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Samiti ICPD +25 në Nairobi

173 shtete angazhohen
të transformojnë jetën e grave dhe vajzave
Blertina Koka

K

onferenca Ndërkombëtare për Popullsinë
dhe Zhvillimin
(ICPD) shënoi një
revolucion në 1994,
duke parashikuar botën me një
popullsi të zhvilluar dhe të drejtat
riprodhuese të respektuara për të
gjithë.
Njëzet e pesë vjet më vonë, më
shumë se 9500 delegatë nga 173
shtete u mblodhën në Nairobi për të
festuar arritjet dhe për të ndërmarrë
angazhime të reja për të përfunduar
agjendën e ICPD.
Sot, shumë më tepër gra dhe vajza
kanë fuqinë të vendosin nëse, kur
ose sa fëmijë të kenë. Shumë
më pak gra vdesin gjatë lindjes.
Megjithatë, premtimet e ICPD nuk
janë përmbushur plotësisht. Jetojmë
në një botë të karakterizuar nga
pabarazia, diskriminimi i vazhdueshëm, turbullirat politike dhe
ndryshimet klimatike. Më shumë
se kurrë, ne duhet të promovojmë

zhvillimin që u shërben individëve
dhe realizimin e të drejtave te tyre.
Ne duhet të ringjallim revolucionin.
Është koha që të përmbushim
premtimet:
• Zero nevojë e pa plotësuar për
informacion dhe shërbime të plani-

fikimit familjar
• Zero vdekshmëri amtare
• Zero dhunë seksuale dhe praktika
të dëmshme me bazë gjinore të
grave dhe vajzave
Në Samitin ICPD + 25 që u mbajt
në Nairobi, Kenia në datat 12-14
nëntor 2019 u diskutua në një nivel

Shqipëria
angazhohet:
Fund dhunës
me bazë gjinore,
nevojave të
paplotësuara
për planifikim
familjar,
vdekshmëri
amtare

global agjenda e papërfunduar e
ICPD. Delegatët nga e gjithë bota
ndërmorën një angazhim të guximshëm për të transformuar botën
duke i dhënë fund vdekjeve të
parandalueshme të nënave, nevojave të paplotësuara për planifikimin familjar, dhunës me bazë

gjinore dhe praktikave të dëmshme
ndaj grave dhe vajzave deri në vitin
2030.
Shqipëria gjithashtu ishte pjesë e
Konferencës së Nairobit, ku delegatët shqiptarë paraqitën angazhimet në mbështetje të programit të
veprimit të ICPD.
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EGLANTINA GJERMENI, ANËTARE E PARLAMENTIT, KRYETARE E DELEGACIONIT
1. Ne angazhohemi të rrisim
financimin për shëndetin riprodhues, nënës, të porsalindurve dhe adoleshentëve,
duke rritur buxhetin me rreth
30%, deri në vitin 2025.
2. Ne angazhohemi të intensifikojmë përpjekjet tona për të
arritur akses universal në shëndetin seksual dhe riprodhues,
si pjesë e mbulimit shëndetësor
universal. Ne angazhohemi:
• Të udhëheqim Komitetin
Kombëtar të Shëndetit Riprodhues dhe të themelojmë
nën-komitetin për Sigurinë e
Kontraceptivëve, për të siguruar zero nevojë të paplotësuar
për planifikim familjar deri në
vitin 2030, me mbështetje të
plotë nga institucionet qeveri-

tare, shoqëria civile, akademia
dhe të gjithë partnerët.
• Të forcojmë programin
kombëtar të depistimit të qafës
së mitrës dhe të ngremë programin kombëtar për kontrollin
e kancerit të gjirit, deri në vitin
2020!
• Të ngremë sistemin kombëtar të mbikëqyrjes dhe adresimit obstetrik deri në vitin
2021!
3. Ne angazhohemi të eliminojmë dhunën me bazë gjinore
dhe praktikat e dëmshme si
martesat e hershme, të fëmijëve
dhe ato të detyruara, duke:
• Forcuar përgjigjen shumësektoriale ndaj dhunës me bazë
gjinore;
dhe

Roma Active Albania
1. Roma Active Albania do të
kontribuojë në arritjet e SDG-ve
në 2030, posaçërisht për qytetarët
Romë, duke u angazhuar në
avokim për zbatimin e plotë të të
drejtave të tyre për shëndet seksual
dhe riprodhues dhe duke i mbajtur
përgjegjëse qeveritë në Ballkanin
Perëndimor dhe Turqi, për të dhënë
rezultate konkrete dhe të prekshme
në zbatimin e politikave të
shëndetit dhe të drejtave seksuale
dhe riprodhuese në nivel qendror
dhe lokal;

Ndryshimet demografike dhe
pabarazitë gjinore në Shqipëri
Nga Kajro 1994 e deri sot - Arritjet dhe pengesat

Popullsia shqiptare është
zvogëluar në numër që nga rënia
e regjimit socialist në 1990, nga
3.2 milionë në 1989 në 2.8 milionë në 2011 dhe në 2.6 milionë
në 2018; nga një normë e lartë
vjetore e rritjes prej 2.06% në vit
në vitet 1980, në një rritje negative në vitet 2000, prej -0.91%.
Vendi po kalon një regjim të ri
demografik të jetëgjatësisë afatgjatë, me një jetëgjatësi në lindje
të femrave prej 80.6 vjet dhe për
meshkujt 77.4 vjet në vitin 2018,
dhe fertilitet të ulët me normë
totale të fertilitetit 1.4 fëmijë për
grua në vitin 2018.
Sidoqoftë, përcaktuesit kryesorë
demografikë të dinamikës së popullsisë në Shqipëri mbeten deri

2. Roma Active Albania
angazhohet të sigurojë avokim
efektiv, të bazuar në prova,
në rajon me përfshirjen e
komuniteteve rome, për zbatimin
efektiv të të drejtave dhe shëndetit
seksual dhe riprodhues;
3. Roma Active Albania angazhohet
të sigurojë raporte të prodhuara
nga organizatat e shoqërisë
civile, ku të mund të vlerësojmë
ndikimin e zbatimit të politikave,
duke monitoruar kontributin dhe
angazhimin e qeverisë.

tani shkalla e lartë dhe e papritur
më parë e migrimit. Ulja e popullsisë nga 3.2 milion në 1989
në vlerën e parashikuar prej
2.6 milionë në 2018 i detyrohet
emigrimit me më shumë se një të
tretën e popullsisë së 1989 që ka
lënë vendin deri në vitin 2011.
Kjo ka prekur kryesisht atë
popullsi aktive të moshave 15-59
vjeç, duke krijuar kështu për
herë të parë në Evropën Juglindore një mungesë të ofertës të
punës, duke mos lejuar që Shqipëria të shfrytëzojë dividentin
demografik.
Migrimi ka shkaktuar jo vetëm
rritjen negative të popullsisë së
Shqipërisë, por gjithashtu ka
qenë forca shtytëse që vendi të
përjetojë një plakje të popullsisë,
më shpejt sesa pritej, të grupmoshës mbi 60+, duke u rritur
në 14% në 2011 dhe e pritshme

• Hartuar dhe miratuar Ligjin
për dhunën me bazë gjinore deri
në vitin 2020!
4. Ne angazhohemi të financojmë dhe zbatojmë Planin Kombëtar të Veprimit për Moshimin
2020-2025 dhe të monitorojmë
hap pas hapi zbatimin e tij.
5. Ne angazhohemi të përmirësojmë cilësinë e shërbimeve
miqësore për të rinjtë brenda
paketës bazë të kujdesit shëndetësor parësor.
6. Ne angazhohemi të promovojmë dhe mbështesim politika që
përfshijnë mekanizma inovatorë për punonjësit e kujdesit
shëndetësor parësor, për t’i bërë
shërbimet sa më miqësore për
brezin e ri dhe për njerëzit me
aftësi të kufizuara.
mbi vlerën 25% në vitin 2040.
Për sa i përket vdekshmërisë,
vendi vazhdon të tejkalojë nivelin
e tij të zhvillimit ekonomik, duke
u konsideruar një “vend me shëndet të mirë dhe me kosto të ulët”.
Zhvillimet demografike në
Shqipëri kanë pasur gjithmonë
një paragjykim gjinor. Shqipëria
vazhdon të ketë një raport të
paekuilibruar në lindje, referuar
110 lindjeve meshkuj përkundrejt 100 lindjeve femra, duke
sugjeruar një aplikim të gjerë të
abortit selektiv.
Ndërkohë që arritjet për sa i
përket arsimimit të grave dhe
integrimit të tyre në tregun e punës kanë qenë të lavdërueshme
për femrat në Shqipëri, shoqëria
mbetet mjaft patriarkale, duke
ndikuar kështu në rolet shtëpiake
dhe fuqizimin e grave në shtëpi
dhe në disa aspekte të shoqërisë.
Politikat e ardhshme në vend
duhet të adresojnë politika të
rëndësishme të popullsisë që
synojnë:
1. Uljen e emigracionit të popullatës së re, përmes zhvillimit
të politikave që përqendrohen
kryesisht në punësimin dhe
mundësitë për të rinjtë.

2. Përmirësimin në mënyrë shumë
të ndjeshme të kujdesit shëndetësor dhe kujdesit shoqëror për të
moshuarit, pasi thyerja e rrjetit
tradicional shoqëror së bashku me
plakjen më të shpejtë të popullsisë, do të shtojnë barrën mbi
kujdesin shoqëror dhe shëndetësor
të shoqërisë.
3. Përmirësimi i fuqizimit të
grave në shoqëri, jo vetëm për
arsimim dhe punësim, por edhe
përmes përmirësimit të pozitës
së vendimmarrjes shtëpiake.
4. Një fokus i veçantë urgjent
duhet t’i kushtohet eliminimit të
plotë të raportit të paekuilibruar
në lindje, përmes një legjislacioni të ri më shtrëngues dhe
zbatimit të atij ekzistues mbi
abortin selektiv.
Ndryshimet në planifikimin familjar dhe adresimin e
kancerit të qafës së mitrës në
Shqipëri
Shërbimet e planifikimit të
familjes u futën në Shqipëri pas
vitit 1990, pas rënies së regjimit
komunist dhe kalimit drejt një
sistemi të orientuar drejt tregut.
FP është një nga strategjitë për
fuqizimin e grave.
Shkalla e fertilitetit total është

1.8 fëmijë për grua (ADHS II
2017-18), e cila është rritur nga
1.6 fëmijë për grua në 2008-09
(ADHS I).
Aktualisht, kontraceptivët janë
në dispozicion në Shqipëri nga
tre burime: pa pagesë (siguruar
nga qeveria), ofruar në 431 qendra këshillimi për gra, maternitete dhe qendra shëndetësore
në nivelin e komunës; me çmime
të subvencionuara (të siguruara
nga programet e marketingut social); dhe me çmimet e tregut (të
siguruara nga sektori privat).
Përdorimi i kontracepsionit
modern midis grave aktualisht
të martuara ka rënë nga 11% në
2008-09 (ADHS I) në 4% në
2017-18 (ADHS II). Ky konstatim është i veçantë duke pasur
parasysh faktin se njohuritë për
planifikimin e familjes janë gati
universale në Shqipëri, me 97%
të të gjitha grave dhe 96% të të
gjithë burrave të moshës 1549 vjeç që njohin të paktën një
metodë (ADHS 2017-18).
Planifikimi familjar i mban
nënat dhe fëmijët të shëndetshëm dhe shpëton jetën e grave.
Planifikimi familjar është faktor
ndikues për zhvillimin shoqëror
dhe ekonomik të shoqërisë.

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (ACPD)

Q

endra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin
angazhohet deri në vitin

2025 të:
1. Ndikojë tek Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
për përmirësimin e Ligjit për
Shëndetin Riprodhues (2002),
në mënyrë që të sigurojë qasje
universale në shëndetin dhe të
drejtat seksuale dhe riprodhuese,
veçanërisht për ata që janë lënë
mënjanë;
2. Ofrojë Edukim Gjithëpërfshirës Seksual për 50,000 të rinj,
brenda dhe jashtë shkollës, në të
gjithë Shqipërinë, përmes edukimit joformal, përfshirë qasjet
inovative dhe dixhitale.

