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MIGRANTËT E KTHYER SHQIPTARË: 
NJË VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

 I MANAXHIMIT TË TË DHËNAVE ME 
FOKUS FËMIJËT



Migrantët e kthyer shqiptarë: 
një vështrim i përgjithshëm i manaxhimit 
të të dhënave me fokus fëmijët

Ky raport i referohet të dhënave të mbledhura nga Observatori për të 
Drejtat e Fëmijëve nga institucionet qeveritare lokale dhe qëndrore në 
Shqipëri, të cituara gjatë publikimit.
Iniciativa për mbledhjen e të dhënave dhe për përgatitjen e këtij rapor-
ti zhvillohet  në  zbatim të projektit “Mbështetja e Observatorit në plani-
�kimin e politikave në bazë të të dhënave për fëmijët me fokus 
ndërhyrjet në nivel vendor”, realizuar në bashkëpunim me UNICEF në 
Shqipëri gjatë periudhës 2015-2016.
Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e Observatorit dhe nuk 
shpreh domosdoshmërisht opinionin e UNICEF.
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Gjatë tre viteve të fundit (2014-2016), Shqipëria ka përjetuar një 
emigrim masiv të qytetarëve të saj në shtetet e Bashkimit Europian 
(BE). Në vitin 2015, Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (këtej e 
tutje, Observatori) ka tentuar të masë impaktin e këtij fenomeni në 
të paktën katër rajone të Shqipërisë1.

Sipas të dhënave të Eurostat, numrat më të lartë të kërkesave për azil 
në BE është regjistruar gjatë viteve 2014 dhe 2015- respektivisht 
69,165 dhe 65,935. Të dhënat për vitin 2016 (Janar- Korrik) tregojnë 
një rënie me 63% të rasteve krahasuar me të dhënat për të njëjtën 
periudhë në vitin 20152. Gjermania paraqet në mënyrë të qartë 
vendin e preferuar të destinacionit (p.sh. për vitin 2016 ajo zë 63% të 
të gjitha rasteve të regjistruara). Është e rëndësishme të theksohet se 
fëmijët zënë 34% të kërkesave për azil për vitin 2015 (20% i përkasin 
grupmoshës 0-13 vjeç).
Megjithëse të dhënat e Eurostat sigurojnë një panoramë të qartë të 
situatës, ato nuk japin informacion të saktë për shtrirjen/pro�lin e 
problemit në të gjithë shtetet, pasi kërkesat për azil janë subjekt i 
klasi�kimeve/përcaktimeve të ndryshme ligjore në shtete të ndrysh-
me. Për shembull, databaza nuk paraqet ndonjë informacion mbi 
fëmijët (e pashoqëruar) që janë në Itali, të cilët- sipas legjislacionit 
lokal- kanë të drejtë të për�tojnë azil pasi hyjnë në territorin kombë-
tar.
Për më tepër, të dhënat e Eurostat nuk mund të portretizojnë lëviz-
jen e familjeve dhe fëmijëve në vende të ndryshme të BE, gjë që 
mund të çojë në numërim të dy�shtë të rasteve. Gjithashtu, disa 
s�da mbeten në identi�kimin e fëmijëve, pasi ata kthehen në vendet 
e tyre.

Observatori, si pjesë e projektit “Mbështetja e Observatorit në plani-
�kimin e politikave në bazë të të dhënave për fëmijët me fokus ndër-
hyrjet në nivel vendor”, implementuar në partneritet me UNICEF në 
Shqipëri, realizoi këtë vëzhgim nëpërmjet rrjetit të tij të 
bashkëpunëtorëve lokalë në të 12 qarqet e Shqipërisë. Gjatë tremu-
jorit të tretë të vitit 2016, u zhvilluan disa takime me manaxherë dhe 
specialistë nga sektorë/fusha të ndryshme në të gjithë vendin për të 
dokumentuar çështje që lidhen me identi�kimin dhe mbledhjen e 

1 Website i Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve: 
http://observator.org.al/case-investigation-massive-emigration/
2 EuroStat (2016), Asylum Statistics, Të dhënat e nxjerra në Gusht 2016, Të disponueshme në
:http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics
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të dhënave përsa i përket migrantëve shqiptarë të kthyer (familje 
dhe fëmijë).
Informacioni në këtë raport është përpunuar në mënyrë të tillë që të  
prezantojë situatën në sektorë të ndryshëm në kontakt me këtë 
kategori të popullsisë. Aty ku ka qënë e mundur të mblidhet infor-
macion, raporti gjithashtu thekson s�dat përtej manaxhimit të të 
dhënave, duke përfshirë edhe ato në lidhje me sigurimin e shërbi-
meve.

Sektori i shëndetësisë:  Të dhënat mbi migrantët e kthyer shqiptarë 
janë mbledhur nga Drejtoritë Rajonale të Shëndetit Publik të Beratit,  
Dibrës, Gjirokastrës, Tiranës, Durrësit dhe Vlorës (kjo e fundit nuk 
është raportuar ende) për vitet 2015 dhe 2016. Informacioni bazo-
het në vetëdeklarimin e individëve të cilët kanë nevojë të ri-futen në 
sistemin e kujdesit shëndetsor (p.sh. rinovimi i skemës së sigurimit 
shëndetësor dhe njohja me mjekun e tyre të familjes). Edhe në rastin 
e fëmijëve të klasi�kuar për të marrë shërbime pa pagesë, libreza 
shëndetësore duhet të rinovohet. Vaksinimi i fëmijëve i sjell familjet 
pranë shërbimeve të kujdesit shëndetësor.  
Deri më sot, autoritet qëndrore të shëndetësisë nuk u kanë dhënë 
udhëzime të qarta drejtorive rajonale lidhur me identi�kimin, regjis-
trimin, lehtësimin ose prioritizimin në terma të qasjes në shërbime 
për këtë kategori të popullsisë.

Sektori i mbrojtjes sociale: Ashtu si sektori i shëndetësisë, nuk ka 
uniformitet në terma të mbledhjes së të dhënave nga sektori i mbro-
jtjes sociale. Administratorët socialë të skemës së Ndihmës Ekono-
mike (të vendosura pranë njësive të qëverisjes vendore) janë në 
kontakt me familjet në nevojë që kërkojnë të bëhen pjesë e skemës. 
Aktualisht, informacion jo i plotë (numri dhe mosha e fëmijëve) nga 
ky burim është i disponueshëm për Dibrën, Elbasanin, Korçën dhe 
Vlorën. Të dhënat regjistrohen në nivel lokal dhe në mënyrë manua-
le dhe nuk raportohen në nivel qëndror, duke qënë se Drejtoria e 
Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror nuk ua ka kërkuar njësive 
të qeverisjes vendore këtë gjë. Udhëzime/orientime speci�ke mbi 
format/fushat/detajet e informacionit që do të regjistrohet mungo-
jnë, prandaj mënyra e raportimit të tij ndryshon shumë nga rajoni në 
rajon.
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3 Ministria e Arsimit dhe Sporteve, Udhëzues nr. 9242, datë 10.11.2015 “Për regjistrimin dhe trajtimin e 
fëmijëve të kthyer” nn. 9242, datë 10.11.2015,
4Strukturë e Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë
5 Amendmenti i Urdhrit Nr. 2086, dated 13.11.2007 “Për Formën dhe Përmbajtjen e Regjistrit të 
Migrantëve dhe Procedura e Regjistrimit në përputhje me nenin 104 (4) të Kushtetutës së Shqipërisë 
dhe nenit 12 të Ligjit Nr 9668/2006 për krijimin e një baze të dhënash të të kthyerve të regjistruar në 
sportelet e migracionit "

Edukimi Para-universitar:  Familjet me fëmijë i afrohen institucio-
neve arsimore për të regjistruar fëmijët në shkollë. Megjithatë, 
ndryshe nga të gjithë sektorët e tjerë, në sektorin e edukimit janë 
marrë masa konkrete nga autoritetet kombëtare për të mbledhur 
të dhëna dhe për të integruar fëmijët në sistem.
Një Udhëzues i posaçëm3 u lëshua nga Ministria e Arsimit dhe 
Sporteve për zbatim nga autoritetet rajonale (Drejtoritë Rajonale 
dhe Zyrat e Arsimit) për të marrë masat e duhura për  regjistrimin 
me prioritet  të fëmijëve të kthyer në vend (me statusin e migran-
tëve). Ky Udhëzues institucionalizon regjistrimin e rasteve, 
krijimin e një komisioni të pranimit dhe zhvillimin e planeve të 
ndërhyrjes, duke përfshirë mbështetjen psiko-sociale.
Përtej kësaj kornize pozitive, vëzhgimi i ndërmarrë nga Observa-
tori theksoi kapacitetet e pamjaftueshme në nivel lokal për të 
adresuar dimensionet e ndryshme të nevojave të fëmijëve. Për 
shembull, mbështjetja psiko-sociale në nivel individual pothuaj-
se nuk ofrohet për shkak të mungesës së personelit të dedikuar.
Si shembull tjetër, disa familje që përballen me probleme �nan-
ciare mund të kenë vështirësi për të siguruar të gjithë dokumen-
tat e përkthyera që duhen për regjistrimin në shkollë, duke 
vonuar kështu procesin e riintegrimit.
Në kuadër të këtij vëzhgimi, nuk ishte e mundur të mblidheshin 
të dhëna nga të gjitha Drejtoritë Arsimore Rajonale, duke qënë se 
disa prej tyre kërkonin miratimin e niveleve qëndrore para se të 
raportonin të dhënat.

Sportelet e migracionit4 : Tridhjetë e gjashtë sportele të migracio-
nit me bazë qarku (zyra informimi) nuk kanë rezultuar shumë të 
frytshme në sigurimin e informacionit për të përmbushur funk-
sionin e tyre. “Strategjia e Integrimit të Qytetarëve Shqiptarë të 
Kthyer 2010-2015” i konsideron këto sportele me pozicion strate-
gjik për regjistrimin e migrantëve të kthyer. Në të vërtetë, ky 
funksion ishte plani�kuar për t'u realizuar me krijimin e databa-
zës së të dhënave të migrantëve të kthyer shqiptarë5 . Megjithatë, 

as forcimi i kapaciteteve të sporteleve të emigrantëve, as krijimi i 
databazës nuk kanë ndodhur 6.



1 Website i Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve: 
http://observator.org.al/case-investigation-massive-emigration/
2 EuroStat (2016), Asylum Statistics, Të dhënat e nxjerra në Gusht 2016, Të disponueshme në
:http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics

6 Gjokutaj E. & Hroni E. 2013. “Historitë pas Liberalizimit të Vizave Azilkërkuesit dhe Migrimi i Parregullt”. 
European Fund for the Balkans.
7 Shqipëri: Pro�li i zgjeruar i migracionit 2012-2014, i disponueshëm në: 
http://www.albania.iom.int/publications/reports/Pro�li_i_zgjeruar_i_migracionit_ENG_web.pdf
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Sportelet e migracionit4 : Tridhjetë e gjashtë sportele të migracio-
nit me bazë qarku (zyra informimi) nuk kanë rezultuar shumë të 
frytshme në sigurimin e informacionit për të përmbushur funk-
sionin e tyre. “Strategjia e Integrimit të Qytetarëve Shqiptarë të 
Kthyer 2010-2015” i konsideron këto sportele me pozicion strate-
gjik për regjistrimin e migrantëve të kthyer. Në të vërtetë, ky 
funksion ishte plani�kuar për t'u realizuar me krijimin e databa-
zës së të dhënave të migrantëve të kthyer shqiptarë5 . Megjithatë, 

Policia e Ku�rit dhe Migracionit: Drejtoria manaxhon të dhënat 
mbi migrantët shqiptarë të kthyer forcërisht në ku�, dukë përfs-
hirë informacion mbi pjesën që zënë fëmijët. Informacioni më i 
fundit është bërë publik nëpërmjet një publikimi të kohëve të 
fundit, që siguron një pro�l të kësaj  kategorie7. Në nivel rajonal, 
informacioni mblidhet më së shumti në Aeroportin e Tiranës, ku 
ndërmerren pjesa më e madhe e procedurave të ripranimit.

Shërbimet e punësimit:  Nga zyrat e punësimit janë mbledhur të 
dhëna vetëm në qarqet e Shkodrës dhe Beratit. Megjithatë, ky 
burim nuk ofron informacion mbi fëmijët, duke qënë se mundë-
sitë për punësim i ofrohen vetëm të rriturve.

Gjendja civle:  Në këto zyra nuk mbahet informacion, megjithatë 
raportohet se ofrohen shërbime kryesisht për të regjistruar fëmi-
jët e lindur jashtë shtetit. Problematikat nuk ndryshojnë nga ato 
të pjesës tjetër të popullsisë që aksesojnë këtë shërbim.

Njësitë e qeverisjes vendore:  Nuk ka akoma të dhëna të rapor-
tuara nga njësitë e qeverisjes vendore. Vlen për t’u theksuar 
iniciativa e bashkisë së Kukësit në vitin 2015, për të mbledhur 
informacion nga familjet në zonat rurale, duke angazhuar për 
këtë kryepleqtë. Vetëm një numër i ku�zuar i njësive mundën të 
raportojnë të dhëna dhe raportimi i saktë mbete një s�dë.

as forcimi i kapaciteteve të sporteleve të emigrantëve, as krijimi i 
databazës nuk kanë ndodhur 6.



8 Kjo hartë është vetëm për qëllime ilustrative dhe nuk nënkupton shprehjen e ndonjë opinioni nga 
ana e UNICEF / Observatorit, në lidhje me statusin ligjor të ndonjë vendi apo territori ose në lidhje me 
caktimin e ku�jve

Harta e mëposhtme paraqet trajektoret e raportimit të të dhëna-
ve nga institucione të ndryshme në nivel lokal mbi emigrantët e 
kthyer .8

Vërejtjet përfundimtare:  Ky vëzhgim ilustron një vlerësim para-
prak të situatës mbi manaxhimin e të dhënave përsa i përket 
migrantëve të kthyer shqiptarë, me fokus fëmijët. Ai nuk tenton të 
eksplorojë më thellë numrin aktual të rasteve të raportuara, ose 
të denoncojë mbivendosjen e të dhënave të raportuara nga 
institucione të ndryshme.
Ky raport zbulon se përpjekjet e ndërmarra deri më tani në mbarë 
vendin për të mbledhur dhe raportuar në mënyrë rigoroze infor-
macionin mbi këtë temë kanë qënë të fragmentarizuara dhe 
sporadike. Për këtë arsye rekomandohet të investohet në dizenji-
min dhe plani�kimin e përpjekjeve në nivel kombëtar, rajonal dhe 
lokal për të mbledhur të dhëna më të sakta për këtë fenomen. 
Ndërkohë që fuqizimi i sistemeve të manaxhimit të të dhënave 
mbetet një prioritet, mekanizmat e koordinimi dhe shkëmbimit 
të të dhënave duhet të hartohen për të siguruar ndërhyrje 
multi-sektoriale në adresimin më mirë të nevojave të kësaj kate-
gorie të popullsisë.

6

Hartë e disponueshmërisë së të 
dhënave ndërmjet sektorëve mbi 
migrantët e kthyer shqiptarë


