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e qëllim të hapjes dhe thellimit të diskutimit mbi higjienën
menstruale dhe shëndetin riprodhues, si dhe zhvillimin e

një diskursi publik përfshirës mbi temën e drejtësisë menstruale
në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Shoqata e Qytetarëve për
Promovimin e Aktivitetit të Grave Tiiiit! Inc., në partneritet me
Reaktor - hulumtim në veprim, po zbatojnë projektin “I vëmë fund
varfërisë menstruale – Përfaqësimi për ulje të varfërisë menstruale
në Republikën e Maqedonisë së Veriut“. Ky projekt mbështetet nga
Civika Mobilitas në kuadër të programit të granteve të veprimit,
dhe nga FRIDA - fondi për feministet e reja.
Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të përmirësojë aksesin
e grave me menstruacione në produktet e higjienës menstruale
dhe të trajtojë publikisht çështjen e varfërisë menstruale duke
hapur një debat publik. Qëllimi specifik i këtij projekti është të
veprojë në nivel institucional duke ndryshuar politikat që do të
çojnë në krijimin e mekanizmave dhe masave funksionale, dhe
integrimin e tyre në strategjitë kombëtare në lidhje me shëndetin
seksual dhe riprodhues, duke ndjekur strukturën strategjike të
Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Për të arritur këto qëllime,
është e nevojshme të kryhet një studim i këtillë gjithëpërfshirës
që do të hetojë situatën dhe qëndrimet, dhe do të ofrojë masa dhe
rekomandime për përmirësim.
Një iniciativë kryesore që del nga ky projekt është krijimi i një
rrjeti joformal që ekziston në kuadër të Platformës për Barazi
Gjinore, ku përfaqësuesit e organizatave anëtare do të avokojnë
për krijimin e masave dhe politikave për qasje më të mirë në
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produktet e higjienës menstruale. Hapja e një debati të tillë publik
është fillimi i një procesi të pranimit dhe futjes së mekanizmave
dhe masave funksionale për qasje më të mirë të grave dhe vajzave
në produktet për higjienën menstruale dhe zvogëlimin e varfërisë
menstruale. Nëpërmjet përfshirjes aktive të këtyre përfaqësuesve
të shoqërisë civile në bashkëpunim me vendimmarrësit nga
institucionet në fjalë, besojmë se kjo iniciativë do të shndërrohet
në një ndryshim që do të promovojë barazinë gjinore. Por, në
përgjithësi, hapja e këtij debati për publikun do të kontribuojë në
ndryshimin e qëndrimeve dhe shpërndarjen e miteve që lidhen me
menstruacionet, të cilat janë ende gjallë në kontekstin shoqëror
të vendit.
Partnerë të këtij projekti janë Udruga za ljudska prava i građansku
participaciju PaRiter nga Rijeka, Kroaci, të cilët kanë zbatuar
hulumtimin në Republikën e Kroacisë, me 6000 pjesëmarrës
mbi moshën 16 vjet. Studimi i tyre mund të shihet në faqen e
internetit të Udruga PaRiter- pariter.hr. Me rëndësi të veçantë
për këtë projekt është bashkëpunimi me përfaqësuesit e sektorit
rinor, të cilët janë një nga aktorët më të rëndësishëm në fillimin
e një diskutimi të informuar mbi drejtësinë menstruale, i cili do
të arrijë tek të rinjtë. Për atë qëllim, në kuadër të projektit, Tiiii!
Inc. dhe Reaktor bashkëpunuan me organizatën joformale të të
rinjve Period. Skopje, e cila është pjesë e lëvizjes globale Period
– The Menstrual Movement. Tiiiit! Inc. dhe Reaktori falënderojnë
Period. Skopje për angazhimin, njohurinë dhe kontributin e plotë
në studimin dhe projektin.
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V

arfëria menstruale është një fenomen që prek vajzat, gratë
dhe të tjerët që kanë menstruacione në nivel global. Të

prekurat nga varfëria menstruale nuk kanë qasje në produktet
e higjienës (peceta higjienike, tamponë, kupa), nuk kanë një
hapësirë të
 sigurt dhe sanitare ku mund të përdorin këto produkte
dhe nuk mund të kalojnë me dinjitet periudhën menstruale, pa
paragjykime, stigma dhe turp. Kjo jo vetëm që paraqet rrezik për
shëndetin e këtyre vajzave dhe grave, por gjithashtu potencialisht
kërcënon mirëqenien dhe mbijetesën e tyre.
Për shembull, varfëria dhe stigma kanë një ndikim të madh mbi
edukimin e vajzave dhe grave. Sipas disa burimeve1, përfshirë

edhe Kombet e Bashkuara, mungesa e produkteve menstruale2
dhe infrastruktura adekuate, vetëdija e pazhvilluar për të
gjitha aspektet e menstruacioneve, si dhe tabutë dhe stigmat
ekzistuese rreth menstruacioneve, janë identifikuar si arsyeja për
mungesën e vajzave nga shkolla. Sa më i varfër të jetë një vend,
aq më të mëdha janë efektet
negative të menstruacionit mbi

1

Shiko: UN Women. 2019. “End the
Stigma. Period.” Gjendet në: https://
www.unwomen.org/en/digitallibrary/multimedia/2019/10/
infographic-periods UNICEF. 2014.
“Annual report South Sudan”.
Gjendet në: https://www.unicef.
org/about/annualreport/files/
South_Sudan_Annual_Report_2014.
pdf The Citizen Bureau. 2016.
“Menstruation Keeps Girls From
School: In India 20% Drop Out
Reaching Puberty”. Gjendet në:
https://www.thecitizen.in/index.
php/en/NewsDetail/index/7/7836/
Menstruation-Keeps-GirlsFrom-School-In-India-20-DropOut-Reaching-Puberty Free
Period Poverty. web. “What is the
impact”. Gjendet në: https://www.
freeperiods.org/periodpoverty

2

Një nga rekomandimet që vijnë
nga organizatat që luftojnë
varfërinë menstruale në Mbretërinë
e Bashkuar është shmangia e
termit “produkte higjienike” pasi
kontribuon mëtej mbi stigmën dhe
stereotipet se menstruacionet janë
diçka e papastër dhe e turpshme.

arsimin e vajzave dhe grave.
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Në Sudanin e Jugut3, për shembull, vajzat mungojnë në shkollë
mesatarisht më shumë se katër ditë në muaj për ndonjë shkak
lidhur me menstruacionin4. Situata është më e mirë, por jo e
kënaqshme, në vendet me rritje mesatare. Në Kroaci, pothuajse
69% e vajzave të shkollës së mesme kanë munguar në shkollë
të paktën një herë në jetën e tyre5. Mungesa rrit rrezikun e
braktisjes së shkollës nga vajzat, gjë që çon mandej drejt rrezikut
të martesave të parakohshme dhe të shtatzënive të paplanifikuara
dhe të hershme.6
Varfëria menstruale ndikon negativisht si mbi karrierën e grave
ashtu edhe mbi pavarësinë e tyre ekonomike. Politikat që janë
të pandjeshme dhe riprodhojnë stigmën, kushtet e këqija të
punës dhe legjislacionin e pafavorshëm të punës, të tilla si orari
jofleksibil i punës ose mungesa e pajustifikuar nga puna për shkak
të menstruacioneve, mund të ndikojnë mbi shanset e grave për
përparim ekonomik.7
Produktet e shtrenjta menstruale dhe medikamentet kundër
dhimbjeve ndikojnë më tej mbi buxhetin e grave. Çmimi i pro
dukteve menstruale është i

3

ngarkuar edhe me taksën e
shtuar në shumicën e vendeve
në botë. Në Maqedoninë e
Veriut taksa mbi këto produkte
është 18% e çmimit, e cila është
një taksë e llogaritur sipas

Sipas llogaritjeve të Bankës
Botërore, Sudani i Jugut është në
listën e vendeve me të ardhura më
të ulëta. Gjendet në: https://data.
worldbank.org/country/XM

4 UNICEF. 2014. “Annual report South
Sudan”. Gjendet në: https://www.
unicef.org/about/annualreport/
files/South_Sudan_Annual_
Report_2014.pdf
5

Maja Močibob. 2020. Istraživanje o
menstrualnom siromaštvo”.

6

ActionAid. Web. “Period’s and girls’
education”. Gjendet në: https://
www.actionaid.org.uk/about-us/
what-we-do/womens-economicempowerment/periods-and-girlseducation

7

UN Women. 2019. “End the Stigma.
Period.” Gjendet në: https://www.
unwomen.org/en/digital-library/
multimedia/2019/10/infographicperiods
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shkallës së përgjithshme të taksës8; me fjalë të tjera, produkte të
tilla nuk i nënshtrohen përjashtimeve tatimore dhe as nuk tatohen
me një normë preferenciale tatimore prej 5%, siç janë produktet
që konsiderohen thelbësore për mbijetesën njerëzore, përfshirë
ushqimin, kompjuterët, etj.
Duke marrë parasysh që gati 13% e grave dhe vajzave në botë jetojnë
në varfëri, të dhënat tregojnë se shumica e tyre janë të detyruara
të përdorin produkte alternative për të rregulluar gjakderdhjen
e tyre, siç për shembull letër higjienike, peshqirë, gazeta, madje
edhe qese plastike9.

“Çdo ditë, 800 milionë njerëz
në botë kanë menstruacione.
Nga këto, 500 milionë nuk
kanë qasje në burimet
adekuate të kujdesit menstrual
dhe nuk kanë dijeni mbi
përzgjedhjet që i kanë kur
bëhet fjalë për ballafaqimin
me sfidat e paraqitura nga
menstruacionet.“
(Free Period)
8 Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë. nr. 44/99, 59/99, 86/99,
11/00, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06,
45/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09,
133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11,
155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15,
129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18
dhe Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë së Veriut. nr. 98/19,
124/19, 275/19 dhe 267/20. “Ligjin
mbi Tatimin e Vlerës së Shtuar“.
9

UN Women. 2019. “End the Stigma.
Period.” Gjendet në: https://www.
unwomen.org/en/digital-library/
multimedia/2019/10/infographicperiods
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Gjithnjë e më shumë gra dhe vajza nga vendet e pasura ose vendet
me të ardhura të larta, nuk mund, ose bëjnë përpjekje të mëdha,
të përballojnë përdorimin e produkteve menstruale. Në vitin 2017,
1 në 10 vajza në Mbretërinë e Bashkuar nuk ishin në gjendje të
blinin peceta ose produkte të ngjashme, dhe po aq shumë vajzave
u duhej të improvizonin me produkte alternative që nuk janë një
zgjidhje sanitare dhe e sigurt për menstruacion.10
Varfëria menstruale mbetet kryesisht e panjohur në vendin tonë
nga autoritetet, por edhe nga njerëzit që kanë menstruacione.
Prandaj, është e rëndësishme të zhvillohet ndërgjegjësimi për
varfërinë menstruale te të gjithë aktorët dhe palët e interesuara
në shoqërinë tonë, në mënyrë që të ofrohen opsione të informuara,
por gjithashtu të krijohen politika adekuate dhe të ndjeshme ndaj
femrave.
Ky botim përmban tri studime që trajtojnë çështjet e
drejtësisë menstruale duke analizuar përvojat, praktikat dhe
perceptimet shoqërore të grave, vajzave dhe personave të tjera
me menstruacione, si dhe duke llogaritur kostot e shëndetit
menstrual. Ne e përcaktojmë drejtësinë menstruale si një koncept
nëpërmjet të drejtave universale të njeriut si e drejta për shëndet,
arsim, punësim, mosdiskriminim dhe barazi gjinore. Më poshtë
është një përmbledhje e gjetjeve të një ankete në internet me
2.696 gra, vajza dhe persona të tjera me menstruacione; pastaj
janë përmbledhur gjetjet nga anketa onlaj e 307 nxënësve nga 20
shkolla të mesme të përzgjedhura rastësisht nga të teta rajonet në
Republikën e Maqedonisë së Veriut; dhe së fundi, janë paraqitur
llogaritjet me vlerësimet e kostove të shëndetit menstrual. Të tri
anketat paraqiten si njësi më vete.
10 Plan International UK. 2017.
“Research on period poverty and
stigma”. Gjendet në: https://
plan-uk.org/media-centre/planinternational-uks-research-onperiod-poverty-and-stigma
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Si përmbledhje, gjetjet tregojnë se kostot e trajtimit të mens
truacioneve janë të larta nëse marrim parasysh statistikat
zyrtare mbi shpërndarjen e profitit dhe ekonomisë në vendin
tonë, si dhe statistikat zyrtare mbi nivelin e varfërisë. Një pjesë
e konsiderueshme e vajzave dhe grave, të paktën në një pjesë të
jetës së tyre, janë prekur nga varfëria menstruale, megjithëse
çështja është e margjinalizuar në publik, dhe diskursi dominues
është ende një diskurs i “turpit”. Ajo që është inkurajuese është
fillimi i vetëdijes se shëndeti menstrual është një çështje me
interes publik dhe se drejtësia menstruale është një parakusht për
drejtësinë shoqërore.
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I.

Hulumtim mbi
praktikat, përvojat dhe qëndrimet menstruale të vajzave,
grave dhe personave të tjera
të rritur që kanë
menstruacion

Gjetjet kryesore
´´

Pyetësori i shpërndarë në rrjetet sociale u plotësua
plotësisht nga 2696 persona - shumica identifikohen si
grua/ vajzë (98%) dhe jetojnë në zonë urbane (91%). Për
sa i përket statusit ekonomik, më shumë se gjysma (56%)
janë të punësuar, 27% janë në procesin arsimor (nxënës ose
studentë), 10% janë të papunë për momentin dhe më pak
se 2% janë deklaruar si amvise. Mosha mesatare e këtij
ekzemplari është 28 vjet.

´´

Produktet më të përhapura sanitare për higjienën
menstruale janë peceta (91%), dhe pak më pak se një e
katërta përdorin (edhe) tampona. Rreth 8% përdorin

produkte të ripërdorshme sanitare (kupa menstruale
ose peceta të ripërdorshme).

´´

77% e grave dhe vajzave të anketuara shpenzojnë nga
101 në 400 denarë në muaj për produkte të higjienës
menstruale.

´´

39% ndonjëherë blejnë nga produktet më të lira
të higjienës menstruale sesa ato që janë më të mirat.
Përqindja e atyre që janë të detyruara të blejnë produkte më
të lira se ato që do të donin t’i përdorin po rritet në 56%
midis atyre që marrin rrogën minimale (në ekzemplar janë

157 të anketuara), 47% janë angazhuar me honorar (142
të anketuara), 49% janë amvise (45 të anketuar) dhe
44% studente dhe nxënëse (711 të anketuara).
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´´

Pothuajse çdo e treta pjesëmarrëse u përgjigj se të
paktën një herë në jetën e saj është gjendur në një situatë
kur nuk ka pasur para që të blejë peceta dhe duhej
të improvizonte me peshqirë, letra higjienike
(gjysma e këtyre pjesëmarrësve kanë qenë në këtë situatë
më shumë se një herë).

´´

71% e grave ose vajzave të anketuara përdorin
medikamente kundër dhimbje menstruale.
64% shpenzojnë deri në 300 denarë në muaj për
medikamente.

´´

Një në katër gra ose vajza ka munguar në punë
për shkak të dhimbjeve menstruale. 49% e
vlerësojnë dhimbjen që shkaktohet nga gjakderdhja
menstruale si të rëndë ose shumë të rëndë,
ndërsa një në tre përjeton dhimbje mesatare menstruale.

´´

Më shumë se gjysma janë përgjigjur se kur u kanë

ardhur menstruacionet e tyre të parë janë ndjerë
të hutuara, çdo e treta ndihej e frikësuar dhe çdo e
katërta ndihej e turpëruar. Përafërsisht një e pesta
u përgjigj se kanë mbajtur sekret faktin që kishin
menstruacione për ca kohë në fillim.

´´

Duke iu kthyer përvojave të kaluara, 43% u përgjigjën

se kanë munguar në shkollë për shkak të
menstruacioneve. 63% e tyre kanë munguar
zakonisht një ditë në muaj, ndërsa 21% dy ditë në muaj.
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Shoqëria jonë “i mëson” vajzat se është “e
turpshme” të kesh njolla menstruale ose
“rrjedhje” në rrobat - deri në 67% u përgjigjën se ky
qëndrim u ishte imponuar atyre nga shoqëria
dhe edukimi.
Më shumë se gjysma, ose 53%, thanë se ndiheshin

“të papastër” gjatë menstruacioneve.

´´

41% kanë provuar ose janë ende duke u përpjekur të
fshehin pecetat (ose produkte të tjera që lidhen me
menstruacionet) kur i çojnë në tualet ose kur i blejnë
në dyqan, sepse është “turp t’i shohin pecetat

higjienike”. Tek të rinjtë (18-19 vjeç) kjo përqindje
është 54%.

´´
´´
´´

90% janë dakord se duhet të ketë produkte
higjienike menstruale falas në objektet publike.
90% besojnë se në tualetet publike në vendin tonë
nuk ka kushte për mirëmbajtje të sigurt dhe të
denjë të higjienës menstruale.
98% do të mbështesin heqjen e plotë të TVSH -së
ose uljen e normës tatimore nga 18% në 5% të
produkteve të higjienës menstruale, për ta ulur çmimin
e tyre.

´´

71% nuk kanë dëgjuar për konceptin e varfërisë
menstruale.
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Metodologjia
Grumbullimi i të dhënave
Anketa online u krye në periudhën nga 1 deri më 29 dhjetor 2020.
Pyetësori online që u nda në rrjetet sociale ishte në dispozicion
në gjuhën maqedonase dhe shqipe dhe gjithsej e plotësuan 2696
pjesëmarrës në moshë madhore.

Përpilimi i pyetësorit
Pyetësori u përgatit për të matur përvojat dhe praktikat personale
që lidhen me ciklin menstrual, ruajtjen e higjienës menstruale
dhe qasjen në produkte sanitare, si dhe pikëpamjet personale mbi
normat shoqërore dhe stigmatizimet që lidhen me menstruacionet
dhe perceptimet e disponueshmërisë së një infrastrukture të
përshtatshme për mirëmbajtje të sigurt dhe dinjitoze të higjienës
menstruale në ndërtesat publike.
Duke përdorur shtigje logjike të automatizuara, pyetësori
përmbante bllok pyetjesh edhe për personat që nuk kanë
përvojë personale me ciklin menstrual (burra cis, gra trans, etj.),
që kryesisht i referoheshin pikëpamjeve personale në lidhje me
tabutë shoqërore në lidhje me ciklin menstrual, perceptimet
për disponueshmërinë e kushteve të drejtësisë menstruale dhe
përvojat indirekte me të afërta.
Pasi u krijua nga ekipi hulumtues, pyetësori u rishikua nga
pikëpamja e përmbajtjes dhe gjuhës, nga një grup prej 10
ekspertësh, studiuese dhe persona me menstruacione.
Versionet përfundimtare të pyetësorit në gjuhën maqedonase dhe
shqipe u publikuan në platformën online Lime Survey dhe vegëza
u shpërnda në rrjetet sociale.
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Pyetësori kishte si synim personat në moshë madhore, para
se të fillojnë me përgjigjet, janë informuar për privatësinë dhe
konfidencialitetin e të dhënave në përputhje me ligjet ekzistuese
dhe standardet etike. Pyetësori u mbyll automatikisht për të
anketuarit nën 18 vjeç, me një mesazh informues duke i falënderuar
për interesimin e tyre.

Përpunimi i të dhënave
Më poshtë janë statistikat përshkruese për shpjegim të
shpërndarjes së përgjigjeve. Për të kontrolluar nëse grupe
të caktuara kanë përvoja ose praktika të ndryshme nga ato
që mbizotërojnë në nivelin e të gjithë mostrës, janë testuar
marrëdhëniet midis variabileve sociodemografikë (mosha, statusi
i punësimit, të ardhurat, arsimi, etj.) dhe pyetjet (variabilet) që
janë subjekt me interes. Duke qenë se ky është një ekzemplar
jo-propabilist, mundësitë për përgjithësim janë të kufizuara dhe
gjetjet mund të interpretohen si indikative vetëm për ekzemplarin.

Përshkrimi i ekzemplarit
Pyetësori u plotësua nga 2696 persona, por baza e të dhënave e
përgjigjeve të pyetjeve të ndryshme ndryshon varësisht nëse
ka rrugë logjike që filtrojnë vetëm pyetjet relevante në varësi
të përgjigjes së pyetjeve të mëparshme. Më poshtë është një
përshkrim i ekzemplarit të përgjithshëm.
Në lidhje me identifikimin gjinor, shumica e pjesëmarrësve në
hulumtim identifikohen si gra /vajza (98%). Vetëpërcaktimet e tjera
përfaqësohen me më pak se 2%, përkatësisht pesë të identifikuar
si trans-meshkuj, 10 jobinarë/identiteti fluid, 27 të identifikuar si
mashkull/djalë (cisrod) dhe pesë refuzuan të vetidentifikohen. Kjo
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shpërndarje e përgjigjeve për fat të keq nuk lejon të përmblidhen
veçmas të dhëna për përvojat, praktikat dhe qëndrimet e njerëzve
me menstruacione, dhe nuk identifikohen si gra apo vajza, edhe
pse hartimi i pyetësorit mori parasysh specifikat e përvojave të
tyre. Gjithashtu, edhe pse pyetësori kishte pyetje në lidhje me
qëndrimet dhe tabutë shoqërore rreth menstruacioneve te njerëzit
që nuk kanë menstruacione, shpërndarja qartësisht na tregon se
pamjet indikative nuk mund të përmblidhen.
Graf ik 1.
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(baza e
përgjigjeve
2696)

Grua/vajzë

98%

Burrë/djalë
(cis)

1%

Jobinar/me
gjini fluide

0%

Preferoj
të mos
përgjigjem

0%

Trans-burrë

0%
0

20

40

60

80

100

Mosha mesatare e pjesëmarrëseve në këtë anketë është 28 vjet.
Shqyrtuar sipas kategorive, pyetësori u përgjigj kryesisht nga
qytetarë të moshës 20 deri në 29 vjeç. Krahasuar me popullsinë
e përgjithshme të grave dhe vajzave (sipas të dhënave nga Enti
Shtetëror për Statistikë11) dukshëm më pak janë përgjigjur
qytetaret mbi 40 vjeç.

11 MakStat baza (19.06.2020). Popullsia
në Republikën e Maqedonisë
më 31.12, sipas gjinisë, sipas
grupmoshave pesëvjeçare, sipas
rajoneve statistikore, sipas viteve,
2019. Gjenden në: https://urlzs.com/
AM2Nk
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Gati 94% të anketuarave u deklaruan si maqedonase. Etnitë e tjera
përfaqësohen me më pak se 6%, 55 persona janë nga bashkësia
etnike shqiptare, 35 vllahe, 22 rome, 22 turke dhe 15 janë nga
bashkësia etnike boshnjake, ndërsa 53 refuzuan t’i përgjigjen kësaj
pyetjeje.
Graf ik 3.
Cilit grup
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(baza e
përgjigjeve
2696)
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91% e pjesëmarrësve thanë se jetojnë në zonë urbane. Sa i përket
shpërndarjes sipas rajoneve, hulumtimi dominohet nga qytetarë
nga Rajoni i Shkupit. Krahasuar me shpërndarjen rajonale
të popullsisë në vendin tonë, në hulumtin ka shumë më pak
pjesëmarrëse nga Rajoni i Pollogut, dhe ka më pak përfaqësim nga
Rajoni Jugperëndimor edhe nga ai Juglindor.
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Graf ik 4 .
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Shumica e të anketuarve janë me arsim të lartë, më saktësisht
63% kanë përfunduar arsimin e lartë (universitar, pasuniversitar
ose shkollë të lartë).
Graf ik 5.
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Sa i përket statusit ekonomik, më shumë se gjysma ose 56% janë
të punësuar, 27% janë në procesin arsimor (nxënës ose studentë),
dhe 10% për momentin janë të papunë . Më pak se 2% e deklaruan
veten si amvise.
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Rreth gjysma ose 54% (nga ata që kanë ndonjë punësim ose
angazhim) kanë të ardhura mujore deri në 26.000 denarë.
Graf ik 7.
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Si përmbledhje, shumica e të anketuarve janë identifikuar si gra /
vajza (98%) dhe jetojnë në zona urbane (91%). Për sa i përket statusit
ekonomik, më shumë se gjysma (56%) janë të punësuar, 27% janë në
procesin arsimor (nxënës ose studentë), 10% për momentin janë të
papunë dhe më pak se 2% janë deklaruar si amvise. Mosha mesatare
e të anketuarve është 28 vjet. Kjo strukturë e të anketuarve tregon
se përgjigjet e pyetjeve kryesisht pasqyrojnë përvojat, praktikat
dhe qëndrimet në lidhje me higjienën menstruale të vajzave dhe
grave të reja, të cilat jetojnë në zona urbane dhe kanë arsim të
lartë.
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Përvojat
menstruale
dhe praktikat
e higjienës
menstruale
Unë kurrë nuk e kuptova pse
për diçka që ndodh natyrshëm
në trupin tonë do të thotë që ne
do të kemi një shpenzim shtesë
mujor.“
Produktet cilësore janë shumë
të shtrenjta .. ato të lirat janë
të një cilësie të dobët dhe ka
shembuj të grave që kanë pasur
pasoja.“
U gëzova me informacionin e
ri mbi produktet e higjienës
menstruale falas për të gjitha
gratë në Skoci dhe dua të luftoj
për të njëjtën gjë në Maqedoni. :)“
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Do të doja të njihesha me
cilësinë e pecetat, tamponëve,
etj. Shumica e tyre deklarohen
si “sensitive”, por përmbajnë
90% materiale sintetike.“
Pecetat/ tamponët etj.
janë bërë nga materiale
të paqëndrueshme ... Unë
personalisht kam alergji ndaj
tamponëve dhe për pak do të
vdisja prej tij.“
Nga ata që iu përgjigjën pyetësorit, 98% kanë një cikël menstrual,
ndërsa 2% kanë vetëm përvojë të kaluar. Prandaj, në vijim,
përgjigjet në lidhje me praktikat aktuale do të merren parasysh
vetëm për ata që kanë përvoja aktuale. Përgjigjet e njerëzve që
kanë vetëm përvojë të kaluar me higjienën menstruale janë ofruar
në Shtojcën 1.
Graf ik 8 .
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Më shumë se gjysma e pjesëmarrësve (59%) kanë gjakderdhje
të lidhur me ciklin menstrual që zgjat nga 3 deri në 5 ditë, dhe
39% u përgjigjën se gjakderdhja zgjat më shumë se 5 ditë. Nga
pjesëmarrësit që kanë një cikël menstrual, 88% vlerësuan se kanë
menstruacione mesatare ose të rënda.
Graf ik 9.
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në 5? (baza e
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Produktet më të përhapura sanitare për higjienën menstruale
janë pecetat (91%), dhe pak më pak se një e katërta përdorin (edhe)
tamponë. Rreth 8% përdorin produkte të ripërdorshme (kupa
menstruale ose peceta të ripërdorshme).
Graf ik 10.
Peceta
higjienike
Çfarë
(ulloshka)
përdorni gjatë
Tamponë
menstruacionit
Letra
(mund të
të lagura
përzgjidhni
disa opsione) Peshqirë, letra
higjienike,
(baza e
peceta
kuzhine etj
përgjigjeve
Peceta të
2612)

91%
24%
17%
8%

6%

ripërdorshme

Produkte
speciale për
larje

5%

Kupa
menstruale

3%

Pambuku

1%
0

20

40

60

80

100

28|29

Edhe pse më shumë se gjysma (60%) thanë se gjithmonë mund të
blejnë produkte komerciale të higjienës menstruale, një pjesë e
konsiderueshme janë detyruar të bëjnë kompromis me çmimin e
produkteve dhe 39% thanë se ndonjëherë blejnë produkte më të lira
se ato që janë më të mirat për to. Përqindja e atyre që janë detyruar
të blejnë produkte më të lira se ato që do të donin t’i përdorin rritet
në 56% të atyre që marrin rrogën minimale (në këtë ekzemplar 157
të anketuara)12, 47% të punonjësve me honorar (142 të anketuar),
49% të amvisave (45 të anketuar) dhe 44% të studenteve dhe
nxënësve (711 të anketuara)13.
Graf ik 11.
A keni
mundësi
të blini
produkte të
higjienës
menstruale
për secilin
cikël
menstrual
(peceta
higjienike,
tamponë
etj. (baza e
përgjigjeve
2612)

Po, gjithmonë
kam mjaft para
për të blerë
produktet që
janë më të mira
për mua për t’u
përdorur

60%

Po, por
nganjëherë blej
produkte më
të lirë se ato që
më pëlqejnë
më shumë

39%

Jo, ndonjëherë
marr hua para
ose produkte

1%

Jo dhe nuk
kam prej kujt të
marr hua para
ose produkte

0%

0

20

40

60

12 (χ2 = 139.048, df = 21, N = 1589, p <
.001)
13 (χ2=109.821, df=21, N=2612, p<.001)
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Pothuajse çdo e treta pjesëmarrëse janë përgjigjur se të paktën një
herë në jetën e saj është gjendur në një situatë kur nuk ka pasur
para për të blerë peceta dhe ka pasur nevojë të improvizojë me
peshqirë, letra higjienike (dhe gjysma e këtyre pjesëmarrëseve më
shumë se një herë). Përqindja rritet në 45% te gratë dhe vajzat me
rrogë minimale (157 të anketuara)14.
Graf ik 12 .
A keni qenë të paktën
një herë në jetën tuaj
në një situatë ku nuk
keni pasur para për të
blerë peceta higjienike
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diçka tjetër? (baza 2612)
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Në lidhje me shpenzimet mujore për produktet e higjienës
menstruale, 77% e grave dhe vajzave të anketuara shpenzojnë nga
101 në 400 denarë. Është interesante të theksohet se shuma e të
ardhurave mujore, gjendja ekonomike dhe arsimi nuk përcaktojnë
në mënyrë të konsiderueshme sa para në muaj do të shpenzohen
për produktet e higjienës menstruale.

14 (χ2=48.715, df=14, N=1589, p<.001)
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Graf ik 13.
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Dhimbje
menstruale
Unë zakonisht do t’ia dal, por
ka ndodhur ndonjëherë që nuk
mund të ngrihesha nga shtrati.
Atëherë përdor ditët e pushimit.
Nëse nuk duhet të mungoj në
punë, përpiqem të jem sa më
efektive dhe të kthehem shpejt
në shtëpi.“
Analgjetikët - përpiqem të
mos i marr shumë shpesh.
Sidoqoftë, disa ditë nuk mund të
funksionojë pa analgjetik, kështu
që më duhet të marr në 3 ditët e
para të ciklit.“
Nëse kam dhimbje të forta (jo
gjithmonë) marr 2-3 pilula në
ditë për 1 ose 2 ditë.“
Disa herë në vit dhimbja mund
të jetë e padurueshme, pastaj
marr injeksione. P.S. 2 herë
deri më tani kam përfunduar
në urgjencën me një rënie të
presionit dhe isha detyruar të
marr një infuzion.“
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Të dhënat tregojnë se 94% e grave dhe vajzave të anketuara
përjetojnë dhimbje menstruale. Një në tre ka dhimbje mesatare
menstruale, por 49% e vlerësojnë dhimbjen e lidhur me gjakderdhjen menstruale si të rëndë ose shumë të rëndë.
Graf ik 14 . Dhimbje shumë
e fortëа 5
Si do ta
Dhimbje
vlerësonit
e fortë 4
dhimbjen
Dhimbje
(ngërçet)
mesatare 3
tuaj
Dhimbje shumë
menstruale
e dobët 2
në shkallën
Nuk kam
nga 1 deri
dhimbje 1
në 5? (baza e
0
përgjigjeve
2612)
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Për të përballuar dhimbjet menstruale dhe për të zvogëluar
dhimbjen, 71% përdorin ilaçe - 40% herë pas here, ndërsa 31%
rregullisht. Nga përgjigjet e pyetjeve të hapura mund të
konkludohet se disa kanë përvojë me shtrimin në spital për shkak
të dhimbjeve të forta, dhe disa kanë migrenë, marramendje ose
anemi nga gjakderdhja e rëndë.
Graf ik 15.
A merrni ilaçe
për dhimbje
menstruale?
(baza e
përgjigjeve
2612)

29%

31%

Po
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40%
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Në lidhje me buxhetin mujor për medikamentet kundër dhimbjeve
menstruale, 64% u përgjigjën se shpenzojnë deri në 300 denarë në
muaj për blerjen e ilaçeve për dhimbjet menstruale. Nga përgjigjet
e pyetjeve të hapura rrjedh se këtyre “kostove për ballafaqimin
me dhimbjen” duhet të shtohen kostot e medikamenteve për
migrenën, aneminë dhe të ngjashme.
Graf ik 16.
Përafërsisht,
sa para
shpenzoni
në muaj për
medikamente
për dhimbjen
menstruale?
(baza e
përgjigjeve
2612)
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Një e treta e grave ose vajzave të intervistuara vlerësojnë se
dhimbja menstruale dhe gjakderdhja kufizojnë në mënyrë të
moderuar funksionimin e tyre të përditshëm, por pothuajse një
e katërta konsiderojnë se dhimbjet menstruale dhe gjakderdhjet
menstruale kufizojnë rëndë funksionimin e tyre të përditshëm.
Graf ik 17.
Plotësisht 5
Në shkallën
nga 1 deri në 5,
sa ju kufizojnë
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që të funksioni
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të jeni produktive në fakultet
të jeni produktive në punë
të funksioni në jetën e përditshme

Midis studenteve, 31% mendojnë se menstruacionet dhe dhimbjet
menstruale e kufizojnë rëndë funksionimin dhe produktivitetin
në fakultet, ndërsa 27% mendojnë se kufizimi është mesatar.
Ekziston një shpërndarje e ngjashme e përgjigjeve se sa dhimbjet
menstruale

dhe

menstruacionet

në

përgjithësi

kufizojnë

produktivitetin dhe funksionimin në punë, 30% e atyre që janë në
punë e konsiderojnë efektin kufizues të jetë i moderuar, ndërsa
një në katër vlerëson se menstruacionet dhe dhimbjet menstruale
kufizojnë rëndë funksionimin dhe produktivitetin e tyre në punë.
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Graf ik 18 .
A keni
munguar
ndonjëherë
në punë për
shkak të
ngërçeve
menstruale?
(baza e
përgjigjeve
2612)
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Ndonjëherë dhimbjet menstruale janë të padurueshme dhe sipas
përgjigjeve çdo grua ose vajzë e katërt ose 25% mungonin në
punë për shkak të dhimbjeve menstruale. Nga përgjigjet mund
të konkludohet se gratë përdorin shpesh ditët e pushimit për të
mbuluar mungesën. Edhe pse janë të vetëdijshme se është jashtë
kontrollit të tyre, disa prej tyre ndihen fajtore ngaqë mungojnë në
punë. Disa janë keqkuptuar nga punëdhënësit ose kolegët të cilët
i akuzojnë hapur se “menstruacionet janë një justifikim” dhe “nuk
duan të punojnë“.
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Përvojat e
hershme me
higjienën
menstruale
Nuk doja të pranoja që kjo do të
ndodhte çdo muaj, për vite me
radhë.“
E frikësuar, e zemëruar, e
dhimbshme, e turpëruar, e
trishtuar.“
Asgjë e veçantë, unë tashmë e
dija se çfarë do të thoshte sepse
të gjithë mikesha e mia tashmë e
kishin kaluar atë.“
Unë kisha disfori të fortë dhe
qava shumë sepse kisha dhimbje
dhe nuk mund t’i shpëtoja.“
Mendova se isha e sëmurë. Prisja
që të ishte blu, si në reklamat për
peceta.“
Pyesja veten nëse do të më
duhej të duroja një dhimbje të
tillë çdo muaj.“
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Më shumë se gjysma u përgjigjën se kur kishin menstruacionet
e tyre të parë ndiheshin të hutuara, çdo e treta ndihej e frikësuar
dhe çdo e katërta ndihej e turpëruar. Përqindja e atyre që përjetuan
emocione pozitive në lidhje me menstruacionet e para është
shumë më e ulët.
Graf ik 19.
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kthehuni në
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Përafërsisht një e pesta u përgjigj se e kanë fshehur për ca kohë që
kishin menstruacione.
Graf ik 20.
A keni fshehur
për disa
kohë që keni
menstruacione?
(baza e
përgjigjeve
2666)
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Shumica kanë biseduar me nënën / kujdestaren për përvojën
lidhur me menstruacionin e parë, çdo e pestën me një shoqe dhe
çdo e dhjeta me motrën. Shërbimet profesionale në kontekstin
e shkollës sipas përgjigjeve njihen shumë pak si një sistem
mbështetjeje dhe këshillimi për përvojën me menstruacionet e
para.
Me nënën time/
Graf ik 21.
kujdestaren time
Me kë biseduat
Me një shoqe
kur e kishit
menstruacionin Me motrën time
Me anëtar tjetër
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43% u përgjigjën se kanë munguar në shkollë për shkak të
menstruacioneve, kurse 10% shtesë nuk mbajnë mend.
Graf ik 22.
10%
A keni munguar
në shkollë (fillore
ose të mesme)
për shkak të
menstruacionit)?
(baza e
përgjigjeve 2666)
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Jo
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mend/
nuk e di

47%

Nga ato që deklaruan se mungonin në shkollë për shkak të
menstruacioneve, 63% u përgjigjën se mungonin 1 ditë në muaj,
ndërsa 21% thanë 2 ditë në muaj.
1 ditë
Graf ik 23.
në muaj
Ju lutemi
shënoni
2 ditë
përafërsisht sa
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ditë në muaj
3 ditë
keni munguar
në muaj
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Qëndrimet personale
dhe tabutë shoqërore
në lidhje me
menstruacionin
Unë jetoj në një zonë rurale dhe
deri para disa vitesh në dyqanin
lokal kur dikush ka blerë peceta,
i ka mbështjellë në një gazetë
sepse është turp të mbash
peceta në një qese plastike të
tejdukshme.“
Në shkollën fillore dhe të
mesme, ne e përdorëm termin
“më erdhi halla nga Zvicra“.
Kam probleme femërore.“
Më shpesh kur ka ndonjë djalë
me ne, kur flasim me mikeshat
ne përdorim fraza të tilla sepse
nuk ndihem rehat në praninë e
të gjithëve që të them haptazi
se kam menstruacion.“
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Më shumë se gjysma, ose 53%, thanë se ndiheshin “të papastër”
gjatë menstruacioneve. Krahasimet tregojnë se niveli i arsimimit
dhe të ardhurave kanë një efekt domethënës dhe megjithëse
ndryshimi nuk është i madh, mund të konkludohet se qëndrimi
është relativisht më pak i zakonshëm tek ato me studime
pasuniversitare15 dhe tek ato me rrogë mbi 40 000 denarë16.
Përkatësisht, përqindja e atyre që ndihen “të papastër” gjatë
menstruacioneve bie në 46% tek ato që kanë një diplomë master
(396 të anketuara), dhe në 32% tek ato me rrogë nga 40,001 në
50,000 denarë (111 të anketuara).
Graf ik 24 .
A ndiheni “të
papastër” gjatë
menstruacioneve?
(baza 2666)

Po

47%
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53%

Pyetjes “A keni provuar ndonjëherë ose ende jeni duke u përpjekur
të fshihni pecetat higjienike (ose produkte të tjera të lidhura me
menstruacionin) kur i mbani me vetë duke shkuar në tualet ose
kur i blini në dyqan, për shkak se ju kanë mësuar se është “turp
t’i shohin pecetat higjienike“? 41% iu përgjigj në mënyrë pozitive.
Është interesante të theksohet se përqindja është më e lartë te
të rinjtë, përkatësisht 54% e vajzave të moshës 18 deri në 19 vjeç
15 (χ2=36.732, df=7, N=2666, p<.001);
16 (χ2=37.393, df=7, N=2666, p<.001);
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konfirmuan se “fshehin” pecetat ose produktet e tjera në krahasim
me 32% të atyre të moshës 40 deri në 44 vjeç.17.
Graf ik 25.
“A keni provuar
ndonjëherë ose
ende jeni duke u
përpjekur të fshihni
pecetat higjienike
(ose produkte të
tjera lidhur me
menstruacionin)
kur i mbani me vetë
duke shkuar në
tualet ose kur i blini
në dyqan, për shkak
se ju kanë mësuar se
është “turp t’i shohin
pecetat higjienike“?
(2666)
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Shoqëria jonë “i mëson” vajzat se është “e turpshme” të kenë
“rrjedhje” dhe njolla menstruale në rrobat e tyre - deri në 67% u
përgjigjën se ky qëndrim i kanë të imponuar nga shoqërizimi dhe
edukimi.
Graf ik 26 .
A ju kanë
thënë që është
turp të keni
një “rrjedhje”
dhe njolla
menstruale
në rrobat
tuaja? (baza
e përgjigjeve
2666)
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67%
17 (χ2=39.154, df=8, N=2666, p<.001);
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Të poshtëruara, tallura apo turpëruara për shkak të “njollave
menstruale në rrobat“, nga menstruacioni ose sindroma
premenstruale janë ndjerë 29% të të anketuarve.
Graf ik 27.
A ju ka ndodhur që
t’ju kenë poshtëruar,
tallur apo turpëruar
ndonjëherë për
shkak se jeni në
PMS (Sindromë
Premenstruale)
ose për shkak se
aktualisht keni
menstruacion/
pika menstruale në
rrobat tuaja? (2666)
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Se është “turp” të flasësh për menstruacionet tregohet edhe nga
gjetja se 44% përdornin një emër kodik (p.sh. tezja nga Amerika me
fustan të kuq etj.).
Graf ik 28 .
A keni përdorur
ndonjëherë një
emër tjetër për
menstruacionin
(për. shembull,
tezja nga
Amerika me
fustan të kuq
etj.) (baza e
përgjigjeve
2666)
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Drejtësia menstruale Inf rastruktura publike
dhe politikat e
higjienës menstruale
Ne nuk kemi tualete publike
dhe ato që janë në dispozicion
janë në gjendje të tmerrshme.
Tualetet në stacionet autobusi
dhe pompat janë me pagesë,
dhe ato janë në gjendje të
dëshpëruar. Udhëtimi me
menstruacion është gjithashtu
stresues, të udhëtosh deri në
punë duke shpresuar se peceta
do të jetë në rregull deri sa të
arrish në tualet.”
Të kemi tualete publike të
pastra - Të kemi letër higjienike
- Të kemi makina shitëse nga
të cilat mund të blihen peceta
menstruale - Të kemi çezmat që
janë të pastra dhe funksionojnë
mirë - Të kemi dyer që mbyllen.”
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90% besojnë se në tualetet publike në vendin tonë nuk ka kushte
për mirëmbajtje të sigurt dhe të denjë të higjienës menstruale.
Graf ik 29.
Çfarë mendoni, a ka
në tualetet publike
në vendin tonë
(përfshirë ato në
spitale, institucione
shtetërore, restorante,
etj.) kushte për
mirëmbajtje të
sigurt dhe të denjë të
higjienës menstruale
(a është e pastër, ka
në dispozicion peceta
higjienike, tamponë,
etj.; kabina tualeti me
lavaman etj.)? (baza e
përgjigjeve 2666)
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Pothuajse 90% janë dakord që duhet të kenë produkte falas për
higjienë menstruale në objektet publike.
Graf ik 30.
A mendoni
se duhet të
ketë peceta
higjienike
ose produkte
të tjera të
higjienës
menstruale
në dispozicion
falas në shkolla
/ fakultete /
kafene? (baza
e përgjigjeve
2666)
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Shumica ose 71% nuk kanë dëgjuar për konceptin e varfërisë
menstruale. Ky është një zbulim alarmant duke qenë se
hulumtimin kryesisht e kanë plotësuar gra dhe vajza të reja, me
arsim të lartë. Ajo që është disi inkurajuese është se për pyetjen
vijuese të hapur, disa e shpjegojnë intuitivisht konceptin që tregon
se ekziston një vetëdije për “çmimin” e shëndetit menstrual dhe
faktin se disa gra dhe vajza nuk mund të përballojnë një higjienë
të përshtatshme menstruale.
Graf ik 31.
A keni dëgjuar për
termi “varfëria
menstruale”?
(baza e
përgjigjeve
2.666)
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Pothuajse të gjithë ose 98% mbështesin një heqje të plotë nga TVSH
-ja ose një ulje të normës së taksës nga 18% në 5% për produktet e
higjienës menstruale për të ulur çmimin e tyre. Edhe pse të dhëna
të tilla nuk mund të përgjithësohen për popullatën e përgjithshme,
mbështetja e madhe është një nxitje për të përditësuar çështjen
e shëndetit menstrual si çështje me interes publik dhe të drejtën
themelore të të gjithë personave me menstruacion.
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Graf ik 32 .

Për produktet për higjienë
menstruale, në vendin tonë
paguhet TVSH e plotë prej
18%, edhe pse me një ligj
mund të parashikohet një
heqje e plotë e TVSH-së
ose taksë më të ulët,
prej 5%, e cila do të ulte
çmimin e produkteve.
A do të mbështesnit një
përjashtim të plotë të
TVSH-së ose një ulje të
taksës për këto produkte
për të ulur çmimin e tyre?
(baza e përgjigjeve 2.666)
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II.

Hulumtim
mbi praktikat,
përvojat dhe
qëndrimet
menstruale të
nxënësve të
shkollave të
mesme

Gjetjet kryesore
´´

Pyetësori u plotësua nga 307 nxënësve nga njëzet

shkolla të mesme të zgjedhura rastësisht nga të tetë
rajonet në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pothuajse
një e katërta (24%) e nxënësve jetojnë në zonat
rurale.

´´

´´

69% mësojnë në gjimnaz, ndërsa 31% janë nga
shkolla të mesme profesionale. Sipas shpërndarjes,
në bazë të viteve, më shumë ka nxënëse të vitit të dytë
(37%), një e katërta (26%) janë nga viti i tretë dhe një
e pesta nga viti i katërt (22%). Nxënëset e vitit të parë
janë përfaqësuar më pak (14%).
79% e nxënësve u përgjigjën se në tualetet në
shkollën e tyre nuk ka gjithmonë sapun dhe letër
higjienike. Situata është më keq në Rajonin e Shkupit,
ku 88% u përgjigjën se shkolla e tyre nuk ofron gjithmonë
mjete themelore të higjienës.

´´

Më shumë se një e pesta (22%) e nxënësve të shkollave
të mesme u përgjigjën se nuk lavamanë brenda

kabinave në tualetet e shkollave të tyre.

´´

Vetëm 6% e nxënësve të shkollave të mesme konfirmuan
se kishte varëse rrobash ose rafte në dhomat e
tualetit në shkollën e tyre, në mënyrë që ata të mund të
linin diçka pas ndërrimit të pecetave ose produkteve të
tjera të higjienës menstruale.
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´´

Rreth 58% e nxënësve konfirmuan se i kanë fshehur
pecetat higjienike ose produktet e tjera të higjienës
menstruale kur i blinin në dyqan ose kur shkonin
në tualet. Përqindja e përgjigjeve pohuese është 82% për
Rajonin e Pollogut, 76% për Rajonin Juglindor dhe 64% për
Rajonin Jugperëndimor.

´´

´´

´´

´´

Pothuajse gjysma e të anketuarve ose 48% e nxënësve
janë edukuar se është turp të kesh një “rrjedhje”
dhe njolla menstruale në rrobat. Përqindja e atyre që
përballen me qëndrime të tilla stigmatizuese rritet në 66%
midis nxënësve që konfirmuan se të paktën një
herë në jetën e tyre kanë qenë në situatë ku nuk kishin
para për të blerë produkte higjienike menstruale
dhe duhej të improvizonin me peshqirë dhe
gazeta.

64% u përgjigjën se në shkollën e tyre nuk janë
organizuar kurrë ligjërata ose biseda rreth
menstruacioneve dhe kushteve të disponueshme për
ruajtjen e higjienës menstruale.
92% e kanë pasur menstruacionin e parë midis
moshës 11 dhe 14 vjeç. Më shumë se gjysma (58%)
thanë se ishin të hutuara, 31% të frikësuara dhe 14%
të turpëruara kur u ka ardhur menstruacioni i parë. 12%
ndiheshin të lumtura, 8% të kënaqura dhe 6% të
plotësuara.
Çdo e dhjeta nxënëse (11%) konfirmoi se e kishte

fshehur për një kohë kur e ka pasur menstruacionin
e parë. Vajzat që kanë menstruacione më herët se
bashkëmoshataret e tyre kanë tendencë që të mos tregojnë
se kanë një cikël menstrual aktiv.

Drejtësia
menstruale

´´

´´

II.
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Kur kanë pasur menstruacionin e parë, shumica e
nxënësve ose 89% kanë biseduar me nënën e tyre
(ose kujdestaren) për menstruacionet e para, 15% kanë
folur me shoqe dhe 12% me motrën.
Çdo e pesta nxënëse (20%) të paktën një herë në jetën
e saj është gjetur në situatë kur nuk ka pasur para për

të blerë produkte të higjienës menstruale dhe
duhet të improvizojë me peshqirë, letra higjienike,
gazeta ose diçka tjetër.

´´

37% e nxënësve zakonisht mungojnë në shkollë
për shkak të menstruacioneve. Më shumë se gjysma
(57%) u përgjigjën se zakonisht mungojnë një ditë në muaj,
ndërsa pak më shumë se një në pesë mungojnë dy ditë në
muaj (22%).

´´

´´

Më shumë se gjysma (52%) e nxënësve (femra) të
shkollave të mesme e vlerësojnë dhimbjen menstruale si
të fortë ose shumë të fortë, dhe 33% si mesatare.
Vetëm 6% vlerësojnë se nuk kanë dhimbje, dhe 9%
ndjejnë dhimbje menstruale shumë të dobët.
Më shumë se çdo e treta nxënëse e shkollës së mesme

(37%) mendon se funksionimi i saj i përditshëm është
shumë ose plotësisht e kufizuar kur ka menstruacion.

´´

Shumica e nxënësve ose 81% pajtohen që pecetat
falas ose produktet e tjera të higjienës menstruale
duhet të jenë të disponueshme në shkollat. Nuk
u gjetën dallime domethënëse sipas rajonit ose sipas
vendbanimit (zonat rurale kundrejt atyre urbane).
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Metodologjia
Dizajni dhe përzgjedhja
e ekzemplarit
Popullata e synuar me këtë hulumtim janë të gjitha vajzat
në shkollat 
e mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Hulumtimi është planifikuar si hulumtim me disa faza,
reprezantuese e popullsisë sipas rajoneve statistikore. Regjistri
zyrtar i shkollave të mesme i mbajtur nga Ministria e Arsimit dhe
Shkencës u përdor si kornizë për përzgjedhjen e shkollave18. Për
ndarjen proporcionale dhe përcaktimin e madhësisë së grupeve, u
përdorën të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikës të përfshira në
publikimin vjetor, “Shkollat fillore

dhe të mesme në fillim të vitit
shkollor 2017/2018”19. Gjatë përgatitjes së hulumtimit janë marrë
parasysh të dy burimet e të dhënave, megjithëse duhet theksuar
se ka një devijim, domethënë në regjistrin e shkollave të mesme
janë regjistruar gjithsej 108 (pa datë të përditësimit të fundit),
ndërsa sipas të dhënave të ESHS-së janë regjistruar gjithsej 131
shkolla të mesme në fillim të vitit shkollor 2017/2018.

Alokimi i hulumtimit
dhe përzgjedhja e shkollave
Të gjitha shkollat e mesme të listuara u përcaktuan sipas rajoneve
që trajtoheshin si shtresa të hulumtimit. Në proporcion me
madhësinë e shtresave, të përcaktuara nga numri i nxënësve për
rajon, u shpërnda një ekzemplar prej 500 pjesëmarrësish. Pas kësaj
ndarjeje, bazuar në numrin e pjesëmarrësve për rajon, u përcaktua
numri i shkollave që duhet të
përzgjidhen nga secili rajon.

18 http://mon.gov.mk/page/?id=2053
19 http://www.stat.gov.
mk/PublikaciiPoOblast.
aspx?id=42&rbrObl=5
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Tabela 1. Pasqyrë e alokimit të hulumtimit të planifikuar
të nxënësve të shkollave të mesme sipas shpërndarjes në
bazë të rajoneve statistikore të popullatës së nxënësve të
shkollave të mesme sipas të dhënave të Entit Shtetëror për
Statistikë

Popullata sipas
ESHS-së

Hulumtimi i
planifikuar

Shkolla

Nxënëse

Nxënëse

Shkolla

Total

131

34.059

500

17

Rajoni i
Vardarit

11

2.138

31

1

Rajoni
Lindor

14

2.801

41

1

Rajoni
Jugperëndimor

14

3.258

48

2

Rajoni
Juglindor

9

2.332

34

1

Rajoni i
Pellagonisë

20

3.827

56

2

Rajoni i
Pollogut

18

5.026

74

2

Rajoni
Verilindor

9

3.161

47

2

Rajoni i
Shkupit

36

11.516

169

6

Brenda secilit rajon, lista e shkollave të caktuara rastësisht dhe
shkollat u përzgjodhën rastësisht. Përveç shkollave të zgjedhura,
shkollat 
“rezervë” u përzgjodhën në secilin rajon, në rast të
mospërgjigjes ose nëse nuk arrihet numri i pritur të pjesëmarrësve.

Përzgjedhja e klasave
dhe pjesëmarrësve
Brenda secilës prej shkollave, klasat u trajtuan si grupe. Pas marrjes
së miratimit nga Byroja e Zhvillimit të Arsimit dhe Ministria e
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Arsimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut, u kontaktuan të
gjitha shkollat e përzgjedhura. Me shkollat që konfirmuan interesin
e tyre për pjesëmarrje, u bënë listat e të gjitha klasave, kurse duke
zbatuar rregullin e përzgjedhjes rastësore, u zgjodhën klasat që
do të marrin pjesë në hulumtim. Numri i klasave të zgjedhura
varej nga madhësia e tyre, e përcaktuar nga numri i nxënësve.
Të gjithë nxënësve në klasat e përzgjedhura iu dha mundësia të
marrin pjesë në hulumtim pasi morën pëlqimin e informuar nga
një prind/ kujdestar.

Përshkrim i hulumtimit së realizuar
Pyetësori u plotësua nga 307 nxënësve nga njëzet shkolla të
mesme të zgjedhura rastësisht nga të tetë rajonet në Republikën
e Maqedonisë së Veriut20. Tabela 2 tregon devijimin e hulumtimit
të realizuar midis popullatës
së nxënësve të shkollave të
mesme, sipas shpërndarjeve në
bazë të rajoneve statistikore.
Nga rishikimi mund të shihet
se devijimi më i madh është për
Rajonin e Shkupit, që tregon
se shumë më pak nxënës nga
shkollat 
e mesme të Shkupit
kanë pranuar të marrin pjesë
në hulumtimin. Devijime rela
tivisht më të vogla, të cilat ende
tregojnë një përfaqësim më të
ulët në hulumtim në krahasim
me popullatës, janë gjithashtu
të pranishme për Rajonin e
Pollogut, Rajonin Juglindor dhe
Rajonin e Pellagonisë.

20 Këto janë shkollat e mesme që
ranë dakord të marrin pjesë në
kërkimin Shkolla e mesme e qytetit
të Shkupit “Ilinden“ Shkup, Shkolla
e mesme e qytetit të Shkupit
“Josip Broz Tito” - Shkup, Shkolla
shtetërore e arteve figurative dhe
dizajnit “Llazar Liçenoski“ – Shkup,
Shkolla e mesme e qytetit të
Shkupit “Pançe Arsovski” – Shkup,
Shkolla e Mesme e qytetit të
Shkupit “Dr. Pançe Karagjozov” –
Shkup, Shkolla e mesme e qytetit
të Shkupit “Orce Nikolov” - Shkup,
Shkolla e mesme “Koço Racin” –
Veles, Shkolla e mesme komunale
gjimnazi “Koço Racin“ - Veles,
Shkolla e mesme komunale “Metodi
M. Brico“, Dellçevë, Shkolla e
mesme komunale “Kole Nehtenin“
– Shtip, Qendra për arsim të mesëm
të orientuar “Zdravko Çoçkovski“Dibër, Shkolla e mesme komunale
“Shën Klimenti i Ohrit“ – Ohër,
Shkolla e mesme komunale “Josif
Josifovski“ - Gjevgjeli, Shkolla e
mesme komunale “Jane Sandanski“
– Strumicë, Shkolla shtetërore
e muzikës – Manastir, Shkolla
e mesme komunale “Naum
Naumovski Borçe“ - Krushevë,
Shkolla e mesme profesionale
“Mosha Pijade“ - Tetovë, Shkolla
shtetërore e muzikës “Todor
Skalovski - Tetoec“ - Tetovë, Shkolla
e mesme komunale “7 Marsi“ –
Tetovë, Shkolla e mesme komunale
“Goce Dellçev“ - Kumanovë, Shkolla
e mesme komunale “Gjorçe Petrov“,
Kriva Pallankë.
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Tabela 2 . Krahasimi i shpërndarjeve sipas rajoneve statistikore të popullsisë
së nxënësve të shkollave të mesme në bazë të të dhënave të Entit Shtetëror
të Statistikë dhe pyetësorit të realizuar me nxënësit e shkollave të mesme në
hulumtim

Popullata sipas ESHS-së

Pyetësori i
realizuar

Devijimi
në pikë
përqindjeje

Shkolla

Nxënëse

%

Nxënëse

%

Total

131

34.059

100

307

100

0

Rajoni i
Vardarit

11

2.138

6

37

12,1

6,1

Rajoni
Lindor

14

2.801

8

40

13

Rajoni
Jugperëndimor

14

3.258

10

52

16,9

6,9

Rajoni
Juglindor

9

2.332

7

33

10,7

3,7

Rajoni i
Pellagonisë

20

3.827

11

22

7,2

-3,8

Rajoni i
Pollogut

18

5.026

15

34

11,1

-3,9

Rajoni
Verilindor

9

3.161

9

21

6,8

-2,2

Rajoni
i Shkupit

36

11.516

34

68

22,1

-11,9

5

56|57

Shumica e nxënësve jetojnë në zona urbane (76%), por gati një e
katërta (24%) janë nga zona rurale.
Graf ik 33.
A jetoni në
një zonë
urbane apo
rurale? (baza
e përgjigjeve
307)

24%

Zonë
urbane
Zonë
rurale

76%

Në gjimnazi mësojnë 69% të nxënësve të anketuar, ndërsa 31% janë
në shkollat e mesme profesionale.
Graf ik 34 .
A mëson në:
(baza e
përgjigjeve
307)

31%

Gjimnaze
Shkolla
të mesme
profesionale

69%

II.

Drejtësia
menstruale

Hulumtim
mbi praktikat,
përvojat dhe
qëndrimet
menstruale të
nxënësve të
shkollave të
mesme

Sipas shpërndarjes në bazë të viteve, më shumë nxënëse ka në
vitin e dytë (37%), një e katërta (27%) janë nga viti i tretë dhe një e
pesta nga viti i katërt (22%). Nxënëset e vitit të parë janë më pak të
përfaqësuara (14%).
Graf ik 35.
Në cilin vit
mëson? (baza
e përgjigjeve
306)
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Pyetjet për
menstruacionin
e parë
Ndihem sikur nuk duhet të kem
ndjenja sepse ata konsiderojnë
gjithçka si PMS.”
Pyetësori përfshinte pyetje me të cilat donim të eksploronim
përvojat në lidhje me menstruacionin e parë, cilat ishin reagimet
emocionale fillestare dhe cilat janë normat e funksionimit në
shoqërinë tonë, d.m.th. a kanë vajzat mundësinë të flasin për
ndryshimet që po u ndodhin.
Shumica ose 92% e nxënësve të shkollave të mesme e kanë pasur
menstruacionin e parë midis moshës 11 dhe 14 vjeç. Për më shumë
se gjysmën ose 55% cikli menstrual ka filluar në moshën 12 ose 13
vjeç.
Graf ik 36.
Në çfarë
moshë ishit
kur kishit
menstruacion
për herë të
parë? (baza e
përgjigjeve
307)
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Sipas përgjigjeve, për shumicën e vajzave menstruacioni i parë
është një ngjarje konfuze që nuk shoqërohet domosdoshmërisht
me emocione pozitive. Më shumë se gjysma (58%) thanë se ishin të
hutuara kur u ka ardhur cikli i parë, 31% ishin të frikësuara dhe 14%
të turpëruara. 12% ndiheshin të lumtura, 8% të kënaqura dhe vetëm
6% të përmbushura.
Graf ik 37.
Ju lutemi
kthehuni në
momentin
kur keni pasur
menstruacionin
e parë. Si u
ndjetë (mund
të zgjidhni disa
përgjigje)?
(baza e
përgjigjeve
307)

Hutuar

58%

Frikësuar

31%

Turpëruar

14%

Gëzuar

12 %

Trishtuar

11%

Kënaqur

8%

Plotësuar

6%

Zemëruar

4%

Ndjenjë faji

1%
0

10

20

30

40

50

60

Për shumicën e vajzave, përvoja e menstruacionit të parë
shoqërohet me emocione të pakëndshme dhe konfuzion në lidhje
me ndryshimet që po ndodhin, kurse është edhe më serioze që një
pjesë e konsiderueshme e tyre nuk kanë folur mbi atë që po ndodh
me to. Më shumë se një në dhjetë nxënëse të shkollave të mesme
e kanë fshehur për ca kohë, kurse sipas lidhjeve të përcaktuara,
një numër i konsiderueshëm i nxënëseve të shkollave të mesme
që kanë pasur ciklin e parë më herët (në moshën 11 vjeç ose më
pak se 11 vjeç) i janë përgjigjur po kësaj pyetjeje21 gjë që mund të
çojë në përfundimin se vajzat që kanë menstruacione më herët
21 (χ2=23.403, df=12, N=307, p<.05)
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se bashkëmoshataret e tyre kanë më shumë gjasa të tregojnë se
kanë një cikël menstrual aktiv. Kjo sugjeron që vajzat mund të jenë
veçanërisht të vetmuara në përvojë, edhe pse për shumicën është
konfuze.
Graf ik 38 .
A keni fshehur
për disa
kohë që keni
menstruacione?
(baza e
përgjigjeve 307)
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81%
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nuk mbaj
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Shumica ose 89% kanë folur për menstruacionin e tyre të parë
me nënën e tyre (ose kujdestaren), 15% kanë folur me një shoqe
dhe 12% me motrën e tyre. 4% e nxënësve të shkollave të mesme
kanë biseduar me babanë ose kujdestarin e tyre për këtë përvojë,
0% me vëllain dhe 1% me një shok. Kjo tregon qartë se përvojat
dhe praktikat e menstruacioneve janë tabu jashtë marrëdhënies
nënë-bijë-motër-shoqe. Nga ana tjetër, më pak se 1% kanë folur
me profesionistë të shkollës ose me një mësues, gjë që tregon se
psikologët, pedagogët dhe mësuesit e shkollës nuk perceptohen
nga nxënësit e shkollave të mesme si mbështetje të mundshme
nëse përballen me probleme që lidhen me stigmën ose varfërinë
menstruale.
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Graf ik 39.
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Praktikat
menstruale
Do të doja që produktet
menstruale të kushtonin
më pak. Ka shumë vajza që
nuk mund t’ia lejojnë vetes
të ndihen të paktën pak më
komode.“
Unë mendoj se çmimet
e produkteve të higjienës
menstruale duhet të jenë falas
ose të ulen në mënyrë që t’i
përballojnë të gjithë.“
Unë mendoj se të gjitha
produktet menstruale duhet të
jenë falas (të paktën në shkolla)
sepse është një cikël natyror
dhe askush nuk dëshiron
të ekspozohet ndaj ndonjë
talljeje.“
Ndoshta produktet e higjienës
menstruale duhet të jenë falas,
ose me çmime shumë më të
ulëta, nëse jo për të gjithë të
paktën për ata që nuk mund të
përballojnë.“
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menstruale
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Shumica e nxënësve të shkollave të mesme ose 98% u përgjigjën
se për higjienën menstruale përdorin peceta të paripërdorshme
menstruale, 5% përdorin tampona, 3% përdorin peceta të
ripërdorshme dhe më pak se 1% përdorin kupa menstruale. 3%
përdorin pambuk dhe 2% përdorin peshqir, letra higjienike, peceta
kuzhine, etj. si zëvendësim të pecetave menstruale. Këto gjetje
tregojnë pa mëdyshje se produktet më të përdorura të higjienës
menstruale midis nxënësve të shkollave të mesme janë peceta
të paripërdorshme menstruale dhe se produktet alternative
të ripërdorshme nuk janë të njohura për këtë popullatë. Për më
tepër, gjetja që vetëm 2% janë përgjigjur se zakonisht janë të
detyruara të improvizojnë me peshqirë, letra higjienike, peceta
kuzhine etj., duhet të interpretohet me kujdes për shkak të
faktit se pyetësori është plotësuar në internet dhe kështu janë
përjashtuar sistematikisht nxënëset e shkollave të mesme nga
familjet e privuara nga shoqëria që nuk kanë qasje në internet
dhe pajisje. Kjo është një nga pengesat kryesore të këtij studimi
dhe kështu të dhënat janë vetëm tregues me mundësi të kufizuar
të përgjithësimit në lidhje me shtrirjen dhe përhapjen e varfërisë
menstruale. Mbetet pyetja se sa nga nxënëset e shkollave të
mesme zakonisht përjetojnë stres dhe ankth lidhur me qasjen te
produktet menstruale, duke pasur parasysh se nuk ka produkte
higjienike menstruale falas në shkolla dhe se ato varen tërësisht
nga të ardhurat e prindërve ose kujdestarëve të tyre për t’u
kujdesur për higjiena menstruale.
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Graf ik 40.
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menstruacionit?
(mund të
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opsione):
(baza e
përgjigjeve
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Peceta
higjienike

98%

Letra të
lagura

9%

Tamponë

5%

Pambuku

3%

Peceta të
ripërdorshme
higjienike
Produkte
speciale
për larje

3%
2%

Peshqirë, letra
higjienike, peceta
kuzhine etj.

2%

Kupa
menstruale

0%
0

20

40

60

80

100

Përkundër faktit se nxënëset nga familjet e privuara nga shoqëria
përjashtohen sistematikisht nga hulumtimi, sipas të dhënave,
madje çdo e pesta nxënëse (20%) të paktën një herë në jetën e
saj e gjen veten në situatë ku nuk ka para për të blerë produkte
higjienike dhe duhet të improvizojë me peshqirë, letra higjienike,
gazeta ose diçka tjetër. Përqindja relativisht më e ulët e nxënësve
të shkollave të mesme që jetojnë në zonat rurale u përballën me
këtë situatë (11%).22
Graf ik 41.
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22 (χ2 = 7.376, df = 2, N = 307, p < .05)
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Duke pasur parasysh që një nga përvojat që lidhen me mens
truacionet janë dhimbjet menstruale, nxënësve të shkollave
të mesme iu kërkua të vlerësojnë intensitetin e dhimbjeve
menstruale që e përjetojnë zakonisht gjatë menstruacioneve dhe
masën në të cilën përvojat e tilla e kufizojnë funksionimin e tyre të
përditshëm. Më shumë se gjysma (52%) e nxënësve të shkollave të
mesme e vlerësojnë dhimbjen menstruale si të fortë ose shumë të
fortë, kurse 33% si të moderuar. Vetëm 6% vlerësojnë se nuk kanë
dhimbje, ndërsa 9% ndjejnë dhimbje menstruale shumë të dobëta.
Graf ik 42 .
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menstruale në
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Më shumë se një në tri nxënëse të shkollave të mesme, ose 37%,
vlerësojnë se funksionimi i tyre i përditshëm është shumë ose
plotësisht i kufizuar gjatë menstruacioneve, ndërsa 32% besojnë
se përvojat lidhur me menstruacionet e kufizojnë në mënyrë të
moderuar funksionimin e tyre.
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Graf ik 43.
Në shkallën
nga 1 deri në 5,
sa ju kufizojnë
që të funksioni
mirë në jetën
e përditshme
dhimbja
menstruale dhe
menstruacioni?
(baza e
përgjigjeve 307)
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Ne rishikuam, gjithashtu, kufizimet e funksionimit të përditshëm
nëpërmjet pyetjeve nëse nxënëset mungojnë në shkollë për
shkak të menstruacionit. Gjetjet tregojnë se më shumë se një
në tri nxënëse ose 37% e vajzave mungonin në shkollë për arsye
menstruacioni. Nxënëset që raportuan se kishin përjetuar dhimbje
më të fortë menstruale dhe të cilat treguan se funksionimi i tyre
i përditshëm gjatë menstruacionit ishte i kufizuar në një shkallë
më të lartë, kishin më shumë gjasa të mungonin në shkollë.23

23 (t2 = 7,948, df = 305, p < .001; M1 =
4,19 SD1 = 0,931 M2 = 3,21 SD2 =
1,101)
(t2 = 7,379, df = 305, p < .001; M1 =
3,66 SD1 = 1,04 M2 = 2,75 SD2 =
1,066)
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Graf ik 44 .
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Ndër ato që konfirmuan se mungonin në shkollë për shkak
të menstruacionit, më shumë se gjysma (57%) u përgjigjën se
zakonisht mungojnë një ditë në muaj, ndërsa pak më shumë se çdo
e pesta mungojnë dy ditë në muaj (22%). Mesatarja aritmetike është
2.04 ditë (SD = 1.53), ndërsa mediana si një masë më konservatore
për tendencën qendrore është 1 ditë (Mdn = 1). Nëse viti shkollor
zgjat 9 muaj, kjo do të thotë që gjatë arsimit të tyre katërvjeçar
të mesëm, nxënëset humbasin mesatarisht 36 ditë shkollore ose
një muaj arsimimi (nëse merret masa më konservatore e vlerës
mesatare) për shkak menstruacioni.
Graf ik 45.
Përafërsisht sa
ditë në muaj
ke munguar
nga shkollë
për shkak të
menstruacionit?
(baza e
përgjigjeve 307)

1 ditë
në muaj

57%

2 ditë
në muaj

22 %

3 ditë
në muaj

1%

Më shumë se 3
ditë në muaj

2%

Nuk e di/ nuk
mbaj mend

19%

0

10

20

30

40

50

60

68|69

Gjetjet përmbledhëse tregojnë se shumica e nxënësve përjetojnë
dhimbje mesatare ose intensive (85%), dhe më shumë se gjysma
ose 69% vlerësojnë se funksionimi i tyre është mesatarisht ose
shumë i kufizuar gjatë menstruacionit. Më shumë se një në tri
vajza zakonisht mungojnë në shkollë për shkak menstruacioni,
dhe vlerësimi i përgjithshëm konservator është se këto mungesa
rezultojnë në humbjen e një muaji të arsimit të rregullt. Gjetje të
tilla hapin një aspekt tjetër të pabarazisë dhe sa kontribuon sistemi
publik në uljen e “kostove” të vajzave dhe grave me menstruacion.
Parashtrohet pyetja se sa lejojnë kushtet në shkollat t ona hapësirë
për menstruacion “pa dhimbje” (p.sh. vende për pushim të sigurt
ose sistem mbështetës për trajtimin e dhimbjeve ose stresit të
lidhura me higjienën menstruale).
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Kushtet
në shkollë
Kisha njolla menstruale në
rrobat e mia, por nuk kisha
veshje rezerve, kështu që
shkova në shtëpi për t’u
ndërruar, dhe isha vonë në orën
mësimi, isha e detyruar para
të gjithë klasës, në detaje të
shpjegoja pse u vonova.“
Në shkollën time nuk ka kushte
për mirëmbajtjen e higjienës
menstruale.“
I pyetëm nxënëset e shkollave të mesme mbi kushtet themelore
për ruajtjen e higjienës menstruale në shkollat e
 tyre, të tilla si
disponueshmëria e produkteve themelore të higjienës, por edhe
aspekte që tregojnë se si planifikimi i hapësirës shkollore si një
hapësirë publike është i ndjeshëm ndaj gjinisë dhe i përshtatur me
nevojat menstruale të vajzave dhe njerëzve me menstruacion.
Vetëm një e pesta e nxënësve të shkollave të mesme konfirmuan
se në shkollën e tyre ka gjithmonë sapun dhe letër higjienike në
tualete. Kjo do të thotë se për shumicën, pra për 79% të nxënëseve,
nuk ka gjithmonë sende bazë higjienike në shkollë. Dallime
të rëndësishme janë identifikuar sipas rajoneve24, dhe sipas
përgjigjeve, situata është më keqe në Rajonin e Shkupit, ku 88%
24 (χ2 = 26.388, df = 7, N = 307, p < .001)
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janë përgjigjur se shkolla e tyre nuk ofron gjithmonë sapun dhe
letër higjienike.25 Gjetje të tilla janë dekurajuese dhe sugjerojnë
që shëndeti publik është në rrezik, ndërsa mund të supozojmë se
sa ka ankth dhe stres të “normalizuar” që përjetojnë nxënëset e
shkollave të mesme, në lidhje me frikën e një “rrjedhje” dhe erës
menstruale për shkak të ndërrimi të vonë të pecetave sanitare ose
kushteve të vështirësuar të higjienës.
Graf ik 46.
A ka gjithmonë
sapun dhe letra
tualeti në tualetet
e shkollës suaj?
(baza e
përgjigjeve 307)
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Dizajni i tualeteve publike nuk është i sensibilizuar ndaj gjinisë,
dhe këtë e tregon gjetja se më shumë se një të pestës së nxënësve
të shkollave të mesme u përgjigjën se nuk ka lavaman për larjen e
duarve në kabinat e tualetit në shkollën e tyre.

25 Përqindja e përgjigjeve të tilla
për Rajonin e Pollogut është 91%
dhe për Rajonin Lindor është 85%.
Duhet theksuar se 2 qeliza në
krostabulimin kanë frekuenca më të
vogla se 5.
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Graf ik 47.
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Vetëm 6% e nxënësve të shkollave të mesme konfirmuan se
kishte varëse rrobash ose rafte në kabinat e tualetit në shkollën
e tyre, ashtu që ato mund të linin diçka pas ndërrimit të pecetave
sanitare ose produkteve të tjera të higjienës menstruale, që vetëm
përforcon përfundimin se shkollat nuk

janë të planifikuara sipas
nevojave të vajzave dhe të personave me menstruacion.
Graf ik 48.
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Perceptimet
dhe sjelljet
sociale
Si vajzë, unë kam qenë e
nënçmuar shumë herë, dhe
gjithçka që ndiej gjatë kohës
që jam në PMS (fizikisht dhe
emocionalisht) është gjithashtu
nënçmim. Menstruacioni ynë
nuk merret seriozisht.“
Për shkak të dhimbjes
padurueshme (sepse nuk
mund të ecja drejt dhe isha në
shkollë) djemtë më kanë thënë
se po e teproj dhe se është më
e dhimbshme të të godasin në
*vendin e vështirë * sesa të kesh
dhimbje menstruale. Ndodhi
gjithashtu që një profesor më
quajti gënjeshtare sepse nuk
mund të qëndroja për një orë
sepse kisha dhimbje të madhe.“
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Kur jam e frustruar nga sjellja
e dikujt dhe rebelohem hapur
kundër saj unë gjithmonë
[marr komentin se] “jam duke i
pritur” ose “kam menstruacion”,
prandaj sillem kështu.“
Përveç praktikave për ruajtjen e higjienës menstruale dhe kushtet
në shkolla, me këtë hulumtim donim të zbulonim se cilat janë
normat e funksionimit dhe perceptimet mbizotëruese shoqërore
rreth menstruacionit.
Gati gjysmës ose 48% të nxënësve të shkollave të mesme u është
thënë se është turp të kenë “rrjedhje” ose njolla menstruale në
rrobat e tyre. Përqindja e atyre që janë përballuar me qëndrime të
tilla stigmatizuese rritet në 66% midis nxënëseve që konfirmuan
se të paktën një herë në jetën e tyre janë gjendur në situatë kur
nuk kanë pasur para për të blerë produkte higjienike menstruale
dhe duhej të improvizonin me peshqirë dhe gazeta.26.
Graf ik 49.
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një “rrjedhje” dhe
njolla menstruale
në rrobat tuaja ?
(baza e përgjigjeve
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26 (χ2=9,631, df=2, N=307, p<.005)
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Qëndrimi i përgjithshëm ndaj menstruacionit dhe gjithçka që
lidhet me të është në fushën e turpit dhe për fat të keq kjo tregohet
nga gjetja që 58% e nxënësve konfirmuan se i fshehin pecetat ose
produktet e tjera të higjienës menstruale kur i çojnë në tualet ose
kur i blejnë në dyqan. Përqindja e përgjigjeve pohuese është 82%
për Rajonin e Pollogut, 76% për Rajonin Juglindjor dhe 64% për
Rajonin Jugperëndimor.27.
Graf ik 50.
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13% kishin një përvojë të keqe shoqërore në lidhje me mens
truacionet, kurse kanë konfirmuar se janë nënçmuar, tallur ose
turpëruar me pretekstin se ishin në PMS (Sindroma Premenstruale)
ose sepse aktualisht ishin me menstruacion ose kishin njolla
menstruale në rrobat e tyre. Përqindja e atyre me një përvojë të
tillë është pothuajse dy herë më e lartë te vajzat që të paktën një
herë janë gjendur në situatë për të improvizuar me peshqirë, letër
higjienike, etj. për të ruajtur higjienën menstruale, sepse nuk kanë
pasur para për produkte komerciale.28.

27 (χ2=19,05, df=7, N=307, p<.01)
28 (χ2=6,255, df=1, N=307, p<.05)
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Graf ik 51.
A ju kanë ndodhur që
t’ju kenë poshtëruar,
tallur apo turpëruar
ndonjëherë për
shkak se jeni në
PMS (Sindroma
Premenstruale)
ose për shkak se
aktualisht keni
menstruacion/
pika menstruale në
rrobat tuaja? (baza e
përgjigjeve 307)
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Në përgjithësi, gjysma e nxënësve të shkollave të mesme janë
edukuar me ankth se njollat 
menstruale janë “të turpshme”,
ndërsa më shumë se gjysma janë përpjekur të fshehin produktet e
tyre menstruale sepse është “turp”.
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Shëndeti menstrual
si çështje me interes
të përbashkët
Shumica e nxënëseve ose 64% u përgjigjën se shkolla e tyre
nuk organizojnë biseda dhe ligjërata rreth menstruacionit dhe
kushteve të disponueshme për ruajtjen e higjienës menstruale. Më
pak se një e katërta (24%) konfirmuan se kanë pasur ligjërata mbi
këtë temë nga mjekë ose njerëz nga ndonjë organizatë e shoqërisë
civile. Vetëm 9% konfirmuan se kanë pasur ligjëratë ose bisedë me
shërbimet profesionale në shkollë dhe numri i njëjtë i nxënëseve
kanë pasur ligjëratë ose bisedë me mësues/mësuese të klasës.
Gjetje të tilla vetëm i konfirmojnë të dhënat e paraqitura më lart,
të cilat tregojnë se për menstruacionin dhe shëndetin menstrual
“nuk duhet” të flitet.
Graf ik 52 .
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Çështja e shëndetit menstrual po injorohet në planifikimin e
shkollave si hapësira publike, në kurrikulën e sistemit tonë arsimor
ose ligjëratat dhe bisedat në bankat shkollore. Menstruacioni,
dhimbjet menstruale dhe stresi për të blerë produkte menstruale
pa të ardhurat tuaja, si dhe ankthi që lidhet me “rrjedhjen”, “njolla”,
janë ose tabu në diskursin publik ose margjinalizohen vetëm
si “çështje të grave”. Sidoqoftë, është inkurajuese të zbulohet se
shumica e nxënësve të shkollave të mesme, ose më saktësisht
81%, pajtohen që shkollat duhet

të ofrojnë peceta sanitare falas
ose produkte të tjera të higjienës menstruale, gjë që nënkupton
një qëndrim që shëndetin menstrual duhet trajtuar si një çështje
me interes publik. Nuk u gjetën dallime domethënëse sipas rajonit
ose sipas vendbanimit (rurale kundër urbane).
Graf ik 53.
A mendoni se
duhet të ketë
peceta higjienike
ose produkte të
tjera të higjienës
menstruale falas
në shkolla? (baza e
përgjigjeve 307)

19%

Po, duhet
të ketë
Jo, nuk ka
nevojë.
Secili/a
duhet të
blejë për
vetë

81%
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Hyrja
Kjo analizë bazohet në të dhënat nga hulumtimet në internet
mbi përvojat dhe praktikat tipike të grave, vajzave dhe personave
të tjera me menstruacion dhe synon të japë një pasqyrë të
shpenzimeve individuale të produkteve menstruale. Duke iu
referuar të dhënave të anketës mbi përvojat dhe praktikat tipike të
personave me menstruacion (shih pjesën I. Kërkimet mbi përvojat
dhe qëndrimet e praktikave menstruale të vajzave të rritura,
grave dhe personave me menstruacion), janë llogaritur mesataret
për buxhetin e kërkuar mujor dhe vjetor për produktet për
menstruacion. Mandej, për shkak se një përqindje e lartë e grave
raportuan se kishin dhimbje menstruale, u llogaritën gjithashtu
edhe këto kosto. Në bazë të këtyre të dhënave, bëhet një llogaritje
për shumën totale - sa shpenzojnë mesatarisht gratë gjatë jetës së
tyre (periudha riprodhuese) për kujdesin shëndetësor menstrual
(produkte menstruale dhe ilaçe kundër dhimbjeve). Që të merret
një pasqyrë se sa janë ngarkuese këto kosto për standardin tonë të
jetesës, kostot e përgjithshme të menaxhimit të menstruacioneve
kontekstualizohen me statistikat zyrtare mbi pagat mesatare dhe
minimale, si dhe statistikat mbi shkallën e grave të papunësuara
dhe të grave që janë ekonomikisht joaktive.
Kur e interpretoni analizën e kostos, duhet pasur parasysh se
të dhënat hyrëse për përvojat “tipike” të cilat interpretohen
në mesatare, janë përfaqësuese vetëm për ekzemplarin e këtij
hulumtimi, edhe pse ato përdoren si të dhëna për llogaritjen
e kostot e ballafaqimit me menstruacionin nga ana e gruas
apo vajzës “mesatare“ në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Meqenëse ky është hulumtimi i parë i këtij lloji të popullsisë
së rritur në vendin tonë, pavarësisht kufizimeve në lidhje me
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mundësinë e përgjithësimit, gjetjet janë të rëndësishme për
planifikimin e kërkimeve të ardhshme me qëllim krijimin e
politikave të drejtësisë menstruale.

Sa kushton
shëndeti
menstrual?
Sipas të dhënave nga anketa mbi drejtësinë menstruale në
internet, 77% e grave dhe vajzave të anketuara shpenzojnë midis
101 dhe 400 denarë në muaj për produkte menstruale. Llogaritjet
e bazuara në përgjigjet e kësaj ankete tregojnë se gratë, vajzat dhe
personat e tjerë që kanë menstruacion, mesatarisht29 shpenzojnë
265.54 denarë në muaj për produktet menstruale. Prandaj, për një
vit, gratë dhe personat e tjerë me menstruacion, sipas këtyre të
dhënave, shpenzojnë mesatarisht 3186.48 denarë për produkte
menstruale. Nëse periudha riprodhuese e një gruaje zgjat nga 12
në 52 vjet, mesatarisht 127 459.2 denarë shpenzohen nga gratë
dhe personat e tjerë që kanë menstruacion për produktet e
menstruacioneve gjatë jetës së tyre.
Sipas të dhënave nga ky hu
lumtim, 94.2% e grave dhe
vajzave ndjejnë dhimbje mens
truale, dhe 71% përdorin ilaçe
për dhimbjet menstruale. Pran
daj, edhe pse 29% nuk 
kanë
raportuar shpenzime mujore
për medikamente kundër dhi
mbjeve menstruale, pjesa tjetër

29 Meqenëse variabla matet në
nivel ordinar, që të llogaritet
aproksimacioni me çmimin
mesatar, kategoritë u rikoduan
me vlerën mesatare të intervalit
të kategorisë (p.sh. nga 101 në 200
denarë u rikodua në 150.5 denarë).
Në llogaritjen, kjo vlerë “peshohet”
me frekuencën, pra numrin e
njerëzve që zgjodhën kategorinë
si përgjigje. Duke pasur parasysh
kategoritë e ofruara, vlera minimale
ishte 0 denarë, dhe maksimumi
1050.50 denarë, M = 265.54, SD =
158.92
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shpenzojnë mesatarisht 150.23 denarë në muaj për ilaçe për dhimbje
menstruale, kurse për një vit shpenzojnë mesatarisht 1 802.76
denarë. Edhe pse nevoja për ilaçe kundër dhimbjeve menstruale
mund të ndryshojë për disa, nëse llogaritet për të gjithë periudhën
riprodhuese, sipas të dhënave nga ky studim, mesatarisht një grua
që përdor ilaçe për dhimbje menstruale shpenzon 72 110.4 denarë
për të zvogëluar dhimbjen.
Sipas të dhënave, kujdesi për ciklin menstrual lidhur me blerjen
e produkteve komerciale për menstruacion dhe ilaçe kundër
dhimbjeve menstruale, gjatë periudhës riprodhuese, kushton
mesatarisht 199 569.6 denarë për person. Sipas llogaritjeve të
kostos, nëse marrim të dhënat e fundit mbi pagën mesatare neto
për punonjës, e cila është 27 588 denarë30, një person që merr një
pagë mesatare duhet të punojë 7.2 muaj në jetë vetëm për të paguar
për produktet menstruale dhe ilaçe për dhimbjet menstruale.

30 Enti Shtetëror i statistikës (e enjte,
21 janar 2021). Paga mesatare
mujore neto, nëntor 2020. Gjendet
në: https://urlzs.com/LLyya
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Tabela 3. Vlerësimi i përafërt
me kosto individuale të higjienës
dhe shëndetit menstrual

Shpenzime
për 1 muaj

Shpenzime
për 1 vit

Shpenzime
për gjithë
periudhën
reproduktive
(mosha 12- 52)

Produkte
menstruale

265,54 den.

3.186,48 den.

127.459,20 den.

Ilaçe për
dhimbje
menstruale

150,23 den.

1.802,76 den.

1.802,76 den.

Total

415,77 den.

4.989,24 den.

199.569,60 den.

Llogaritja e mësipërme bazohet në pagën mesatare neto për
punonjës, por duhet të marret parasysh hendeku ekzistues i pagave
gjinore, pra faktin që gratë fitojnë mesatarisht më pak se burrat31.
Të dhënat më të fundit të dhëna në bazë të gjinisë mbi fitimet neto
janë për tetorin e vitit 201832 kur të ardhurat mesatare neto kanë
qenë 26 661 denarë, kurse gratë kanë marrë mesatarisht 24 096
denarë, ndërsa burrat 28 793 denarë. Sipas këtyre të dhënave, gratë
kanë marrë 16.3% më pak se burrat dhe 9.6% më pak se mesatarja.
Nëse këto numra zbatohen në të dhënat më të fundit mbi pagën
mesatare, mund të konkludohet se një grua gjatë jetës së saj
shpenzon 8 paga mujore vetëm për shpenzimet që lidhen me
produktet menstruale dhe ilaçet për dhimbjet menstruale.
Gratë dhe personat e tjerë me menstruacion që fitojnë pagën
minimale duhet të punojnë më shumë se një vit, ose saktësisht
1 vit e 1.7 muaj, për të paguar
shpenzimet për menstruacion
dhe shëndetin.

31 Edhe pse Enti Shtetëror i
Statistikë nuk publikon të dhëna
(të përditësuar) se sa më pak
vlerësohet puna e grave.
32 MakStat baza e të dhënave
(04.06.2020) Fitimet mesatare neto,
tetor, sipas grupmoshave dhe sipas
gjinisë, katërvjeçare, 2018. Gjendet
në: https://urlzs.com/XsEjq
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Duke pasur parasysh “pashmangshmërinë” e kostove që lidhen
me menstruacionin dhe dhimbjet, duhet theksuar edhe statistikat
zyrtare për gratë dhe vajzat që nuk kanë të ardhura nga punë
me pagesë dhe janë të renditura si gra ekonomikisht joaktive
dhe të papunësuara. Sipas të dhënave të fundit, në Republikën
e Maqedonisë së Veriut, 44.7% e grave dhe vajzave të moshës 15
deri 64 vjeç janë të punësuara.33 Kjo do të thotë se më shumë se
gjysma (ose 55.3%) e grave dhe vajzave në moshë pune janë ose
ekonomikisht joaktive (45.2%)34 ose pa punë. Duke mos pasur të
ardhura nga punësimi, mbetet pyetja se sa prej këtyre grave dhe
vajzave janë të varura ekonomikisht nga njerëzit e tjerë për të
mbuluar shpenzimet e tyre menstruale (përfshirë produktet dhe
ilaçet) ose sa prej tyre janë të detyruar të improvizojnë sepse nuk
mund të blejnë produkte komerciale.
Në këtë hulumtim, 32%, ose pothuajse çdo pjesëmarrëse e tretë,
u përgjigj se të paktën një herë në jetën e saj është gjendur në
një situatë kur nuk ka pasur para për të blerë peceta sanitare
dhe duhej të improvizonte me peshqirë, letra higjienike (gjysma
e këtyre pjesëmarrësve kanë improvizuar më shumë se një herë).
Përsëri, duhet të kihet parasysh se ekzemplari e këtij hulumtimi
nuk është përfaqësues i popullatës së përgjithshme. Gjegjësisht,
në këtë hulumtim 56% u deklaruan si të punësuara krahasuar
me pothuajse 45%35 në popullatën e përgjithshme. Përveç kësaj,
në këtë hulumtim 31% e pjesëmarrëseve marrin një pagë më të
lartë se 30,000 denarë ndërsa
në popullatën e përgjithshme

33 MakStat- baza e të dhënave
(29.05.2020). Shkalla e aktivitetit
të popullsisë sipas grupmoshave
dhe sipas gjinisë, sipas viteve, 2019.
Gjendet në: https://urlzs.com/e5rxV
34 Activity rates by sex, age and
citizenship (%), 2019. Gjendet në:
https://urlzs.com/hN7FL
35 MakStat- baza e të dhënave
(29.05.2020). Shkalla e aktivitetit
të popullsisë sipas grupmoshave
dhe sipas gjinisë, sipas viteve, 2019.
Gjendet në: https://urlzs.com/e5rxV
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vetëm 3%36 e grave marrin pagë më të lartë se 30,000 denarë37.
Kjo mospërputhje është një tregues i qartë se ekzemplari i
pjesëmarrëseve nuk është një “pamje” e përshtatshme për
popullatën e përgjithshme dhe se në fakt situata e vërtetë është
mjaft më shqetësuese. Prandaj, është e justifikuar të pritet që
përqindja e atyre që ishin ose janë detyruar të improvizojnë sepse
nuk kanë para për të blerë produkte menstruale në popullatën
e përgjithshme është më e madhe se 32%. Për ilustrim, nga 157
të anketuara në këtë anketë, që deklaruan se marrin një pagë
minimale (deri në 14,500 denarë), 45% u përgjigjën se të paktën një
herë në jetën e tyre nuk kanë pasur para të mjaftueshme për të
blerë produkte menstruale.
Në një vend ku 22% e grave të moshës 18 deri 64 vjeçare jetojnë nën
kufirin e varfërisë38, 39, për fat të keq, mund të ndodhë që përqindja
e vajzave dhe grave që luftojnë me varfërinë menstruale të jetë
relativisht e lartë, edhe pse lufta e tyre ekzistenciale nuk është
mjaft e dukshme në diskursin
publik. Ajo që është më “ftilluese”
në këtë hulumtim është gjetja
se 71% e këtyre të anketuarave
nuk kishin dëgjuar për varfërinë
menstruale, edhe pse nga pyetje
e hapur disa nga të anketuarat e
kuptojnë intuitivisht kuptimin e
konceptit. Përqindja e atyre që
nuk kanë dëgjuar për varfërinë
menstruale është veçanërisht
e lartë nëse marrim parasysh
drejtimin në të cilin mostra e

36 MakStat- baza e të dhënave
(29.05.2020). Të punësuar sipas
pagës neto dhe gjinisë, sipas viteve,
2019. Gjendet në: https://urlzs.com/
eNSpe
37 Është e rëndësishme të theksohet
se të dhënat e fundit që janë
në dispozicion mbi strukturën
e punonjësve sipas pagës neto
janë ato të vitit 2019. Meqenëse
ndërkohë paga mesatare neto
për punonjës është rritur, mund
të pritet që të ketë ndryshime në
shpërndarje sipas strukturës së të
ardhurave, pra përqindja e atyre që
fitojnë më shumë se 30,000 denarë
të jetë më e lartë.
38 Enti Shtetëror i Statistikës
(14.12.2020). Treguesi Laeken për
varfërinë në 2019, Т-02: Shkalla
e varfërisë sipas moshës dhe
gjinisë, 2017 – 2019 (të dhënat
përfundimtare). Gjendet në: https://
urlzs.com/FRUi8
39 Kufiri i varfërisë përcaktohet në
60% të të ardhurave ekuivalente
mesatare.
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popullsisë së përgjithshme devijon, domethënë që shumica kanë
arsim të lartë (63%) dhe shumica (83%) janë ose të punësuara ose në
proces arsimor (të lartë).
Gjetja që shumica e të anketuarave nuk kishin dëgjuar për varfërinë
menstruale, madje edhe në një ekzemplar të grave kryesisht me
arsim të lartë dhe të pasur ekonomikisht, tregon qartë se për
shëndetin menstrual nuk flitet sa duhet në publik. Mandej edhe
kur flitet, diskursi operativ është “turp” ose “papastërti”. Kështu,
53% u përgjigjën se ndihen “të papastra” gjatë menstruacionit,
67% konfirmuan se janë edukuar se është “e turpshme” të kesh
njolla menstruale ose “rrjedhje”, 41% u përgjigjën se janë edukuar
se është “turp t’i shohin pecetat higjienike” etj. Kjo situatë çon
në një rekomandim për alokimin e fondeve nga buxheti që do të
dedikohen për edukim dhe një fushatë të gjerë kundër stigmës
dhe turpit menstrual.
Margjinalizimi i së drejtës për ballafaqim me dinjitet me
menstruacionin si çështje publike është gjithashtu i dukshëm
në infrastrukturën e papërshtatshme publike. Sipas të dhënave
nga ky hulumtim, deri 90% të anketuarave besojnë se në tualetet
publike në vendin tonë nuk ka kushte për mirëmbajtje të sigurt
dhe dinjitoze të higjienës menstruale. Është inkurajues fakti
se shumica e të anketuarave/anketuarve janë të vetëdijshme/
vetëdijshëm se trajtimi i menstruacionit duhet të jetë subjekt
i interesit të politikave publike, kështu që 90% besojnë se duhet
të ketë produkte menstruale falas në ndërtesat publike, si dhe
pothuajse të gjithë, ose 98%, do të mbështesin heqjen e plotë të
TVSH-së ose uljen e normës tatimore nga 18% në 5% të produkteve
menstruale, gjë që duhet të ulë çmimin e tyre.
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Si përmbledhje, gjetjet e kësaj analize tregojnë se kostot e trajtimit
të menstruacionit dhe dhimbjeve janë të larta nëse marrim
parasysh statistikat zyrtare mbi shpërndarjen e përfitimit dhe
statusit ekonomik në vendin tonë, si dhe statistikat zyrtare mbi
shkallën e varfërisë. Një pjesë e konsiderueshme e vajzave dhe
grave janë të prekura, ose në një moment të jetës së tyre, mund
të preken nga varfëria menstruale. Ajo që është inkurajuese është
fillimi i ndërgjegjësimit se shëndeti menstrual është një çështje
me interes publik dhe se drejtësia menstruale është një parakusht
për drejtësinë shoqërore, të paktën duke ndjekur shembujt dhe
praktikat e mira në botë për këtë çështje.

Sa do t’i
kushtonte
shtetit sigurimi
i produkteve
falas për
menstruacion
n ë s h k o l l a?
Në bazën e të dhënave mbi buxhetin mesatar mujor për produktet
menstruale dhe statistikat zyrtare për numrin e nxënësve në
arsimin e mesëm dhe fillor, u bënë llogaritjet për kostot totale të
ofrimit të produkteve falas në shkollat fillore dhe të mesme. Sipas
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statistikave të fundit zyrtare40, në vitin 2017/2018 janë regjistruar
30 363 nxënëse në klasën e shtatë41, tetë dhe nëntë, dhe 34 059
nxënëse në vitet 1-4 në shkollat e mesme. Kjo do të thotë që
çdo muaj duhet siguruar produkte për afërsisht 64 422 nxënëse.
Të dhënat nga anketa tregojnë se gratë dhe vajzat shpenzojnë
mesatarisht 265.54 denarë për produktet menstruale. Kjo është
një mesatare e bazuar në çmimin e blerjes së produkteve, por
në mungesë të të dhënave për çmimin e blerjes, kjo mesatare
merret për të llogaritur koston totale për të gjitha nxënëset. Për
të siguruar produkte për të gjithë nxënëset nga arsimi fillor dhe
i mesëm, nevojiten 17106 618 denarë për një muaj, ndërsa 205 279
415 denarë për një vit. Për ilustrim, kostot vjetore për sigurimin
e produkteve menstruale përfaqësojnë 0.08294% të shpenzimeve
totale të planifikuara për Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së
Veriut për vitin 202142. Është shumë e rëndësishme të theksohet
se llogaritjet shprehin një skenar “maksimal” që merr parasysh
një mesatare bazuar në çmimin e blerjes së produkteve, pa asnjë
përjashtim tatimesh. Në qoftë se llogaritjet bazohen në çmimin e
blerjes së produkteve menstruale, kostot totale do të ishin (shumë)
më pak se 0.08294% të buxhetit të shtetit.

40 Enti Shtetëror i Statistikës
(30.05.2018). Shkollat fillore dhe të
mesme në fillim të vitit shkollor
2017/2018. Gjendet në: https://urlzs.
com/WkngR
41 Mosha fillestare riprodhuese është
12 vjet që korrespondon me klasën e
shtatë.
42 Parlamenti miratoi Buxhetin për
2021 - buxheti i parë afatmesëm, 20
dhjetor, 2020. Gjendet në: https://
urlzs.com/Sr7KT
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Tabela 4 . Vlerësimi i përafërt i kostove për sigurim
të produkteve të higjienës menstruale në shkollat fillore
dhe të mesme

Buxheti i
Republikës së
Maqedonisë
së Veriut për
vitin 2021
(shpenzimet
totale)

2017/2018

Shpenzime
për 1 muaj*
nga 265,54
denarë
për çdo
nxënëse

Shpenzime
për 1 vit

Nxënëse të
shkollave
fillore
(klasa 7 - 9)

30.363

8.062.591
den.

96.751.092
den.

0,03909%

Nxënëse të
shkollave
të mesme

34.059

9.044.026
den.

108.528.322
den.

0,04385%

Total

64.422

17.106.618
den.

205.279.415
den.

247.500.000.000
0,08294%
den.

I V. P R A KT I K AT
E MIRA
Kur bëhet fjalë për trajtimin e problemit të varfërisë menstruale,
shumica e praktikave të mira dhe shembujve pozitiv vijnë nga
Mbretëria e Bashkuar dhe Skocia. Skocia është në fakt vendi i parë,
dhe deri më tani vendi i vetëm në botë që detyron ligjërisht të gjitha
institucionet publike, duke përfshirë shkollat dhe

universitetet, të
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ofrojnë produkte menstruale falas43. Ligji, i cili u miratua më 24
nëntor 2020 dhe hyri në fuqi më 12 janar 2021, detyron Qeverinë
Skoceze të hartojë një program kombëtar që do të ofrojë produkte
falas për këdo që ka nevojë gjatë menstruacionit; shkollat dhe
universitetet duhet të kenë disa lloje të produkteve menstruale
falas në tualetet e tyre; dhe Qeveria gjithashtu ka pushtetin
të detyrojë të gjitha institucionet dhe organet e tjera publike të
ofrojnë produkte falas (peceta sanitare dhe tamponë).44 Në bazë
të këtij shembulli, Republika e Irlandës aktualisht po i propozon
një ligj të ngjashëm Parlamentit Irlandez nëpërmjet senatores
Rebeka Manahan45.
Shembulli i legjislacionit skocez ndoqi një numër aktivitetesh
që janë kryer në Skoci për të adresuar problemin e varfërisë
menstruale dhe për të adresuar sfidat ekzistuese. Kryesisht
këto praktika vijnë nga aktiviste të reja, veçanërisht aktivistë
në institucionet arsimore. Disa nga këto praktika të mira janë
renditur në vijim:
Kolegji South Lanarkshire në Skoci pilotoi një program në 2017
që siguronte produkte menstruale falas për të gjithë studentet
dhe stafin për të çrrënjosur varfërinë menstruale në kampus. Në
tualetet e kampusit në çdo kat të ndërtesave kryesore, u vendosën
kuti me produkte falas. Si rezultat, stafi dhe studentet ndiheshin
më të vlerësuara, u rrit ndërgjegjësimi për problemin e varfërisë
menstruale në kampus, puna
e studenteve dhe stafit ishte

43 Тhe Scotish Parliament. Period
products (Free provision) Scotland
Bill. Gjendet në: https://beta.
parliament.scot/bills-and-laws/
bills/period-products-freeprovision-scotland-bill
44 Ibid.
45 Irish Mirror. 2021. “Bill to provide
free period products for all in
Ireland proposed”. Gjendet në:
https://www.irishmirror.ie/news/
irish-news/politics/bill-providefree-period-products-23314513
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më produktive, dhe kishte përparim në ndjekjen e mësimeve dhe
arritjeve.46
Në City Glasgow College, Skoci, u krye analiza e dispo
nueshmërisë së produkteve menstruale në kampus. Analiza tregoi
se ka vetëm dy makina dispenseri në kampus në një ndërtesë
10-katëshe, dhe një dispenser në një ndërtesë tjetër 7-katëshe që
kryesisht akomodohen studentë meshkuj. Duke pasur parasysh
që kolegji ka kryesisht studentë ndërkombëtarë të cilët nuk
mund të aplikojnë për bursa shtesë, u përcaktua më tej se çmimi i
produkteve në dispenser është i shtrenjtë - përkatësisht 2 paunde
për paketë pecetash, ndërsa çmimi i prodhimit për një pecetë
është 5-6 pense. Në një nga plenumet studentore u votua njëzëri
për të propozuar një program financimi që kushton 200 paunde
për të siguruar produkte falas për të gjithë në kolegj. Në fund,
nëpërmjet zbatimit të këtij programi, studentët përdorën produkte
organike dhe vegjetariane falas që gjendeshin në dollapët e
tualetit. Megjithëse ka pasur dyshime nga kolegët meshkuj se një
sistem i tillë do të abuzohej, praktika ka treguar ndryshe. Sistemi
i propozuar më parë për përdorimin e një lloji të kartës së kreditit
për të tërhequr produktet u refuzua sepse shumë vajza të kolegjit
thanë se nuk ndiheshin rehat t’u tregojnë meshkujve letërnjoftim
personal për të fituar qasje në produktet menstruale47.
Në një shkollë të mesme në Glasgou, Skoci (St Paul’s RC High
School), u zbatua një program arsimor dhe produkte të disponueshme
falas, ku vetë nxënëset ishin përgjegjës për punëtoritë për
edukimin e bashkëmoshatarëve. Gjatë analizës paraprake për
krijimin e programit, nxënëset
deklaruan se duan të kenë
qasje në arsim dhe produkte pa
përfshirjen e drejtpërdrejtë të
punonjësve. Kjo u bë e mundur
nga fakti se nxënëset e klasave
të larta u trajnuan për të mësuar

46 Engender. 2017. ‘Period Poverty’
in Scotland - Summary of a
roundtable discussion. Gjendet
në: https://www.engender.org.uk/
content/publications/EngenderRoundtable-Summary-PeriodPoverty-June-2017.pdf
47 Ibid.
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nxënëset e klasave të ulëta. Për më tepër, produktet menstruale
falas u siguruan në dollapët në tualetet për gra, tualetet që janë
neutrale ndaj gjinisë, si dhe në tualetet për njerëzit me aftësi të
kufizuara.48
Një numër qendrash sociale dhe qendrash për kujdes për të
pastrehët, si dhe bamirësitë në Skoci, që më herët se vitit 2017
shpërndajnë vazhdimisht produkte menstruale për kategoritë e
lëndueshme të qytetarëve. Një shembull është një organizatë
e vogël në zonën e Leithit që ka krijuar një sistem kartash
krediti për gratë dhe burrat e pastrehë të moshës 16 deri në 19 vjeç.
Nëpërmjet këtij sistemi, kjo kategori njerëzish mund ta marrin
kartën falas dhe çdo të premte mund të marrin produkte nga vetë
organizata.49
Edhe kur nuk ka mundësi për mbështetje të drejtpërdrejtë
financiare për produktet falas, praktikë e mirë është të hapet debati
mbi varfërinë menstruale në publik. Për shembull, Sindikata i
infermiereve në Britaninë (Royal College of Nursing) ka organizuar
një debat në internet në Tuiter ku një numër infermieresh morën
pjesë me tregime dhe përvoja rreth stresit dhe pasojave të tjera të
varfërisë menstruale mbi shëndetin fizik dhe mendor. Ky aktivitet
u bë jashtëzakonisht i famshëm, si dhe kontribuoi në ngritjen e
vetëdijes publike mbi varfërinë menstruale.50
48 Plan UK. 2020. “Best practices
and innovations in UK period
poverty initiatives”. Gjendet në:
https://plan-uk.org/file/planuk-ltp-learning-briefing-2pdf/
download?token=XbJhBfCy
49 Engender. 2017. ‘Period Poverty’
in Scotland - Summary of a
roundtable discussion. Gjendet
në: https://www.engender.org.uk/
content/publications/EngenderRoundtable-Summary-PeriodPoverty-June-2017.pdf
50 Royal College of Nursing. “Period
Poverty, Good Practices Examples”.
Gjendet në: https://www.rcn.org.
uk/clinical-topics/womens-health/
promoting-menstrual-wellbeing/
period-poverty
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V. R E K O M A N D I M E
Duke pasur parasysh të dhënat nga hulumtimi dhe përfundimet
e analizës, gjatë krijimit të politikave publike dhe zbatimit të tyre
duhet të merren parasysh aspektet e mëposhtme:

´´

´´

´´

´´

´´

Heqje e tërësishme ose ulje e tatimit mbi vlerën e shtuar
nga 18% në 5% për produktet për menstruacionet (peceta
sanitare, tamponë, kupa menstruale dhe produkte të
ngjashme) që të zvogëlohet çmimi i shitjes së këtyre
produkteve;
Produkte të disponueshme për menstruacion në shkollat
fillore dhe të mesme dhe në tualetet publike në territorin
e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në ngarkesë të
Buxhetit të RSM-së dhe falas për nxënëset;
Koordinimi i donatorëve ndërkombëtarë dhe shfrytëzimi
i mbështetjes së tyre për të krijuar kushtet (baza) të
favorshme dhe fillimi i një sistemi të qëndrueshëm që do
funksionoi si pikënisje për implikimet buxhetore të kësaj
çështjeje.
Përmirësim i infrastrukturës publike dhe ndërtimi i një
infrastrukture të re të ndjeshme ndaj nevojave gjinore projektimi, rinovimi dhe ndërtimi i tualeteve publike të
arritshme, të pastra dhe të sigurta (duke përfshirë dhe
tualetet e shkollave) që plotësojnë nevojat e vajzave dhe
grave;
Zbatimi i praktikave të mira nga vendet e tjera që mund
të shërbejnë si zgjidhje të favorshme dhe të zbatueshme
në kontekstin tonë kur bëhet fjalë për zakonet dhe sjelljet
menstruale.
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Edukimi i shërbimeve profesionale dhe personelit arsimor
në shkolla, për të qenë në gjendje të njohin ndikimin e
stigmës ndaj menstruacionit mbi shëndetin psiko-fizik,
zakonet dhe rezultatet edukative të vajzave; në të njëjtën
kohë forcimi i shërbimeve për të qenë në gjendje të ofrojnë
mbështetje psikike-sociale dhe shëndetësore për vajzat që
përballen me stigmën menstruale, varfërinë menstruale
ose dhimbjen menstruale.
Brenda kurrikulës për edukimin gjithëpërfshirës seksual,
njohja e nxënësve me konceptet që lidhen me drejtësinë
menstruale;
De-tabuimi i menstruacionit dhe çlirimi nga diskursi i
“turpit” përmes fushatave edukative dhe debateve publike
mbi drejtësinë menstruale;
Në bazë të Strategjisë kombëtare për barazinë gjinore 20212026 të përpilohet një plan-veprimi për trajtimin e varfërisë
menstruale dhe stigmës menstruale.
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