 2011

20 pp. – 12 x 18.5 cm
ISBN 978-92-79-19662-1
doi: 10.2770/1013

Bashkimi Evropian 2011 

© Riprodukimi është i autorizuar. Për përdorim ose riprodukim të fotografive 
individuale, duhet të kërkohet leje drejtpërsëdrejti nga pronarët e të drejtës 
autoriale.

Botuar në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë



32

Trajtimi i barabartë i femrave dhe meshkujve ishte parim 
themelues i BE-së në vitin 1957, kur Traktati i Romës për-
caktoi parimin e pagave të barabarta. Duke filluar nga 
viti 1970, ligjet evropiane dhe nacionale kanë zgjeruar 
zgjedhjet e femrave dhe kanë përmirësuar jetën e tyre. 
Proporcioni i femrave që punojnë, është rritur gradu-
alisht, dhe duke filluar nga viti 2000, punëtoret femra 

kanë zënë tre të katërtat e miliona vendeve të punës 
të krijuara në Evropë. Vajzat janë më të suksesshme se 
djemtë në shkollë dhe përbëjnë 59% të numrit të të 
diplomuarve në universitetet e BE-së.

Megjithatë, femrat edhe më tej fitojnë 17% më pak se 
meshkujt dhe mbeten pakicë në vendim-marrjet politike 
dhe pozitat menaxhuese më me përvojë. 

 Prandaj, BE-ja është duke ndërmarrë masa për të eli-
minuar diskriminimin dhe për të arritur barazi gjinore. 
Objektivat kryesore përfshijnë rrënimin e stereotipeve 

dhe arritje e pavarësisë ekonomike për femrat, 
në mënyrë që ato të punojnë, fitojnë të ar-

dhurat e veta dhe të kenë të drejta të bara-
barta për beneficionet e ndryshme.

Programet e BE-së përkrahin këto që-
llime me anë të ndihmës financiare. BE-ja 

gjithashtu ka përcaktuar një rrjet të fem-
rave të involvuara në vendim-marrje, për 
të përshpejtuar qasjen e grave në pushtet 
dhe është duke themeluar Institut 

Evropian për Barazi Gjinore.

Përkushtim i vendosur 
për barazi gjinore
Ligjet e BE-së janë çels për të siguruar  
mundësi të barabarta për femrat
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Çfarë bote do të trashëgojnë fëmijët tanë nga 
ne? Është kjo një çështje që brengos. Çdo 
gjeneratë ka përgjegjësi të përmirësojë 
jetën për gjeneratën e ardhme, mirëpo 
ndryshimet shumë të shpejta të klimës  
nënkuptojnë atë se pasardhësit tanë 
duhet të përballen me rrezik real 
siç është rritja e nivelit të detit, 
mungesa e ushqimit dhe ujit, 
numër më të madh të sëmund-
jeve dhe rrëmuja serioze sociale. 

Mirëpo, nuk është akoma vonë 
për të ndaluar këtë. BE-ja reagoi 
herët ndaj kërcënimit të ndry-
shimit të klimës. BE-ja ka inic-
uar aktivitete në nivel mbarë 
botëror dhe ka miratuar masa 
konkrete për të zvogëluar 
nxjerrjen e gazrave për së paku 
20% deri në vitin 2020. 

Hulumtimi evropian është duke 
ndihmuar në zhvillimin e mëny-
rave të reja të gjenerimit të ener-
gjisë ripërtëritëse nga era, uji, dielli 
dhe lëndët djegëse ekologjike, si dhe 
në krijimin e vendeve të reja të punës 
njëkohësisht. Një pjesë e madhe e tyre 
mund të gjinden nga iniciativat e vogla 
në nivel lokal, kurse teknologjitë e reja të suk-
sesshme mund të përdoren në mbarë Evropën.

Ardhmëri ekologjike për 
planetin ekologjik
Evropa po udhëheq në përpjekjet globale  
për të ndërprerë ndryshimin e klimës
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Në mbarë Evropën, shumë më tepër meshkuj se femra kanë 
bizneset e veta dhe menaxhojnë me ndërmarrje. Sipërmarrësit 
përbëjnë rreth 8% të fuqisë punëtore femërore, në krahasim me 
16% të meshkujve. Femrat shpesh ballafaqohen me probleme 
më të mëdha në qasjen e financave dhe në fillimin dhe zgjer-
imin e bizneseve të tyre të vogla. Shifrat e fundit tregojnë se 
gjasat janë trefish më të mëdha që meshkujt të jenë të vetë-
punësuar dhe të kenë personelin e tyre. 

BE-ja beson se talentet sipërmarrëse të femrave mund të rrisin 
prosperitetin e Evropës, dhe duke filluar nga viti 1980 ka dhënë 
ndihmë praktike femrave që duan të fillojnë bizneset e veta pri-
vate. Një iniciativë, e cila u inicua në vitin 2004, ka për qëllim të 
shtojë numrin e  bizneseve  të menaxhuara nga femrat.

Rrjeti Evropian i BE-së për promovimin e sipërmarrësisë të 
femrave përbëhet nga përfaqësues të qeverive, përgjegjës 
për këtë çështje. Ky rrjet ka anëtarë në 30 vende evropiane 
dhe ofron këshilla, ndihmë dhe kontakte për sipërmarrëset 
femra, dhe kështu u ndihmon atyre të realizojnë profilin e 
tyre dhe të zgjerojnë bizneset e veta. 

Me anë të Fondit Social Evropian, femrat mund të fitojnë 
trajnim dhe mentorim të specializuar. BE-ja ka hapur edhe 
portalin sipërmarrës të femrave, me anë të të cilit inkurajon 
krijimin e kontakteve midis sipërmarrëseve femra përbrenda 
dhe midis vendeve evropiane.

Atëherë kur femra është shefe
BE-ja përkrah femrat që krijojnë bizneset e veta
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Të gjithë prindët e dijnë se sa shpejt fëmijët bëhen të 
varur nga lodrat dhe trendet e reja. Përcaktimi i stand-
ardeve të larta për prodhimin dhe shitjen e lodrave, është 
një nga mënyrat me të cilat BE-ja kujdeset për interesin e 
konsumatorëve dhe sigurinë e fëmijëve.

Rregullat e BE-së i obligojnë prodhuesit dhe distributorët 
të garantojnë se prodhimet që i plasojnë në treg janë të 
sigurta dhe kriteret për lodrat janë veçanërisht të rrepta. 
Autoritetet nacionale bëjnë kontrolla për të siguruar 
respektimin e këtyre kërkesave. Nëse në ndonjë vend 
gjendet një send me defekt, sistemi i shpejtë alarmues 
garanton tërheqjen e menjëhershme të këtij produkti 
nga shitoret në mbarë BE-në.

Shqetësimi për disa prodhime të importuara nga jashtë 
ka detyruar BE-në të shtrëngojë qasjen e vet. Për shem-
bull, lodrat që kanë magnet tani duhet të mbajnë parala-
jmërim për rrezikun që përmbajnë. Rreziqet potencialë 
duhet të identifikohen që në fillim. BE-ja ka ndërmarrë 
masa për të garantuar se prodhuesit dhe eksportuesit – 
si Shtetet e Bashkuara dhe Kina – miratojnë standarde të 
larta të sigurisë. Mirëqenia e fëmijëve duhet të jetë prior-
itet i zinxhirit të furnizimit.

Tregimi i lodrave të BE-së
Prioriteti i mbrojtjes së fëmijëve me rregullat  
e sigurisë së lojrave
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Recesioni i ka bërë evropianët të jenë në ankth për të 
ardhurat e tyre. Njerëzit në mbarë Evropën janë goditur 
nga e tatëpjeta, kurse femrat janë sidomos ato më të 
brishtat. 

Tani jemi të vetëdijshëm se suficitet ekonomike dhe 
financiare në mbarë botën kanë shkaktuar krizën më të 
madhe ekonomike të kohës sonë, duke përfshirë imp-
likime të rënda në punësim dhe të ardhura. BE-ja ka 
reaguar shpejtë, duke i bashkuar qeveritë në përpjekjet 
e tyre për të luftuar krizën dhe duke injektuar miliarda 
euro në përmirësimin e kërkesës dhe rindërtimit të bes-
imit.  Janë ndërmarrë masa për të garantuar stabilitetin e 
sistemit financiar, ndërsa Euro-ja ka ndihmuar vendet e 
vogla për të tejkaluar trazirat ekonomike. 

Bashkimi Evropian gjithashtu ndihmon individët për 
t’u ballafaquar me ndikimin e recesionit. Fondi Social 
Evropian përkrah rreth 10 milionë njerëz çdo vjet – më se 
gjysma e tyre janë femra -  që të fitojnë aftësi të reja dhe 
të mund të gjejnë punë, dhe në këtë mënyrë të ndikojnë 
në zvogëlimin e dallimeve në vendet e punës.

Duhet të vazhdojmë që me hapa praktikë të përforco-
jmë solidaritetin dhe stabilitetin social, duke përmirësuar 
arsimin dhe duke lejuar lulëzimin e aftësive njerëzore. 
Kriza na ka mundësuar të marrim mësime të rëndë-
sishme dhe të vendosim se si duam të ndërtojmë klimën 
ekonomike prej tani e tutje; cila është mënyra më e mirë 
për të ndihmuar bizneset evropiane dhe t’u ndihmojmë 
atyre të përparojnë, duke mbajtur çështjet sociale në 
krye të agjendës.

Front i bashkuar në  
kohëra të vështira
BE-ja lufton krizën ekonomike përmes  
aktivitetit të koordinuar nacional

Dhuna ndaj femrave nuk është e pranueshme në asnjë 
mënyrë. Megjithatë, në Evropë shumë femra dhe vajza 
vazhdojnë të jetojnë nën hijen e agresionit ose eksploa-
timit. Ato mund të jenë viktima të dhunës shtëpiake ose 
abuzimit seksual, viktima të trafikimit dhe prostitucionit 
të detyruar; viktima të frikësimit ose shtypjes, me çka 
shkilen të drejtat e tyre fundamentale për liri, dinjitet dhe 
siguri. 

BE-ja lufton për çrrënjosjen e trafikimit, duke ndjekur 
bandat kriminele, të cilat gjuajnë gratë, me anë të 
bashkëpunimit ndërkombëtar midis policisë dhe 
gjykatësve, dhe këmbimin e sofistikuar të informatave 
të shërbimeve sekrete. BE-ja bashkëpunon me autoritete 
të vendeve siç është Ballkani, për të luftuar krimin e 
organizuar. Zvogëlimi i skamjes në vendet në zhvillim 
gjithashtu ndikon që femrat të mos i nënshtrohen aq 
shumë eksploatimit. Femrat që kanë qënë të trafikuara, 
mund të kërkojnë ndihmë nga fondet e BE-së për t’u 
integruar sërish në shoqëri, përmes arsimimit, trajnimit 
dhe punësimit.     

Komisioni Evropian ka filluar një program të quajtur 
Dafne, i cili mbron femrat, fëmijët dhe të rinjtë nga të gji-
tha format e dhunës. Ky program financon projekte që 
kanë të bëjnë me strehimin dhe kushtet shëndetësore 
të femrave; me përpjekjet për ndryshimin e qëndrimeve 
dhe mbron femrat përbrenda grupeve emigrante dhe 
përbrenda pakicave etnike.

Mbrojtja e femrave nga dhuna
BE-ja lufton trafikimin, abuzimin dhe  
dhunën ndaj femrave
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Të kombinosh punën njëkohësisht derisa kujdesesh për 
fëmijë dhe pjesëtarë të tjerë të familjes është 

një problem i madh për femrat, e gjith-
një e më 

tepër po bëhet problem edhe i meshkujve. Megjithatë, 
ndarja e obligimeve shtëpiake është akoma e pabara-
bartë, gjë që u vështirëson femrave të ndërtojnë karierë. 
Vetëm 67% të femrave me fëmijë në BE, janë në marrë-
dhënie pune, në krahasim me 92% të meshkujve. 

BE-ja promovon balans më të mirë midis jetës profesion-
ale, private dhe familjare, kështu që të gjithë mund të 
planifikojnë të kenë fëmijë, ose të kujdesen për të afërmit 
e tyre, pa përjetuar stres ose skamje. Ekzistojnë ligje që 

mbrojnë punonjësit me gjysmë orari të punës, të 
vetë punësuarit dhe bashkëshortët që 

ndihmojnë, ligje të cilat përcaktojnë 
standardet minimale për pushim të 
lindjes si për meshkujt ashtu edhe 
për femrat. 

Shtetet Anëtare të BE-së kanë caktuar 
qëllim, për të themeluar shërbime të 
nivelit të lartë të kujdesit për fëmijët 

në mbarë Evropën. Në krizën momen-
tale ekonomike, është jashtëzakonisht 

me rëndësi që të mos anashkalohen 
politikat, të cilat garantojnë interesat e 

femrave.

Kombinimi i suksesshëm i  jetës 
profesionale dhe asaj personale
BE-ja u ndihmon njerëzve të  
balancojnë kërkesat e punës dhe shtëpisë
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Në botën e sotme, kemikalet na rrethojnë në çdo hap: 
ato janë vitale në prodhimin e githçkaje duke filluar nga 
veshëmbathja e deri te aparatet televizive. Pas një kon-
sultimi të gjerë me publikun, BE-ja ka ndërmarrë aktiv-
itete vendimtare për të mbrojtur njerëzit nga rreziqet që 
paraqesin këto substanca.

Legjislacioni ambicioz REACH, i cili qeveris regjistrimin, 
evaluimin, autorizimin dhe restrikcionin e substancave 
kimike, hyri në fuqi në vitin 2007 dhe do të shpiejë drejt 
heqjes nga përdorimi të substancave të rrezikshme. Ky 
legjislacion hapi një faqe të re në histori, ku industria 
mban përgjegjësinë e plotë për grumbullimin e të dhë-
nave dhe të garantojë sigurinë e substancave kimike. 

Dioksinet – kemikale të rrezikshme që vijnë si rrjedhojë 
e disa proceseve industriale dhe amvisërore – gjatë 
viteve të fundit kanë shkaktuar alarm dhe frikë lidhur me 
shëndetin. Madje edhe sasi të vogla mund të dëmtojnë 
mjedisin dhe shëndetin e njeriut, duke dëmtuar sistemin 
imun, sistemin nervor dhe hormonal dhe funksionet 
e reprodukimit. BE-ja ka miratuar  strategji në mbarë 
Evropën për të luftuar këtë rrezik dhe është duke punuar 
në nivel global për t’iu kundërvënë lëshimit të këtyre 
substancave toksike që kanë efekt të gjatë. 

 Evropa ka luajtur rol të rëndësishëm në inkurajimin e 
industrisë për përdorimin e llojeve recikluese të plastikës 
për torba, gota, ambalazh të ushqimit, vazove për bimë 
dhe qindra sendeve në bazë të polimerit, për të cilat kon-
sumatorët nënkuptojnë se do t’i kenë gjithnjë në ofertë.

Kontrollimi i kemikaleve  
të rrezikshme
Rregulla të reja të sigurisë vlejnë për 30 000 substanca 
potenciale të rrezikshme, të cilat përdoren në Evropë
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Shëndeti është një 
fushë, ku vendet e 
BE-së mund të punojnë 
së bashku, për të gjetur 
zgjidhje për problemet e 
përbashkëta. Femrat në Evropë përbal-
len me probleme të përbashkëta specifike 
shëndetësore. 

Kanceri është arsyeja e dytë më e shpeshtë e vdekjeve në 
BE, dhe atë kanceri i gjirit, kanceri i qafës së mitrës dhe i zo-
rrës së trashë arrin 32% të vdekjeve nga kanceri te femrat. 
Bashkimi Evropian i inkurajon Shtetet Anëtare të themelo-
jnë programe incizimi të nivelit të lartë cilësor, të cilat do të 
mundësojnë diagnozë të hershme dhe do të përmirëso-
jnë shkallën e mbijetesës në BE. Çdo vjet bëhen rreth 51 
milionë incizime, mirëpo këto duhet të dyfishohen që të 
mund të përfshihen të gjitha grupet e rrezikuara.

Obesiviteti është problem serioz në Evropë, si për të rritu-
rit ashtu edhe për fëmijët. Numri i fëmijëve me mbipeshë 
ose obesiv në Evropë është duke u rritur për 400 000 në 
vjet. BE-ja ka filluar iniciativa që inkurajojnë jetë të shën-
detshme që nga mosha e hershme, për shembull me anë 
të programeve që distribuojnë qumësht, fruta dhe zarza-
vate të freskëta për nxënësit në shkollë.

Të mbash mjekun në distancë
Qeveritë e BE-së, doktorët dhe ekspertët janë duke  
punuar së bashku për të përmirësuar standardet  
shëndetësore në mbarë Evropën
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Bakteriet e ushqimit, qofshin ato dioksine në mishin e 
derrit apo pesticide në pemë, mund të shkaktojnë rrez-
iqe serioze, sidomos për fëmijët dhe personat e moshuar. 

BE-ja implementon një varg masash që garantojnë se 
ushqimi në mbarë Evropën është i sigurtë dhe mund 
të konsumohet. Në këtë mënyrë inkurajohet edhe ush-
qimi i shëndetshëm. BE-ja përfshin krejt zinxhirin e furni-
zimit të ushqimit, duke caktuar standarde dhe me anë 
të mbikqyrjes së shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve, 
bimëve dhe drithërave, si dhe ushqimin e importuar.

Evropa përcakton rregulla rigjide për prodhimet organ-
ike dhe ndalon prodhuesit e “ushqimit të shëndetshëm” 
ose prodhimeve për rënie në peshë, të deklarojnë infor-
mata të pasakta apo të pa mbështetura.

Trajtimi serioz i interesave  
të konsumatorit
Siguria e ushqimit në BE u ndihmon evropianëve  
të jenë të informuar për zgjedhjet që i bëjnë
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Pika Informative e UE - Kavadar
Marshal Tito bb
1430 Kavadar
Tel./Faks. 043/416-107
E-mail: kavadarci@euinfopoint.mk

Pika Informative e UE - Manastir
1 Maj bb
7000 Manastir
Tel./Faks. 047/234-234
E-mail: bitola@euinfopoint.mk

Pika Informative e UE - Veles
Panko Brashnar nr.1
1400 Veles
Tel. 043/232-406; lok. 226
Faks. 043/232-966
E-mail: veles@euinfopoint.mk 
 
Pika Informative e UE - Tetovë
Dervish Cara bb
1200 Tetovë
Tel. 070/548-576
E-mail: tetovo@euinfopoint.mk

Pika Informative e UE-së pranë
Bilbliotekës universitare Kombëtare
“Shën Kliment Ohridski”
Bul.Goce Delçev, nr.6, 1000 Shkup
Tel. 070/703-029, 02/3226-846
Faks. 02/3226-846
E-mail: nul@euinfopoint.mk

UEi - Shkup
Fakulteti Ekonomik
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi
Krste Misirkov bb, 1000 Shkup
Tel. 02/3286-835 Faks. 02/3118-701
Internet: www.eccf.ukim.edu.mk
E-mail: eui-sk@eccf.ukim.edu.mk

UEi - Tetovë
Universiteti i Europës Juglindore
Ilindenska bb, 1200 Tetovë
Tel. 044/356-205 Faks. 044/356-001
E-mail: eui-te@seeu.edu.mk

UEi - Manastir
Fakulteti i Administrimit dhe Biznesit
të sistemeve informative – Manastir
Partizanska bb, 7000 Manastir
Tel. 047/259-923
Faks. 047/259-917
E-mail: eui-bt@famis.edu.mk



Evropa për femrat

Evropa për femrat thekson disa nga sferat e shumta ku aktivitetet 
mbarë evropiane kanë ndikim të rëndësishëm lidhur me çështje që 
u përkasin të gjithëve, por sidomos të rëndësishme për femrat. Duke 
filluar nga barazia gjinore e deri te të drejtat e njeriut, prej balancimit 
të kërkesave të jetës profesionale dhe 
personale e deri te standardet më 
të mira shëndetësore, vendimet 
e BE-së ndryshojnë dukshëm 
jetën dhe ardhmërinë tuaj.
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