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1 Të ardhurat mesatare në dispozicion marrë nga SILC 2019 për një familje të përbërë nga katër persona, dy të rritur dhe dy fëmijë 0-14 vjeç, llogaritje e bërë nga UNICEF Mali i Zi.

NJË NË TRE

Me prezencën e COVID-19, edhe më shumë jetë të të rinjve janë në rrezik!
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VARFËRIA TEK FËMIJËT

NË MAL TË ZI
Koha për veprime të përbashkëta - 

Zgjidhjet shumësektoriale për një sfidë shumëdimensionale

Të ardhurat mesatare në dispozicion 

për një familje ''të varfër'' të përbërë 

nga katër persona në Mal të Zi!
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Fëmijë malazezë 

jeton nën pragun e 

rrezikut nga varfëria

fëmijë jetojnë një 

jetë në varfëri

VARFËRIA ËSHTË 

SHUMËDIMENSIONALE - 

DHE KA PASOJA GJATË 

GJITHË JETËS

Dhe fëmijët janë ata që preken më së shumti! Një fëmijë i uritur nuk 

mund as të luaj dhe as të mësojë, një fëmijë i sëmurë nuk mund të 

shërohet pa ilaçe, një fëmijë i varfër ka më pak gjasa të shkojë në 

kopsht dhe të përfundojë shkollimin, dhe një adoleshent i varfër ka 

më shumë gjasa të ngacmohet dhe diskriminohet nga bashkëmos-

hatarët e tij. Ndikimi negativ i varfërisë tek fëmijët dhe adoleshentët 

ka pasoja gjatë gjithë jetës. Fëmijët nuk vuajnë nga ndikimi i 

varfërisë  vetëm sot - ka gjasa që ata t'i përjetojnë pasojat e saj për 

aq sa jetojnë. Përderisa disa fëmijë e mposhtin sfidën e varfërisë 

dhe e arrijnë potencialin e tyre të plotë, nga përvoja dhe hulumtimet 

tona e dimë se fëmijët që kanë pasur fëmijëri të varfër kanë më 

shumë gjasa që në të ardhmen të jenë persona të rritur me gjendje 

të dobët shëndetësore dhe mendore, gjithashtu të kenë rezultate 

më të dobëta të arsimimit dhe e kanë më të vështirë të arrijnë të 

marrin një pagë dinjitoze gjatë gjithë jetë së tyre si të rritur.

Studimi i Varfërisë Shumëdimensionale tek Fëmijët në Mal të Zi, i 
përfunduar së fundmi nga UNICEF-i, tregon se më shumë se 80 

përqind e fëmijëve në Mal të Zi janë të privuar nga të pakën një nga 

shtatë dimensionet thelbësore për zhvillimin e një fëmije - shëndeti, 

ushqimi, zhvillimi dhe edukimi në fëmijëri të hershme, neglizhenca 

dhe disiplina, dhe puna e fëmijëve. Më shumë se gjysma e fëmijëve 

janë të privuar nga të paktën dy nga këto dimensionet e përmendu-

ra. Lufta kundër varfërisë tek fëmijët nuk kërkon vetëm përgjigje të 

aspektit të mbrojtjes sociale: ajo kërkon përgjigje shumësektoriale 

ndaj varfërisë dhe cenueshmërisë, dhe investime afatgjata në 

zhvillimin e kapitalit njerëzor, gjë që do sillte përfitime të larta të 

përgjithshme për shoqërinë përgjatë këtij rrugëtimi. 

për çdo fëmijë
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COVID-19 VETËM SA 

PO E KEQËSON SITUATËN!

Varfëria tek fëmijët në Mal të Zi 
ishte e përhapur edhe para krizës 
së COVID-19.
Sipas statistikave zyrtare, në vitin 

2019, çdo i treti fëmijë ishte në 

rrezik të varfërisë monetare
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 dhe 

viteve të fundit ka pasur një progres 

shumë të vogël në këtë drejtim.

Përveç niveleve të larta të varfërisë 

që tregohen nga statistikat zyrtare, 

shume familje jetojnë pak mbi 

kufirin e varfërisë dhe vazhdojnë të 

jenë të cenueshëm nga varfëria në 

rast të ndonjë ngjarjeje të 

pazakontë. Ndikimi socio-ekonomik 

i COVID-19 po e përkeqëson 

situatën - për shkak të numrit në 

rritje të njerëzve qe po e humbin 

vendin e tyre të punës dhe mënyrat 

e jetesës gjithashtu, 34,000 qytetarë 

malazezë mund të bien në varfëri 

absolute.

 

Strategjitë që qeveritë e të gjithë botës 
po i miratojnë për shkak të pandemisë 
mund të bëjnë ndryshim thelbësor në 
zbutjen e efekteve sociale të recesionit 
ekonomik.

Qeveria e Malit të Zi, për të lehtësuar 

ndikimin negativ të krizës së COVID-19 në 

ekonomi, ka miratuar katër pako emerg-

jente ekonomike që arrijë vlerën e mbi një 

miliard euro. Fokus i madh iu është 

kushtuar ndihmës ndaj bizneseve të 

prekura me qëllim ruajtjen e aktivitetit 

ekonomik, kurse ndihma e njëhershme për 

familjet dhe grupet e tjera të cenueshme 

ka qenë e kufizuar - 11 milion euro në total.

Përderisa ndihma sociale ad-hoc ka arritur 

t'i zbusë disa presione, në anën tjetër ajo 

ka vënë në pah rëndësinë e balancimit të 

rritjes ekonomike dhe strategjive për 

mbrojtje sociale, për t'i parandaluar 

pasojat katastrofike sociale të cilat mund të 

kontribuojnë në recesione më të gjata dhe 

më të thella.

 

 

KAPITALI NJERËZOR KA 
 NEVOJË TË MADHE PËR 
  INVESTIME GJITHASHTU. 
   MBROJENI SI EKONOMINË 
    ASHTU EDHE SHOQËRINË!

  Në vend të termit "varfëri monetare", EU-SILC përdor termin "në rrezik nga varfëria", term ky që nënkupton kapacitetet e kufizuara financiare të individëve/familjeve në krahasim me 

pjesën tjetër të shoqërisë. Për ta kuptuar më lehtë, termi ''varfëri'' është përdorur përgjatë gjithë dokumentit si sinonim i termit ''varfëri monetare'' dhe ''në rrezik nga varfëria''.



ÇFARË 
PËRFSHIN
QASJA
SHUMËSEKTORIALE?

3 Kthim shtatëfish i investimit: Fillimi më i mirë në jetë për çdo fëmijë, UNICEF.
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5 INVESTIMET NË ZHFH: Rasti i Malit të Zi, raporti i ardhshëm i ISSS i përgatitur me mbështetjen e UNICEF-it.
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UNICEF-i po kërkon nga 
 Qeveria e Malit të Zi të 
  miratojë një qasje 
   shumësektoriale për 
    adresimin e varfërisë 
    tek fëmijët.
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SHEMBULL LIDHUR ME MASAT AFATGJATA

ME KTHIM TË LARTË TË INVESTIMEVE

Për t'i adresuar sfidat komplekse, siç 

është varfëria tek fëmijët, nevojitet 

të ketë përzierje të investimeve 

afatshkurtra dhe afatgjata. Ekzisto-

jnë mjaft dëshmi nga e gjithë bota 

lidhur me kthimin e lartë të investi-

meve të bëra në zhvillimin në 

fëmijëri të hershme me qëllim uljen 

e varfërisë, rritjen e kapitalit njerë-

zor dhe forcimin e rritjes afatgjate 

ekonomike.

Prandaj, UNICEF-i rekomandon që 

qeveria, në politikën dhe reagimin e 

saj, të fokusohet në investimet 

afatshkurtra dhe afatgjata në 

mënyrë që ta adresojë varfërinë tek 

fëmijët. Mbështetja e fëmijëve, 

sidomos në vitet e tyre të para të 

jetës, është çelësi për një të ardhme 

me prosperitet për shoqërinë mala-

zeze. Ky është një investim në luftën 

efektive kundër varfërisë tek fëmijët i 

cili do të sjellë të paktën një kthim 

shtatëfish më të madh
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.

Në mënyrë që të ndalet epidemia e 

quajtur varfëria tek fëmijët, dhe të 

arrihet progres i theksueshëm në 

përmirësimin e gjendjes së mbrojtjes 

sociale të fëmijëve dhe familjeve në 

nevojë në vitet e ardhshme,

UNICEF-i propozon një sërë vendimesh të politikave afatshkurtra dhe 

afatgjata, duke theksuar se të gjitha reformat duhet të bazohen në 

prova dhe të jenë të qëndrueshme në aspektin fiskal:

• Të përfshihen më shumë familje në programet e Mbështetjes 

Materiale për Familje (MMF) dhe Shtesave për Fëmijë, dhe të kombi-

nohen ato me shërbimet sociale, për 't'iu përgjigjur sa më mirë 

nevojave të familjeve të pafavorizuara.

• Të futen transfertat e parave të gatshme gjysmëuniversale të cilat 

mbulojnë shumicën e fëmijëve (përveç familjeve që jetojnë në 

ekonomi familjare me të ardhura të larta), në vend se të ketë qasje 

shënjestruese ku ka gabime të theksueshme të mospërfshirjes
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.

• Të përmirësohet progresiviteti i sistemit tatimor: të futen shtesat 

tatimore (një shumë minimale e të ardhurave që nuk janë subjekt i 

tatimit mbi të ardhurat personale), të ulen normat për prindërit me të 

ardhura të ulëta, dhe të ulet TVSH-ja për produktet e fëmijëve.

• Të vendoset grejs periudha e tranzicionit në punë për marrësit e 

ndihmës sociale derisa vendet e tyre të punës tregojnë të jenë stabile, 

dhe të ofrohen stimuj tatimor për punëdhënësit në mënyrë që të rritet 

niveli i punësimit të grupeve të cenueshme, përfshirë edhe të rinjtë.

• Të investohet në zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe të ofrohen 

trasferime të konsiderueshme për familjet me të ardhura të ulëta 

përmes ofrimit universal të librave shkollor dhe shujtave në shkollë.

• Të mirëmbahen dhe rriten investimet në shërbimet e zhvillimit në 

fëmijëri të hershme (ZHFH) në vitet e ardhshme. Analiza në dispozi-

cion, e mbështetur nga UNICEF-i
5
, vlerëson se 7.7 milion euro shtesë 

në vit nevojiten për t'i mbushur boshllëqet në programet ekzistuese të 

ZHFH dhe për të zhvilluar shërbime të reja, të nevojshme.

Gabim nga i cili jo të gjithë përfituesit e menduar marrin në të vërtetë mbështetje nga një program i caktuar.



ÇFARË MUND TË BËJË UNICEF-i?

2. 3.1.
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Marrë parasysh rekordin solid që qeveria 

ka me bashkëpunime të suksesshme me 

partnerë të shumtë zhvillimor në avancimin 

e të drejtave të fëmijëve, ajo gjithashtu 
mund të llogarisë në mbështetjen 
thelbësore nga këta partnerë në zbatimin 
e masave të propozuara. Sidoqoftë, për të 

nxitur sinergjinë ndërmjet aktiviteteve të 

partnerëve zhvillimor të ndryshëm dhe 

për t'i harmonizuar më mirë ato me 

prioritetet e propozuara, UNICEF-i 

inkurajon qeverinë të marrë një rol më 

aktiv në koordinimin e aktiviteteve të 

donatorëve në fushat përkatëse.

Varfëria tek fëmijët është problem 

kompleks mirëpo ekzistojnë zgjidhje të 

dëshmuara për ta trajtuar atë. 

EVOJITET PARTNERITET PËR T’I NXERRË 

FËMIJËT NGA VARFËRIA

Prandaj, ne propozojmë krijimin e një task force 
operacionale shumëdisiplinare për ta luftuar varfërinë 

  tek fëmijët, duke zbatuar në praktikë vendime politike 
   shumësektoriale të mirë menduara.

Burimet: Agjencia e Punësimit e Malit të Zi; Studimi EU-SILC në Mal të Zi (2019), MONSTAT, 2020; Përditësim Ekonomik i Evropës dhe Azisë Qendrore, Pranverë 

2021, Banka Botërore, Varfëria shumëdimensionale tek fëmijët në Mal të Zi, UNICEF 2021; Raporti mbi Vlerësimin e Shpejtë të Ndikimit Social pas Shpërthimit të 

COVID-19 në Mal të Zi Prill-Qershor 2020, KB Mali i Zi; INVESTIMET NË ZHFH; Rasti i Malit të Zi, raporti i ardhshëm nga ISSS i përgatitur me mbështetjen e 

UNICEF-it; Kthimi shtatëfsish i investimit; fillimi më i mirë në jetë për çdo fëmijë, UNICEF, 2003

Të sigurojë të dhëna dhe 

analiza cilësore dhe të ndara lidhur 

me gjendjen për t'i mbështetur 

zgjidhjet që adresojnë varfërinë tek 

fëmijët në Mal të Zi. Në maj 2021, 

UNICEF-i do të publikojë një 

vlerësim gjithëpërfshirës dhe 

propozime për reformat në 

sistemin e mbrojtjes sociale të 

Malit në Zi, të kryera nga një grup i 

ekspertëve ndërkombëtarë dhe 

partnerët qeveritarë

Të sigurojë ekspertizë për 

planifikimin, zbatimin dhe monitorimin 

e masave efektive të mbrojtjes sociale 

për fëmijët dhe për promovimin e 

qasjeve shumësektoriale për ta luftuar 

varfërinë tek fëmijët. UNICEFI-i do të 

zhvillojë skenarë të ndryshëm të 

politikave sa i përket një sërë transfer-

imesh sociale që mund të kontribuojnë 

në mënyrë efektive në uljen e varfërisë, 

së bashku me hartimin e një pakoje 

minimale të garantuar të shërbimeve 

sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve.

Në marrëveshje me 

qeverinë, UNICEF-i mund të 

mbledhë partnerë kombëtarë dhe 

ndërkombëtarë dhe të mobilizojë 

burime që do të ndihmojnë në 

adresimin e varfërisë midis 

fëmijëve dhe familjeve malazeze


