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Metodologjia
Aktiviteti i krijimit të profilit të viktimave të trafikimit është pjesë e komponentit, “Krijimi i 
Kombeve të profileve të përjashtimit social në popullsinë e rrezikuar në Shqipëri”, në kuadrin 
e Programit të Bashkuara për mbështetjen e përfshirjes sociale në Shqipëri (UNSSIA), i 
cili financohet nga Ambasada e Zvicrës, Zyra për Bashkëpunim në Shqipëri dhe synon të 
kontribuojë në reformën e përfshirjes dhe mbrojtjes sociale në Shqipëri. 

Metodologjia e krijimit të profilit u përcaktua duke konsultuar një variant të përshtatur 
të metodologjisë së përgjithshme të profileve, hartuar nga PNUD-i, nga i cili u morën 
konceptet bazë të profilit dhe të përfshirjes/përjashtimit social, si: 

- një përshkrim dhe analizë demografike, që përfshin zakonisht moshën, gjininë, 
etninë, arsimimin, klasën shoqërore, përkatësinë fetare, orientimin seksual, të cilat 
mund të jenë shkaku ose pasoja e përjashtimit social. (profili) 

- një proces në të cilin individë të caktuar veçohen deri në skajet e shoqërisë, duke 
mos u lejuar të marrin pjesë plotësisht në të, për shkak se janë të varfër, nuk kanë 
kompetenca bazë dhe nuk kanë mundësi nxënieje apo për shkak të diskriminimit. 
Kjo i largon ata nga puna, nga të ardhurat, mundësitë e arsimimit dhe formimit, si 
edhe nga rrjetet dhe veprimtaritë e komunitetit. Këto kategori kanë akses të ulët 
te grupet e pushtetit dhe vendimmarrjes e, kësisoj, shpesh ndjehen të pafuqishëm 
dhe të paaftë për të kontrolluar vendimet që ndikojnë ne jetën e tyre të përditshme. 
(përjashtimi social) 

- një proces që siguron që individët të cilët rrezikohen nga varfëria dhe përjashtimi 
social të përftojnë mundësitë dhe burimet e nevojshme, për të marrë pjesë plotësisht 
në jetën ekonomike, shoqërore dhe kulturore, si edhe për të pasur një standard 
jetese e mirëqenieje që konsiderohet normal në shoqërinë në të cilën jetojnë. Kjo 
siguron një pjesëmarrje më të madhe në vendimmarrje, e cila ndikon në jetën e tyre 
dhe në realizimin e të drejtave themelore. (përfshirja sociale)

Konsultimi përcaktoi qëllimin e”Profilit”si mbledhje, organizim dhe paraqitjen e informacionit 
që ka të bëjë me: 1. Identifikimin e viktimave te trafikimit, mjetet dhe nismat e identifikimit; 
2. Gjendjen e përfshirjes/ përjashtimit të individëve para trafikimit, sipas fushave/treguesve 
arsim, strehim, shëndetësi, punësim etj.; 3. Përpjekjet dhe sfidat për përfshirje sociale pas 
trafikimit sipas këtyre fushave; 4. Rekomandimet për përfshirjen sociale.

Për krijimin e profilit të situatës së individëve viktima të trafikimit dhe përpjekjeve për 
përfshirje sociale, u përdorën tri metoda kryesore: 1. Shqyrtimi i literaturës, 2. Intervistat 
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gjysmë të strukturuara me individë viktima të trafikimit dhe individë nga institucione apo 
agjenci që jane të përfshira në identifikimin dhe dhënien e ndihmën për to; 3. Rishikimi dhe 
verifikimi i informacionit të mbledhur.

Në periudhën korrik-shtator u zhvilluan gjithsej 10 intervista me individë viktima të trafikimit 
(5 nën moshën 18 vjec dhe 5 të rritur), si dhe 10 intervista me individë punonjës të agjencive 
të përfshira në identifikimin dhe ndihmën për viktimat e trafikimit. Konfigurimi gjinor i grupit 
të intervistuar të viktimave të trafikimit, dy meshkuj dhe tetë femra, u diktua nga ngarkesa 
e rasteve që kishin ofruesit e shërbimit, por, gjithashtu, edhe nga gatishmëria e individëve 
viktima të trafikimit për tu intervistuar. Gjatë kohës kur u intervistuan, të gjithë individët po 
merrnin shërbime rehabilituese dhe ri-integruese nga ofruesit shtetërorë e joshtetërorë të 
shërbimeve për viktimat e trafikimit dhe ishin në faza të ndryshme të këtyre programeve. 
Procesi i intervistimit u udhëhoq nga Rekomandimet e OBSh-së për etikën dhe sigurinë në 
intervistimin e grave të trafikuara dhe dokumenti i UNICEF-it, “Le të flasim - Vendosja e një 
komunikimi efektiv me fëmijët viktima të abuzimit dhe trafikimit njerëzor”. Në konsultimin 
e projektmetodologjisë për kete profil, u sugjerua të kishte një numër më të madh të 
intervistuarish, çka rezultoi të ishte e pamundur. Në momentin e mbledhjes së informacionit, 
ka patur disa studime apo aktivitete të njëkohshme, të cilat i kanë angazhuar qoftë ofruesit 
e shërbimit, qoftë vete viktimat e trafikimit në dhënien e intervistave të shpeshta mbi përvojat 
e trafikimit dhe për programet e ndihmës. Për këtë arsye, u gjykua si më e përshtatshme 
dhe etike që të mbahej numri i përcaktuar më sipër dhe profili te plotësohej dhe verifikohej 
nëpërmjet shfrytëzimit të materialeve dytësore, raporteve dhe studimeve më të fundit të 
ofruesve te sherbimeve. Për krijimin e profileve u përdor, gjithashtu, shqyrtimi në aspektet 
e përfshirjes/përjashtimit i informacionit anonim për pesë raste të zgjedhura në mënyrë 
rastësore dhe të vëna në dispozicion nga Different & Equal (3 të mitur, 2 prej tyre nën 
moshën 18 vjeç dhe një 18 vjec, si dhe 2 të rritur, të gjitha femra), si edhe të dhëna që 
zotëroheshin nga ONM-ja lidhur me aktivitetin e tri njësive të lëvizshme të Vlorës, Tiranës 
dhe Elbasanit, gjate periudhes qershor 2013-prill 2014. Informacione për këtë qëllim u 
mblodhën edhe nga tri organizata, përfshi Qendrën Psikosociale “Vatra”, “Të ndryshëm 
dhe të Barabartë” dhe “Tjetër Vizion”, lidhur me ndihmën që iu është dhënë përfituesve gjatë 
periudhes dhjetor 2012 - gusht 2014.

Gjetjet fillestare të profilit u prezantuan dhe diskutuan në një seminar të zhvilluar në tetor 
të vitit 2014. 
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Shkurtimet 
AP Autoriteti Përgjegjës
ARSIS Shoqata për Mbështetjen Sociale të të Rinjve 
DASh Departamenti Amerikan i Shtetit 
D&E Të ndryshëm & të barabartë
ONM Organizata Ndërkombëtare për Migracionin
KKAT Koordinatori Kombëtar Antitrafik
KKSAT Koalicioni Kombëtar i Strehëzave Antitrafik
MKR Mekanizmi Kombëtar i Referimit 
MMSR Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
MPJ Ministria e Punëve të Jashtme 
NjL Njësitë Lëvizëse 
NjMF Njësitë për Mbrojtjen e Fëmijëve
OSBE Organizata per Bashkepunim dhe Siguri ne Evrope 
PSV Procedurat Standarte te Veprimit
QKPVT Qendra Kombetare e Pritjes se Viktmave te Trafikimit

SHSSH Sherbimi Social Shtetëror 

SIVET Sistemi i Informacionit për Viktimat e Trafikimit
TV Tjeter Vizion
UN GIFT Iniciativa Globale e Kombeve te Bashkuara per te Luftuar Trafikimin 
UNICEF Fondi i Kombeve te Bashkuara per Femijet 
UNODC Zyra e Kombeve te Bashkuara per Drogat dhe Krimin
VMT Viktima të Mundshme të Trafikimit 
VT Viktima të Trafikimit
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Falenderime

Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (ONM) falenderon për kontributin dhe 
mbështetjen të gjithë strukturat e perfshira në luften kundër trafikimit  duke përfshirë: 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, konkretisht ZëvendësMinistren e Punëve të Brendshme - 
Koordinatore Kombëtare për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave - dhe stafin 
e Njësisë Anti-Trafik, stafin e Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Shërbimit Social 
Shtetëror, Organizatat Ndërkombëtare (ON) dhe organizatat jo-fitimprurëse. Falënderim i 
veçantë shkon për Koalicionin Kombëtar të Strehëzave Anti-Trafik dhe në mënyrë specifike 
për drejtuesit dhe stafin e Qendrës Psiko-Sociale Vatra, Të Ndryshëm & Të Barabartë, 
Tjetër Vizion dhe Qendrës Kombëtare Pritëse për viktimat e trafikimit, që ndihmuan me 
indentifikimin e përfituesve për t’u intervistuar. Ne u jemi mirënjohës të gjithë përfituesve të 
përfshirë në këtë proces, dhjetë ish-viktima të trafikimit, të cilët na besuan dhe ndanë me 
ne përvojën e tyre dhe sfidat, duke siguruar kontributet e tyre për të përmirësuar shërbimet 
dhe për t’u shërbyer më mirë përfituesve.

Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (ONM) falenderon Agjencinë Zvicerane për 
Zhvillim dhe Bashkëpunim për mbështetjen financiare të dhënë në kuadër të “Programit të 
Kombeve të Bashkuara për mbështetjen e përfshirjes sociale në Shqipëri”.
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1. Përkufizime

Për qëllimin e profilit, në raport përdoren terma e përkufizime të marra nga Fjalorthi i 
Terminologjisë Migratore i IOM-it, nga legjislacioni ndërkombëtar dhe shqiptar, si edhe 
nga burime të tjera të ndryshme. Disa prej termave të përdorura më shpesh janë si më 
poshtë1: 

*Punë skllavëruese: Shërbime të kryera nga një punëtor në kushtet e skllavërisë, që lind 
për arsye ekonomike, kryesisht një borxh i marrë në formë huaje apo paradhënieje. Në 
rast se borxhi është shkaku kryesor i skllavërisë, punëtori (apo personat në ngarkim ose 
trashëgimtarët) është i lidhur me një kreditor të caktuar për një periudhë të përcaktuar apo 
të papërcaktuar, derisa të shlyhet huaja.

Fëmijë: Çdo person i lindur i gjallë, deri në moshën 18 vjeç. Në rastin kur mosha e personit 
nuk është plotësisht e përcaktuar, por ekzistojnë arsye që lënë të nënkuptohet se personi 
është fëmijë, ky person konsiderohet fëmijë dhe përfiton nga ky ligj derisa mosha e tij të 
jetë përcaktuar plotësisht.2

*Puna e të miturit: Çdo punë që kryhet nga të miturit, e cila dëmton shëndetin, arsimimin, 
zhvillimin e tij/saj fizik, mendor, shpirtëror, moral apo shoqëror.

*Mbrojtje konsullore: I referohet funksioneve konsullore që synojnë të ndihmojnë shtetasit 
jashtë vendit për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të tyre përpara gjykatave lokale. Në 
mënyrë të veçantë, mbrojtja shtrihet tek migrantët e arrestuar apo që mbahen në burg, apo 
që janë ndaluar në pritje të gjykimit, apo janë ndaluar në forma të tjera. Këta migrantë duhet 
të informohen pa vonesë për të drejtën e tyre për të komunikuar me autoritetet konsullore.

*Mbikëqyrje, kujdestari: Përgjegjësi për kujdesin dhe kontrollin e një individi. Një gjykatë 
mund të vendosë një të mitur në mbikëqyrjen e një të afërmi apo një kujdestari. Një person 
i cili është ndaluar nga autoritetet është “nën mbikëqyrje”.

*Ndalim: Kufizim i lirisë së lëvizjes, zakonisht përmes izolimit të detyruar të një individi nga 
autoritetet shtetërore. Ka dy lloje ndalimi. Ndalimi penal, që ka si qëllim ndëshkimin për 
krimin e kryer dhe ndalimi administrativ, që parashikohet për të garantuar zbatimin e një 
mase tjetër administrative (si dëbimi apo largimi nga territori). Në shumicën e vendeve, 
migrantët e parregullt i nënshtrohen ndalimit administrativ, duke qenë se ata kanë shkelur 
ligjet dhe rregullat e imigracionit, gjë që nuk konsiderohet si krim. Në shumë shtete, një 

1 Termat sipërshënuar me yll janë marrë nga Fjalorthi i Terminologjise Migratore të IOM-it.
2 Neni 3, “ Përkufizime” i Ligjit Nr.10 347, datë 4.11.2010 “ Për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës”.
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i huaj mund të ndalohet edhe në pritje të vendimit për statusin e refugjatit ose në pritje të 
vendimit të pranimit apo largimit nga shteti.

*Kujdestar: Personi që ka autoritetin ligjor dhe detyrën për t’u kujdesur për një person tjetër 
apo për pronën e tjetrit, zakonisht për shkak të paaftësisë, pamundësisë së tjetrit ose statusit 
të të miturit.

Punë e detyruar: Të gjitha punët apo shërbimet që kryhen nga një person nën kërcënimin e 
një ndëshkimi dhe për të cilin personi në fjalë nuk është ofruar vullnetarisht3.

*Migrim (migracion) i detyruar: Term i përgjithshëm që përdoret për të përshkruar një 
lëvizje migratore, që karakterizohet nga një element detyrues, përfshi kërcënimin e jetës 
dhe jetesës, shkaktuar nga shkaqe natyrore apo njerëzore (p.sh., lëvizjet e refugjatëve dhe 
të personave të shpërngulur brenda vendit, si edhe të njerëzve të shpërngulur si pasojë e 
katastrofave natyrore apo mjedisore, katastrofave kimike apo bërthamore, urisë ose si 
rezultat i projekteve të zhvillimit).

Shëndet: Gjendje e mirëqenies së plotë fizike, mendore dhe shoqërore dhe jo thjesht 
mungesë e sëmundjeve apo shqetësimeve.

*Pengmarrje: Rrëmbim apo ndalim i paligjshëm me forcë i një individi apo një grupi 
individësh, zakonisht i kryer me qëllimin e nxjerrjes së përfitimeve ekonomike ose politike 
nga viktima e pengmarrjes apo nga një palë e tretë. Zakonisht, pengmarrja është subjekt i 
legjislacionit penal të shteteve individuale. Megjithatë, ka raste kur pengmarrja është edhe 
subjekt i së drejtës ndërkombëtare (p.sh., pirateria).

Profil: Një përshkrim dhe analizë demografike, që ka të bëjë zakonisht me moshën, gjininë, 
etninë, arsimin, përkatësinë fetare, orientimin seksual. Profili mund të jetë njëkohësisht edhe 
shkak, edhe rezultat i përjashtimit social4.

*Kthim mbrapa: Kthimi nga ana e një shteti, pavarësisht nga mënyra, i një individi në territorin e 
një shteti tjetër në të cilin jeta ose liria e tij/saj do të kërcënohej, ose ai/ajo mund të përndiqen 
për arsye të racës, fesë, kombësisë, anëtarësisë në një grup të caktuar shoqëror ose mendimit 
politik; ose do të ishte nën rrezikun e torturës. Kthimi mbrapsht përfshin çdo veprim që ka si 
pasojë kthimin e individit në një shtet, përfshi largimin, deportimin, ekstradimin, dëbimin në kufi, 
ndalimin jashtë territorit dhe kthimin fizik.

Përjashtimi social: Një proces në të cilin individë të caktuar veçohen deri në skajet e 
shoqërisë, duke mos u lejuar të marrin pjesë plotësisht në të, për shkak se janë të varfër, 
nuk kanë kompetenca bazë dhe nuk kanë mundësi nxënieje apo për shkak të diskriminimit. 
Kjo i largon ata nga puna, nga të ardhurat, mundësite e arsimimit dhe formimit, si edhe 
nga rrjetet dhe veprimtaritë e komunitetit. Këto kategori kanë akses të ulët te grupet e 
pushtetit dhe vendimmarrjes e, kësisoj, shpesh ndjehen të pafuqishëm dhe të paaftë për të 
kontrolluar vendimet që ndikojnë ne jetën e tyre të përditshme.5

Përfshirja sociale: Një proces që siguron që individët të cilët rrezikohen nga varfëria dhe 
përjashtimi social të përftojnë mundësitë dhe burimet e nevojshme, për të marrë pjesë 
plotësisht në jetën ekonomike, shoqërore dhe kulturore, si edhe për të pasur një standard 
jetese e mirëqenieje që konsiderohet normal në shoqërinë në të cilën jetojne. Kjo siguron një 

3 Konventa Nr. 29 e Organizatës Ndërkombëtare të Punës, Për Punën e Detyruar, 1930, Neni2(1).
4 Rekomandimet për metodologjinë e krijimit të profileve të përjashtimit social të popullsive në 

rrezik në Shqipëri.
5 Po aty.
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pjesëmarrje më të madhe në vendimmarrje, e cila ndikon në jetën e tyre dhe në realizimin 
e të drejtave themelore6.

Skllavëria: Statusi ose gjendja e një personi mbi të cilin ushtrohet forcë, për ta privuar nga 
të gjitha të drejtat e pronësisë. (Neni 1, Konventa për Skllavërinë, 1926, i ndryshuar me 
Protokollin e vitit 1953) Skllavëria identifikohet nga një element pronësie ose kontrolli mbi 
jetën e dikujt tjetër, detyrimi dhe kufizimi i lëvizjes, si edhe nga fakti se personi nuk mund të 
largohet ose të ndërrojë punëdhënës (për shembull, skllavëria tradicionale, punë e lidhur, 
e detyruar ose robëria, shërbimi i detyruar dhe skllavëria për qëllime rituale ose fetare).7

Skllavëria moderne / skllavëria e kohëve te sotme: Përfshin punën skllavëruese, skllaverinë 
e femijëve, martesat e hershme dhe të detyruara, punën e detyruar, skllavërinë e trashëguar 
8 dhe trafikimin.9

Trafikimi i personave: Rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimi ose pritja e personave 
me anën e kërcënimit ose përdorimit të forcës ose formave të tjera shtrënguese, rrëmbimi, 
mashtrimi, abuzimi me pushtetin apo me një pozicion të pambrojtur ose duke dhënë apo 
marrë pagesa apo përfitime për të marrë pëlqimin e një personi për kontrollin e një personi 
tjetër me qëllimin e shfrytëzimit.10

Trafikimi i personave të rritur: Sipas nenit 110/a, të Kodit Penal11 është: “Rekrutimi, 
transportimi, transferimi, fshehja ose pritja e personave nëpërmjet kërcënimit ose përdorimit 
të forcës apo formave të tjera të shtrëngimit, rrëmbimit, mashtrimit, shpërdorimit të detyrës 
ose përfitimit nga gjendja shoqërore, fizike apo psikike ose dhënies apo marrjes së pagesave 
ose përfitimeve për të marrë pëlqimin e personit që kontrollon një person tjetër, me qëllim 
shfrytëzimin e prostitucionit të të tjerëve ose formave të tjera të shfrytëzimit seksual, të punës 
ose shërbimeve të detyruara, të skllavërimit ose formave të ngjashme me skllavërimin, të 
vënies në përdorim ose transplantimit të organeve, si dhe formave të tjera të shfrytëzimit, si 
brenda edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë”. 

Trafikimi i te miturve: Sipas nenit 128/b12 të Kodit Penal, trafikimi i të miturve është, “Rekrutimi, 
shitja, transportimi, transferimi, fshehja ose pritja e të miturve me qëllim shfrytëzimin e 
prostitucionit ose formave të tjera të shfrytëzimit seksual, të punës ose shërbimeve të 
detyruara, skllavërimit ose formave të ngjashme me skllavërimin, vënies në përdorim ose 
transplantimit të organeve, si dhe formave të tjera të shfrytëzimit”. 

Viktimat e krimit: Janë personat që, individualisht ose kolektivisht, kanë pësuar dëme, 
përfshi dëmtime fizike apo mendore, vuajtje emocionale, humbje ekonomike ose shkelje të 
rënda të të drejtave themelore, nëpërmjet veprimeve apo mosveprimeve që bien ndesh me 

6 Përkufizime nga Raporti i përbashkët i KE-së për përfshirjen sociale, 2004.
7 IOM, Manuali i IOM-it për ndihmën e drejtpërdrejtë për viktimat e trafikimit.
8 Skllavëria e trashëguar nga prejardhja përshkruan një situatë në të cilët njerëzit ose kanë lin-

dur në një klasë/kategori skllevërish apo nga një ‘grup’, që konsiderohet si nën skllavëri nga 
pjesëtarët e tjerë të shoqërisë (Anti Slavey International). 

9 Anti- Slavery International, http://www.antislavery.org/english/slavery_today/what_is_modern_
slavery.aspx.

10 Protokolli i Kombeve të Bashkuara për parandalimin, dhënien fund dhe ndëshkimin e trafikimit të 
personave, veçanërisht femrave dhe fëmijëve, në plotësim të Konventës së Kombeve të Bashkuara 
kundër Krimit Ndërkombëtar të Organizuar, 2000, (Neni 3(a)).

11 Ky nen është ndryshuar me nenin 26 të Ligjit 144/ 2013, “Mbi disa shtesa dhe ndryshime te ligjit 
7895, date 27.1.1995” Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë.

12 Ndryshuar me nenin 31 të Ligjit 144/2013.
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ligjet penale që veprojnë në shtetet anëtare, përfshi ligjet që ndalojnë abuzimin kriminal 
me pushtetin. Në kuadrin e kësaj Deklarate, një person mund të konsiderohet viktimë, 
pavarësisht nëse autori i veprës është identifikuar, kapur, dënuar dhe pavarësisht lidhjeve 
familjare midis autorit dhe viktimës. Kur është rasti, termi “viktimë” përfshin, gjithashtu, 
familjen e ngushtë dhe personat e në varësi të viktimës, si dhe personat të cilët kanë pësuar 
dëmtime gjatë ndërhyrjes për të ndihmuar viktimat ose për të parandaluar viktimizimin.13

Viktimat e abuzimit me pushtetin: Janë personat që, individualisht ose kolektivisht, kanë 
pësuar dëme, përfshirë dëmtime fizike apo mendore, vuajtje emocionale, humbje ekonomike 
ose shkelje të rënda të të drejtave themelore, nëpërmjet veprimeve apo mosveprimeve që 
ende nuk përbëjnë shkelje të ligjeve penale kombëtare, por të normave të lidhura me të 
drejtat e njeriut të njohura ndërkombëtarisht.14

Viktimë e trafikimit të qenieve njerëzore: Është personi objekt i trafikimit të qenieve 
njerëzore.15

*Grupe të pambrojtura: Çdo grup ose pjesë e shoqërisë që është më e rrezikuar për 
t’u cenuar nga praktikat diskriminuese, dhuna, katastrofat natyrore ose mjedisore, ose 
vështirësitë ekonomike, krahasuar me grupet e tjera brenda shtetit; çdo grup ose sektor i 
shoqërisë (si gratë, fëmijët ose të moshuarit) që është më i rrezikuar në periudha konfliktesh 
ose krizash.

Format më të këqija të punës së fëmijës: të gjitha format e skllavërisë ose praktikat e 
ngjashme me skllavërinë (si shitja dhe trafikimi i fëmijëve, skllavëria për shkak të borxhit, 
robëria dhe puna e detyruar, përfshi edhe rekrutimin e detyruar të fëmijëve për t’i përdorur 
në një konflikt të armatosur); përdorimi, gjetja ose ofrimi i një fëmije për prostitucion, për 
prodhimin e pornografisë ose për kryerjen e akteve pornografike; përdorimi, gjetja ose 
shfrytëzimi i një fëmije për aktivitete të paligjshme, veçanërisht për prodhimin dhe trafikimin 
e drogave, siç përcaktohet në traktatet ndërkombëtare përkatëse ose çdo punë tjetër që, 
nga natyra apo rrethanat në të cilat është kryer, ka gjasa të dëmtojë shëndetin, sigurinë ose 
moralin e fëmijëve.16

13 Deklarata e Kombeve të Bashkuara e Primeve Bazë të Drejtësisë për Viktimat e Krimit dhe Abuz-
imit të Pushtetit, A/RES/40/34, 29 nëntor 1985.

14 Deklarata e Kombeve të Bashkuara e Primeve Bazë të Drejtësisë për Viktimat e Krimit dhe Abuz-
imit të Pushtetit, A/RES/40/34, 29 nëntor 1985.

15 Sipas shkronjës “e” të nenit 4 të Ligjit Nr. 9642, datë 20.11.2006, “Për ratifikimin e Konventës së 
Këshillit të Evropës për masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore” .

16 Konventa 182 e ILO-s, Për Ndalimin dhe Veprimin e Menjëhershëm për Eliminimin e Formës më 
të Keqe të Punës së Fëmijëve, Neni 3.
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2. Grupi i pambrojtur dhe 
identifikimi i tij

Kufijtë e grupit të pambrojtur dhe nënndarjet 
Sipas Ligjit Nr. 9642, datë 20.11.2006, “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës 
për masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore”, viktimë e trafikimit të qenieve njerëzore 
është personi objekt i trafikimit të qenieve njerëzore. Deri me hyrjen në fuqi të këtij ligji, 
përcaktimi se kush ishin viktimat e trafikimit ose kufijtë e grupit të viktimave të trafikimit 
vinte si rrjedhojë apo nenkuptohej nga përkufizimi i trafikimit në Protokollin e Konventës së 
OKB-së mbi krimin e organizuar, në Deklaratën e OKB-së për Parimet Bazë të Drejtësisë 
për Viktimat e Krimit dhe Abuzimit me Pushtetin17, si dhe nga nene të veçanta mbi dënimet 
për veprën penale të trafikimit në Kodin Penal te RSh-së18. Këto nene ende i përshkruajnë 
elementet e veprës penale të trafikimit si të pandashme nga dënimet. Ekspertët ligjorë kanë 
sugjeruar futjen e paragrafëve përshkrues të përgjithshëm të veprës penale të trafikimit të 
personave ne Kodin Penal, gjë që nuk u parashikua nga Ligji 144/2013, që beri ndryshimet 
e fundit te Kodit Penal19.

Aktualisht, në legjislacionin shqiptar kemi trafikimin e personave të rritur dhe trafikimin e të 
miturve, pra, rrjedhimisht, dallojmë nëngrupet: viktima të rritur dhe viktima fëmijë. 

Lidhur me nëndarjet në fjalë, Kodi Penal përmban parashikime në dy prej neneve të tij, si 
më poshtë: 

Neni 110/a Trafikimi i personave të rritur
Rekrutimi, transportimi, transferimi, fshehja ose pritja e personave nëpërmjet kërcënimit ose 
përdorimit të forcës apo formave të tjera të shtrëngimit, rrëmbimit, mashtrimit, shpërdorimit 

17 Konventa e OKB Kundër Krimit te Organizuar Ndërvendor dhe Protokolli shtesë, i ratifikuar me 
Ligjin Nr. 8920, datë 11.07.2002 . Deklarata e OKB-së për Parimet Bazë të Drejtësisë për Viktimat 
e Krimit dhe Abuzimit me Pushtetin.

18 Sipas Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, (Neni 1 i Kodit Penal dhe ndarja e veprave penale): 
Kodi Penal përcakton veprat penale, dënimet dhe masat e tjera që merren ndaj autorëve të tyre.

19 Shkolla e Magjistraturës, Kuadri ligjor mbi trafikimin e qenieve njerëzore dhe sfidat e hasura në 
praktikën gjyqësore, shkurt 2013. Mund të lexohet në adresën: http://www.albania.iom.int/pub-
lications/research/School%20of%20Magistrate%20study%20on%20CT%20issues-ALB.pdf 
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të detyrës ose përfitimit nga gjendja shoqërore, fizike apo psikike ose dhënies apo marrjes 
së pagesave ose përfitimeve për të marrë pëlqimin e personit që kontrollon një person 
tjetër, me qëllim shfrytëzimin e prostitucionit të të tjerëve ose formave të tjera të shfrytëzimit 
seksual, të punës ose shërbimeve të detyruara, të skllavërimit ose formave të ngjashme me 
skllavërimin, të vënies në përdorim ose transplantimit të organeve, si dhe formave të tjera të 
shfrytëzimit, si brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, dënohen me burgim 
nga tetë deri në pesëmbëdhjetë vjet. Kur kjo vepër kryhet ndaj një personi të rritur të gjinisë 
femërore dënohet me burgim nga dhjetë deri në pesëmbëdhjetë vjet. Kur kjo vepër kryhet 
në bashkëpunim, më shumë se një herë, shoqërohet me keqtrajtimin dhe detyrimin me dhunë 
fizike a psikike ndaj të dëmtuarit, për të kryer veprime të ndryshme, sjell pasoja të rënda për 
shëndetin, ose rrezikon jetën e tij, dënohet me burgim jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet. Kur 
kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë, apo shoqërohet me keqtrajtimin 
dhe detyrimin me dhunë fizike a psikike ndaj të dëmtuarit, për të kryer veprime të ndryshme, 
ose sjell pasoja të rënda për shëndetin, dënohet me burgim jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet.

Kur vepra ka sjellë si pasojë vdekjen e të dëmtuarit, dënohet me burgim jo më pak se 
njëzet vjet ose me burgim të përjetshëm. Kur vepra penale kryhet nëpërmjet shfrytëzimit të 
funksionit shtetëror ose shërbimit publik, dënimi me burgim shtohet me ¼ e dënimit të dhënë.

Neni 128/b Trafikimi i të miturve
Rekrutimi, shitja, transportimi, transferimi, fshehja ose pritja e të miturve me qëllim 
shfrytëzimin e prostitucionit ose formave të tjera të shfrytëzimit seksual, të punës ose 
shërbimeve të detyruara, skllavërimit ose formave të ngjashme me skllavërimin, vënies në 
përdorim ose transplantimit të organeve, si dhe formave të tjera të shfrytëzimit, dënohen 
me burgim nga dhjetë deri në njëzet vjet. Organizimi, drejtimi dhe financimi i trafikimit 
të të miturve dënohen me burgim nga dhjetë deri në njëzet vjet. Kur kjo vepër kryhet në 
bashkëpunim ose më shumë se një herë, apo shoqërohet me keqtrajtimin dhe detyrimin me 
dhunë fizike a psikike të të dëmtuarit, për të kryer veprime të ndryshme, ose sjell pasoja të 
rënda për shëndetin, dënohet me burgim jo më pak se pesëmbëdhjetë vjet. Kur vepra ka 
sjellë si pasojë vdekjen e të dëmtuarit, dënohet me burgim jo më pak se njëzet vjet ose me 
burgim të përjetshëm. Kur vepra penale kryhet nëpërmjet shfrytëzimit të funksionit shtetëror 
ose shërbimit publik, dënimi me burgim shtohet me ¼ e dënimit të dhënë.

Me hartimin dhe zyrtarizimin e Procedurave Standarde të Veprimit, është ngritur një sistem 
dyhapësh i identifikimit të viktimave të trafikimit në territorin e Republikës së Shqipërisë, i 
cili është i pavarur dhe i pakushtëzuar nga bashkëpunimi i personit për kapjen e autorëve të 
krimit. Ky sistem përbëhet nga: 1. identifikimi fillestar/identifikimi i viktimave të mundshme 
dhe 2. identifikimi formal/identifikimi i viktimave të trafikimit. Pra, si rezultat, dallojmë 
nëngrupet viktima të mundshme dhe viktima te trafikimit.

“Identifikimi fillestar” është tërësia e veprimeve të ndërmarra nga institucionet shtetërore dhe 
joshtetërore në kufijtë dhe brenda territorit të RSH-së, që bën të mundur përcaktimin se një person 
i mitur apo i rritur është viktimë e mundshme e trafikimit të qenieve njerëzore. Këto veprime duhet 
të përfshijnë minimalisht: 1. vlerësimin e situatës së personave kundrejt treguesve të trafikimit; 2. 
mbledhjen dhe analizën e informacionit fillestar mbi procesin e trafikimit të personit; 3. informimin 
e personit për të drejtat dhe ndihmën në dispozicion të viktimave të mundshme të trafikimit dhe 
viktimave të trafikimit dhe mënyrat e qasjes tek ndihma; 4. dhënien e ndihmës së parë për ta nxjerrë 
personin nga rrjeti i shfrytëzimit dhe për rehabilitimin e tij/saj sa më të shpejtë në një mjedis të sigurt; 
5. njoftimin e Grupit/Strukturës Përgjegjëse për Identifikim Formal (G/SPIF) dhe 6. bashkëpunimin 
dhe koordinimin për të siguruar rehabilitimin dhe ri-integrimin e personave të trafikuar. PSV-të japin 
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një listë treguesish parësorë dhe dytësorë qe presupozohet t’i ndihmojë punonjësit e agjencive të 
ndryshme shtetërore dhe joshtetërore të identifikojnë viktimat e mundshme trafikimi. 20

“Identifikimi formal” i viktimave të trafikimit në kufijtë dhe territorin e RSH-së është 
identifikimi i një personi si viktimë trafikimi i kryer vetëm nga Grupi/Struktura Përgjegjëse 
për Identifikim Formal (G/SPIF), në bazë të formatit të intervistës formale të përfshirë në 
këtë dokument (Dokumenti i PSV-ve). Identifikimi formal duhet të arrijë minimalisht: 1. 
përcaktimin nëse personi është viktimë e trafikimit, nëpërmjet mbledhjes dhe analizës së 
informacionit të dhënë nga vetë personi; 2. vlerësimin në mënyrë të thelluar të nevojave të 
personit viktimë e trafikimit për ndihmë dhe mbrojtje; 3. dhënien e udhëzimeve dhe sigurimin 
e qasjes së personit të trafikuar tek ndihma e përshtatshme dhe e sigurt; 4. grumbullimin e 
informacionit dhe nisjen e hetimeve për ndëshkimin e trafikantëve. Intervista formale dhe të 
gjitha veprimet për përcaktimin e statusit të personit në lidhje me trafikimin kryhet në kohën 
më të shpejtë të mundshme, pas identifikimit të personit si viktimë e mundshme e trafikimit 
të qenieve njerëzore. Intervista formale kryhet veçmas në kohë nga kallëzimi. Edhe nëse 
personi dëshiron të bëjë kallëzim, në asnjë rast, intervista formale nuk ndërpritet për të 
marrë kallëzimin, por caktohet një kohë tjetër.21 

Intervista formale kryhet në çdo rast në mjediset e intervistimit të policisë së SLKTP-së dhe 
të gjitha organizimet e nevojshme për kryerjen e intervistës formale, përfshi njoftimin e 
punonjësit social shtetëror, janë përgjegjësi e punonjësit të policisë së SLKTP-së. Formatet e 
vëna ne dispozicion nga PSV-të përfshijnë intervistën dhe kushtet për zhvillimin e intervistës 
formale/dhënies së statusit “viktimë e trafikimit”.

Po sipas PSV-ve, kemi një ndarje tjetër të grupit që është viktimat e identifikuara brenda 
territorit ( të huaja dhe shqiptare ) dhe viktimat shqiptare jashtë territorit. Përgjegjësia për 
identifikimin formal jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë iu takon punonjësve të AP-
së, nga Ministria e Punëve të Jashtme. Këta të fundit, përveçse të presin informacion nga 
agjencitë dhe organizatat e vendit të destinacionit, që kanë dijeni për shtetas shqiptarë të 
identifikuar si viktima trafikimi në vendin pritës të cilëve iu nevojitet ndihmë nga autoritetet 
shqiptare, duhet të mbledhin në mënyrë proaktive informacion, duke iu drejtuar “kërkesa të 
rregullta për informacion autoriteteve përgjegjëse për identifikimin dhe mbrojtjen e viktimave 
në vendet pritëse” dhe duke përditësuar listën e kontakteve me autoritetet përgjegjëse për 
identifikimin në vendet e destinacionit.

Burimet e informacionit për madhësinë dhe 
karakteristikat e grupit 
Shqipëria ka nje praktikë relativisht të hershme, sistematike dhe në zgjerim të vazhdueshëm për 
mbledhjen e informacionit mbi viktimat dhe përpjekjet e bëra për identifikimin, rehabilitimin 
dhe ri-integrimin e tyre te sigurt, përfshirë, në disa raste, dënimin e trafikantëve. Kjo praktike 
përfshin raporte të Koordinatorit Kombëtar Antitrafik (KKAT) dhe Njësisë Antitrafik për 
zbatimin e strategjive dhe planeve të veprimit antitrafik22, si edhe dhe raportet vjetore apo 
20 Procedurat Standarde të Veprimit.
21 Në përputhje me parimet e deklaruara në PSV: Ndihma dhe mbrojtja për personat e trafikuar nuk 

do të kushtëzohet nga bashkëpunimi i tyre me drejtësinë dhe identifikimi i viktimave të trafikimit 
do të bëhet jo si qëllim në vetvete, por për t’i ndihmuar dhe mbrojtur ata/ato.

22 Raportet e Koordinatorit Kombëtar Antitrafik mund të shkarkohen në: http://www.punetebrend-
shme.gov.al/al/k-k-a-t/raporte-mbi-zbatimin-e-strategjive-dhe-planeve-kombetare-te-veprimit 
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tematike, me përqendrim të veçantë tek identifikimi dhe mbrojtja e viktimave të trafikimit, nga 
organizatat e Koalicionit Kombëtar të Strehëzave Antitrafik (KKSAT) dhe anëtarët e tjerë të 
Koalicionit, si Vatra, Të Ndryshem & Të barabarte23. 

Në strategjinë ndërsektoriale të luftës kundër krimit të organizuar pohohet se një nga 
arritjet e shënuara është unifikimi, gjate vitit 2008, i numrit i viktimave të trafikimit dhe 
viktimave të mundshme të trafikimit të raportuara nga institucionet shtetërore dhe ato 
joshtetërore. Sipas kësaj strategjie, është bërë riprogramimi i bazës së të dhënave për 
viktimat e trafikimit, duke prodhuar një bazë më të plotë e të përditësuar të grumbullimit dhe 
analizimit të informacionit që prej identifikimit fillestar të viktimës/viktimës së mundshme 
te trafikimit, deri ne ri-integrimin e saj të plotë. Aktualisht, në këtë program, i njohur si 
Sistemi i Informacionit për Viktimat e Trafikimit (SIVET), vazhdon hedhja e të dhënave nga 
përdoruesit, nën kujdesin e Njësisë Antitrafik, e cila monitoron funksionimin e sistemit dhe 
përdor të dhënat e nxjerra prej tij.24

Sipas informacionit nga intervistat, përmirësimi i bazës së të dhënave për viktimat e 
trafikimit, SIVET dhe përcaktimi i përgjegjësive konkrete për hedhjen e të dhënave në AP 
pritet të rrisë ndjeshëm jo vetëm bashkërendimin e aktorëve për identifikim, referim dhe 
mbrojtje, por edhe shpejtësinë, cilësinë dhe disponibilitetin e dhënies së informacionit për 
situatën e përpjekjeve kundër trafikimit.25

Raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit26, Grupit të Ekspertëve për Masat kundër 
Trafikimit të Qenieve Njerëzore (GRETA), si edhe raportet e organizatave ndërkombëtare, 
si UNODC, OSBE, AntiSlavery International, etj., përbëjnë një burim të rëndësishëm për 
informimin dhe verifikimin e situatës në vend dhe në lidhje me vende të tjera. 

Në vitin 2012, me mbështetjen e IOM-it, anëtarët e KKSAT-së hartuan një raport që paraqiste 
një profil të hollësishëm të viktimave të trafikimit dhe një tablo të mbështetjes së ofruar, 
duke sjellë, si rezultat, krijimin e një baze të dhënash për viktimat. Megjithatë, për shkak të 
mungesës së fondeve dhe caktimit të përparësive në dhënien e ndihmës, ky raport nuk vijoi 
të hartohej, sipas parashikimit.

Madhësia e grupit 
Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit (DASh), numri i viktimave të raportuara nga qeveria 
ishte 25 në vitin 2006, 20 në vitin 200727, 108 në vitin 2008, 94 në vitin 2009, 97 në vitin 2010, 
84 në vitin 2011, 92 në vitin 2012 dhe 95 në vitin 2013. Duke iu referuar shifrave në fjalë, 
është e dukshme se, gjatë pesë viteve të fundit në Shqipëri, numri i viktimave të identifikuara 
të trafikimit çdo vit është në mënyrë të përsëritur rreth 90. 

23 Raportet e D&E shkarkohen në adresën, www.differentandequal.org, ndërsa raportet e organiza-
tës “Vatra” në, www.qendravatra.org.al

24 VKM Nr. 663, datë 17.7.2013, “Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale të luftës kundër krimit te orga-
nizuar, trafiqeve të paligjshme dhe terrorizmit, 2013-2020 dhe planit të veprimit për vitet 2013-2016”.

25 Pritet, gjithashtu, që kjo të shmangë mbingarkesën që kanë ofruesit e shërbimit për hartimin e 
raporteve për autorietetet qendrore dhe lokale.

26 Shih http://www.state.gov/documents/organization/226845.pdf 
27 Sipas raportit të DASH-it, në vitin 2007, qeveria identifikoi si viktima të trafikimit vetëm ata të cilët 

ishin vetëidentifikuar si të tillë. Në të njëjtin vit, NGO-të raportuan 146 viktima të trafikimit.
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Sa më sipër janë shifrat e identifikimit të viktimave në vend. Nga të dhënat e marra deri 
tani, kuptojmë se përpjekjet e anëtarëve të AP-së në Ministrinë e Punëve të Jashtme janë 
përqendruar te rritja e kapaciteteve të punonjësve të përfaqësive diplomatike, por jo tek 
identifikimi i viktimave shqiptare jashtë vendit/ në vendet e destinacionit, sipas PSV-ve.28

Në këto rrethana, është vështirë që të kemi një numër të saktë të viktimave të trafikimit 
jashtë, por mund të krijojmë vetëm një ide rreth tyre. Sipas raportit të Agjencisë Kombëtare 
të Krimeve të Mbretërisë së Bashkuar29, gjatë periudhës prill-qershor 2014, Mekanizmi 
Kombëtar i Referimit (MKR) në vend ka shënuar 506 raste referimi për individë (të rritur dhe 
fëmijë) nga 60 vende të ndryshme të origjinës. Deri më 1 tetor 2014, Shqipëria renditej e 
para mes këtyre vendeve të origjinës, me 93 raste të rriturish referuar te MKR-ja30, e ndjekur 
nga Nigeria, me 55 raste. Ndërkohë, edhe numri i rasteve të referuara që përfshinin të 
miturit ishte më i lartë se i vendeve të tjera të origjinës, me 26 të tilla. Po kështu, Shqipëria 
vinte e para, me 85 raste31, në listën e atyre vendeve, individët e të cilave kishin kaluar 
fazën e parë të identifikimit, pas “vendimit pozitiv marrë mbi baza të arsyeshme32” dhe 
ishin në pritje të vendimit përfundimtar. Nga këto 85 raste, 4 prej tyre kishin marrë vendim 

28 Hapat aktuale në zgjerimin dhe bashkërendimin e AP-së pritet të intensifikojnë përpjekjet në 
zbatim të këtij detyrimi. 

29 Statistikat e Mekanizmit Kombëtar të Referimit për periudhën prill-qershor 2014, i publikuar më 
16 tetor 2014. Raporti mund të gjendet në: http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/publications/
national-referral-mechanism-statistics/434-ukhtc-nrm-stats-april-june-2014-v1-0/file 

30 Sipas Agjencisë, referimet te MKR-ja nuk janë për të matur trafikimin në Mbretërinë e Bashkuar, 
por tregojnë numrin e individëve që janë referuar si viktima të mundshme nga agjencitë e kon-
sideruar si “të parët që përgjigjen” në listën e Bordit Mbikëqyrës të MKR-së. Individët viktima të 
mundshme referohen te njëri prej dy autoriteteve vijuese: Departamenti i Vizave dhe Imigracionit 
i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Mbretërisë së Bashkuar ose Qendra kundër Trafikimit të 
Qenieve Njerëzore në Agjencinë Kombëtare e Krimeve. 

31 Konkluzioni pozitiv: “Ka më shumë gjasë për po, sesa jo …” 
32 Do të thotë që, brenda 5 ditësh nga referimi, dilet në përfundimin: “Dyshoj, por nuk mund të provoj …“
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përfundimtar pozitiv lidhur me përcaktimin si viktima të trafikimit, 13 të tjera kishin marrë 
vendim negativ, ndërsa 66 raste ishin ende në pritje të vendimit. 

Media është një tjetër mjet që mund të krijojë një ide mbi madhësinë e grupit. Kështu, sipas 
medias italiane: “Në daljet natën (dy herë në javë në 2013, punonjësit dhe vullnetarët e Caritas-
it kanë takuar 292 femra, një e pesta e atyre që mendohet se gjenden në rrugët e Milanos dhe 
të provincës. Vendet në të cilat janë gjetur janë ato të zakonshmet: unaza e Milanos, rrugët me 
lëvizje më të shpeshta që janë me drejtim për nga provinca. Çdo masë e drejtpërdrejtë kundër 
kësaj dukurie është e kotë: prostitucioni që nuk është zhdukur kurrë, është bërë, kësisoj, më i 
dukshëm. Edhe gjeografia e vendeve të origjinës është identike. Konfirmohet se rumunet janë 
më të shumta në numër (60%,) të ndjekura nga nigerianet (15%) dhe nga shqiptaret (12%), 
prania e të cilave është rritur, pas rënies që ishte shënuar vitet e fundit (në 2011, numri kishte 
zbritur në 6,5 %.). Rritja në numër dhe sidomos zëvendësimi i tyre (72 % e vajzave të takuara 
në vitin 2013 nuk janë të njëjta me një vit më pare) të bëjnë të ngresh hipotezën e një rikthimi të 
fuqishëm të trafikimit nga ana e organizatave kriminale në Tiranë dhe Vlorë.33

Së fundi, një mënyrë për të kuptuar përmasat e fenomenit apo madhësinë e grupit të 
pambrojtur është edhe shqyrtimi i informacionit dhe statistikave mbi skllavërinë moderne 
(trafikimit të personave i referohen herë si një formë e “skllavërisë moderne” dhe herë si një 
term ombrellë për forma të tjera të skllavërisë). Sipas DASh-it, në 15 vitet e fundit, “trafikimi 
i personave” dhe trafikimi i qenieve njerëzore” janë përdorur si terma ombrellë për t’iu 
referuar veprimeve gjatë të cilave dikush merr ose mban nje person në shërbim të detyruar. 
Sipas Anti-Slavery International, ka disa karakteristika që e dallojnë skllavërinë nga shkeljet 
e tjera të të drejtave të njeriut. Që të përcaktohet se dikush ndodhet në gjendje skllavërie, 
duhet që të paktën një prej karakteristikave në vijim të jenë të pranishme: personi është 
detyruar të punoje me anë të kërcënimit fizik apo emocional, është pronë ose kontrollohet 
nga një “ punëdhënës” nëpërmjet abuzimit mendor dhe psikologjik ose kërcënimit për 
abuzim, kufizohet fizikisht ose ka kufizime të lëvizjes së lirë. Sipas Anti-Slavery International, 
format e sotme të skllaverise perfshijne punën skllavëruese, skllavërinë e fëmijëve, martesat 
e hershme dhe të detyruara, punën e detyruar, skllavërinë e trashëguar dhe trafikimin. Shumë 
forma të skllavërisë përfshijnë më shumë se një element/karakteristikë nga këto. Trafikimi, 
për shembull, përfshin shpesh një pagesë paraprake që merret borxh nga trafikantët për 
udhëtimin dhe për rregullimin e një punë jashtë shtetit. Në vendin e destinacionit, ky borxh 
shërben si element për të kontrolluar viktimën, së cilës i thuhet se nuk mund të largohet 
deri sa të paguhet borxhi34. Treguesi Global i Skllavërisë (Walk Free Foundation) ofron një 
mundësi për të përcaktuar pozicionin e shteteve lidhur me skllavërinë moderne dhe trafikimin 
si pjesë e kësaj të fundit. Kështu, ai vlerëson që në Shqipëri duhet të ketë rreth 10 000 
persona në skllaveri moderne dhe kjo është e barabartë me 0,36% të popullsise.35 Sipas 
Treguesit Global të Skllavërisë, shkalla e rrezikut nga skllavëria moderne për individët në një 
vend përcaktohet nga, a) çfarë politikash ndërmerr shteti për të luftuar skllavërinë moderne, 
b) sa i garantohen qytetarit të drejtat e njeriut, c)  niveli i zhvillimit shoqëror dhe ekonomik 
i vendit, d) stabiliteti ose mungesa e tij në vend, treguar nga faktorë si trazirat ose niveli i 
lartë i korrupsionit, d) shkalla e diskriminimit të grave në vend. Në renditjen e Treguesit të 
vitit 2013, Shqipëria rezulton se është e para në Evropë për rrezikun e skllavërisë moderne.

33 La “mappa del sesso”: le prostitute sono più di 1.500, boom delle albanesi, http://www.ilgiorno.
it/milano/cronaca/2014/06/19/1080697-prostitute.html

34 Shih përkufizimet dhe, për më shumë informacion, adresën: http://www.antislavery.org/english/
slavery_today/what_is_modern_slavery.aspx 

35 Mjafton të vendosësh emrin e një vendi, për të parë llogaritjen e renditjes. http://www.globalslav-
eryindex.org/about/ 
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Bashkërendimi i identifikimit dhe referimit te viktimave 
te trafikimit
Instrumenti kryesor për bashkërendimin e identifikimit dhe referimit në Shqipëri është Mekanizmi 
Kombëtar i Referimit (MKR). MKR-ja është krijuar me Marrëveshjen e Bashkëpunimit për 
Përmirësimin e Identifikimit dhe Ndihmës për Viktimat e Trafikimit, më 18 korrik 2005. Deri në 
fund të vitit 2011, firmëtare të marrëveshjes ishin Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, 
Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta/Shërbimi Social Shtetëror, 
organizata Tjetër Vizion në Elbasan, organizata Të ndryshëm & të barabarte në Tiranë, 
organizata Vatra në Vlorë, ARSIS dhe Misioni i IOM-it në Tirane36. Në vitin 2012, MKR-ja u 
ripërtëri dhe u zgjerua, duke numëruar palë të tjera nënshkruese, si Ministria e Mirëqenies 
Sociale dhe Rinisë37, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria 
e Shëndetësisë, Prokuroria e Përgjithshme, IOM, World Vision, Qendra Psikosociale, “Vatra”, 
Të ndryshëm & të barabartë, Tjetër Vizion dhe ARSIS.

Me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 582, datë 27.07.2011, u miratuan Procedurat Standarte te 
Veprimit per Identifikimin dhe Referimin e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit.

PSV-të përcaktojnë me detaje mënyren dhe përgjegjësitë e identifikimit dhe referimit te 
viktimave te trafikimit. 

Me udhëzim të përbashkët të ministrave të Punëve të Brendshme, Arsimit dhe Sportit, 
të Punëve të Jashtme, të Shëndetësisë dhe të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë,38 autoriteti 
përgjegjës për identifikimin, referimin , mbrojtjen dhe ri-integrimin e viktimave/viktimave te 
mundshme te trafikimit kryesohet nga drejtori i Njësisë Antitrafik në Ministrinë e Punëve të 
Brendshme dhe zgjerohet ne 9 anëtarë, njeri prej të cilëve nga KKSAT-i. 

Shqyrtimi dokumentar tregon se ka pasur përpjekje të vazhdueshme për bashkërendim dhe 
bashkëpunim me vendet e tjera/vendet e destinacionit lidhur me identifikimin dhe ndihmën 
për viktimat e trafikimit dhe se në vitin e fundit ka pasur intensifikim te këtyre përpjekjeve. 
Ato perfshijnë sa vijon: 

•	 27 shkurt 2006 - Nënshkrimi i Marrëveshjes me Greqinë, “Për mbrojtjen dhe ndihmën 
për fëmijët viktima të trafikimit”; 

•	 shtator 2007 – Nënshkrimi i Protokollit Shtesë “Për intensifikimin e bashkëpunimit 
në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore përmes kufijve shtetërorë dhe për 
intensifikimin e identifikimit, njoftimit, referimit dhe kthimit të viktimave, si dhe 
personave të dyshuar si viktima të trafikimit të qenieve njerëzore” me Ministrinë e 
Brendshme të ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë;

•	 qershor 2012 – Nënshkrimi i Protokollit shtesë të bashkëpunimit me Kosovën për të 
njëjtin qëllim, por përqendrim të veçantë te fëmijët; 

•	 4 dhjetor 2014 – Nënshkrimi në Londër i Memorandumit të Mirëkuptimit me Mbretërinë 
e Bashkuar, “Për intensifikimin e bashkëpunimit në luftën kundër trafikimit të qenieve 
njerëzore dhe për përmirësimin e identifikimit, njoftimit, referimit dhe kthimit vullnetar 

36 Grupi i Ekspertëve për Veprimin kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, raporti mbi zbatimin e 
Konventës së Këshillit të Evropës për Veprimin kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore nga Shq-
ipëria (2011).

37 Këtu, janë përdorur emërtimet e reja të ministrive.
38 Udhëzim Nr.3799, datë 08.07.2014.
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të asistuar të viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit të qenieve njerëzore”;

•	 8 dhjetor 2014 – Nënshkrimi i Protokollit shtesë me Malin e Zi , “Për intensifikimin e 
bashkëpunimit në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe për përmirësimin 
e identifikimit, njoftimit, referimit dhe kthimit vullnetar të asistuar të viktimave/
viktimave të mundshme të trafikimit”.

Nismat e fundit që intensifikojne përpjekjet për 
identifikimin e viktimave të trafikimit dhe theksojnë 
qasjen proaktive
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Një nga përpjekjet për të përmirësuar identifikimin fillestar të viktimave të mundshme ishte 
ngritja e tri njësive të lëvizshme në Tiranë, Vlorë dhe Elbasan, që zgjeruan ose intensifikuan 
marrëdhëniet me organizatat që kanë kontakt me individë të cilët mund të jenë viktima të 
trafikimit. Kështu, në Tiranë, organizata Të ndryshëm & të barabartë lidhi marrëveshje me 
SHKEJ, ARSIS, SHKBSH-në, Njësitë bashkiake 9 dhe 4, FBSH-në, Mission Possible, Qendra 
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Kombëtare për Shërbime Komunitare (QKShK), World Vision, Fondacioni SOS, TLAS. Në 
Elbasan, organizata Tjetër Vizion arriti marrëveshje me bashkinë, Romano Sevi, NPF-në, 
Ndihmë për Ballkanin, Terre des Hommes, Njësinë për Mbrojtjen e Fëmijës, Drejtorinë 
Arsimore. Në Vlorë, Vatra arriti marrëveshje me Drejtorinë e Ndihmës Ekonomike dhe 
Shërbimet Sociale të bashkisë Vlorë, Zyrën e Punës, Qendrën Aulona, Qendrën Rinore. 

Sipas raporteve të institucioneve ndërkombëtare, ngritja e njësive të lëvizshme solli si 
rezultat rritjen e numrit të identifikuar të viktimave dhe viktimave mundshme.39

Më 16 qershor 2014, Koordinatori Kombëtar kundër Trafikimit, me mbështetjen e e USAID-
it, World Vision dhe Fondacionit Vodafone Albania, prezantoi linjën kombëtare të ndihmës 
116 006 dhe aplikimin celular, “Raporto! Shpëto!”. Nëpërmjet kësaj nisme, publikut i ofrohet 
një mënyrë për të raportuar thjesht dhe shpejt raste trafikimi apo të dyshuara si të tilla. 
Qytetarët mund të dërgojnë në mënyrë anonime një mesazh të shkurtër, i cili u shkon 
menjëherë dhe njëkohësisht 6 zyrtarëve të ndryshëm publikë, që janë anëtarë të Autoritetit 
Përgjegjës për Identifikimin, Referimin dhe Mbrojtjen e Viktimave/Viktimave të Mundshme 
të Trafikimit ose mund të telefonojnë falas në numrin 116 006. 40

Ndërkohë, më 21 tetor 2014, ndërmjet Koordinatorit Kombëtar Anti-trafik, Drejtorit të 
Përgjithshëm të IShPSh-së dhe Drejtorit te Përgjithshem të Policisë së Shtetit u nënshkrua 
marreveshja, “Për procedurat e bashkepunimit për identifikimin e rasteve të punës së 
detyruar dhe trafikimit me qëllim shfrytëzimin e punës”. Sipas zëvendësministres së 
Brendshme, Elona Gjebrea, krijimi i një grupi të përbashkët pune mes këtyre institucioneve 
do të sjellë evidentimin e rasteve të trafikimit të brendshëm.41

Aktorët identifikues dhe sfidat e identifikimit 
Sipas të dhënave që UNODC-ja ka marre nga policia, numri i rasteve të trafikimit për vitin 
2010 ka qene 37, për vitin 2011 ka qenë 23, për vitin 2012, 30 dhe për vitin 2013 ka qenë 5142.

Krahasimi i këtyre të dhënave me të dhënat e DASh-it43 na jep një grafik mbi raportin e 
shifrave të identifikimit nga ana e policisë dhe nga aktorë të tjerë, që tregon qartë një rritje 
të identifikimit nga policia. 

39 Raporti i Komisionit për Këshillin dhe Parlamentin Evropian, Mbi përparimin e Shqipërisë në luftën 
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe në reformën e sistemit gjyqësor http://www.
shqiptariiitalise.com/component/content/article/43-shqiperi/5399-raporti-ke-keshilli-duhet-ti-
njohe-shqiperise-statusin-e-vendit-kandidat.html 

40 Konferenca e Linjës Kombëtare 116 006 dhe Aplikacionit “Raporto! Shpëto!”. Shih faqen zyrtare 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme: http://www.punetebrendshme.gov.al/al/k-k-a-t/aktivitete-
te-njesise-antitrafik/konferenca-e-linjes-kombetare-116-006-dhe-aplikacionit-raporto-shpeto 

41 http://shqiptarja.com/Aktualitet/2731/trafiku-i-qenieve-njer-zoremb-ishp--polici-memorandum-
bashk-punimi-247148.html#sthash.BbMtSKtJ.dpuf 

42 http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_Country_profiles_
WCentral_Europe.pdf 

43 Shih më lart, në vitin 2010 ishte 97, në vitin 2011 ishte 84, në vitin 2012 ishte 92, dhe në vitin 2013 ishte 95.



Profili i situatave të viktimave të trafikimit dhe përpjekjet për përfshirje sociale

22

viti 2010   viti 2011          viti 2012             viti 2013

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

policia

aktorë të tjerë

Edhe në grupin e të intervistuarve për këtë profil, pjesa më madhe është identifikuar nga 
policia shqiptare. Mënyrat se si individët e intervistuar kanë rënë në kontakt me policinë 
paraqiten me hollësi me poshtë: 

1. E. ( M) Ka ardhur vetë në Shqipëri nga Kosova dhe është identifikuar nga policia;
2. V. (F) Është identifikuar nga policia; 
3. R ( F) Është identifikuar nga policia; 
4. A. (M) Është identifikuar nga organizatat që e kanë vëne në kontakt me njësinë 

lëvizëse;
5. Vm. (F) I është drejtuar vetë policisë; 
6. T. (F) Ka qëlluar të ketë policinë pranë në momentin e dhunimit fizik; 
7. A (F) E ka gjetur policia, pas kërkesës së të atit; 
8. Ve. (F) Ka shkuar vetë në polici; 
9. Mm( F) E ka gjetur policia, me kërkesë të së ëmës; 
10. Me( F) E ka gjetur policia me kërkesë te së ëmës. 

Nga ky grup dallohet lehtë se aktori kryesor i identifikimit është policia, në tri raste, e 
nxitur nga kërkesat e prindërve për të gjetur fëmijët që janë larguar nga shtëpia. Sipas 
intervistave me punonjës të policisë antitrafik, del se policia është shumë e ndjeshme dhe 
reagon me shpejtësi ndaj rasteve të raportuara për largimin e fëmijëve, duke i konsideruar 
ata si kategori në rrezik trafikimi.

Sipas informacionit nga Tjetër Vizion, raste referimesh nga pasur edhe nga organizata të 
tjera të ndryshme, si dhe nga shëndeti publik, por referimet më të shumta në dy vitet e fundit 
vijnë nga policia e shtetit dhe shërbimi social shtetëror. 44

Aktorët e identifikimit dalin në pah edhe kur shohim burimet e referimit te ndihma. Në 
tabelën më poshtë jepet lista e burimeve të referimit për viktimat e trafikimit të asistuara nga 
Të ndryshëm & të barabartë gjatë periudhës 1 dhjetor 2012 – 31 gusht 2014, me mbështetjen 
e IOM-it, në kuadrin e këtij projekti45:

44 IOM, Raporti përfundimtar i zbatimit të projektit. 
45 IOM, Raporti përfundimtar i zbatimit të projektit.
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Burimi i referimit tek D&E Numri

Prokuroria e Krimeve të Rënda 3

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 7

Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë 2

Drejtoria e Policisë së Qarkut Korçë 1

Drejtoria e Policisë së Qarkut Berat 3

Drejtoria e Policisë së Qarkut Durrës 1

Drejtoria e Policisë dhe Zyra Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror e Qarkut 
Durrës

2

Drejtoria e Policisë së Qarkut Dibër 1

Drejtoria e Policisë dhe Zyra Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror e së Qarkut 
Kukës

1

Komisariati i Policisë Nr. 2 Tiranë 1

Komisariati i Policisë Nr. 3 Tiranë 1

Komisariati i Policisë Nr. 4 Tiranë 1

Shërbimi Social Shtetëror 3

Zyra Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror e Qarkut Lezhë 3

Bashkia Gjirokastër 1

Qendra Kombëtare e Pritjes së Viktimave të Trafikimit 4

Qendra Psiko-sociale “Vatra” 2

Shoqata “Tjetër Vizion” 2

ARSIS 10

Terre des Hommes 1

IOM Tirana 2

Njësia Lëvizëse në Tiranë 4

Qendra Kombëtare për Gratë e Dhunuara 3

Forumi i Gruas, Elbasan 1

Aleanca LGBT 1

Organizata “Global Care”, Bathore 1

Organizata Te Drejtat e Njeriut në Demokraci 1

Qendra e Këshillimit për Gratë, Shërbimi për viktimat e trafikimit, në Dyseldorf, 
Gjermani dhe Drejtoria e Policisë së Rinasit

1

Organizata “Befrienders”, Londër, Britani e Madhe dhe Policia e Rinasit 1

Organizata “Sisters of our Lady of Charity”, Redcote Convent, Mbretëria e 
Bashkuar

1

Organizata SOLWODI (Solidaritet me Gratë në Krizë) në Gjermani 1

Gjithsej  67
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Duke vlerësuar rolin e policisë në identifikim, aktiviteti i parë i organizatave që ndërmorën 
ngritjen e njësive lëvizëse ishte nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me drejtoritë 
e policive të qarqeve Tiranë, Elbasan dhe Vlorë, si dhe hartimi i një plani të hollësishëm 
komunikimi dhe ndërhyrjeje për individët e identifikuar. Këto organizata informojnë se, sa 
herë që raportohen shifra të identifikimit nga Njësite Lëvizëse, deklarohet që identifikimi 
është kryer në bashkëpunim me policinë.46

Dokumenti i PSV-ve rendit një numër të konsiderueshëm agjencish përgjegjëse për 
identifikimin fillestar, që përfshijnë strehëzat për viktimat e trafikimit, qendrat e përkujdesjes 
shoqërore për personat në nevojë, organizatat me programe të ndihmës për personat në 
nevojë, zyrat e shërbimit social në rajone, strukturat e policisë së shtetit, inspektoriati i punës, 
zyrat e punës, drejtoritë rajonale të arsimit/zyrat rajonale arsimore, drejtoritë rajonale të 
shëndetit, njësitë për mbrojtjen e fëmijëve.

Vlerësimi i bërë në mbyllje të projektit, “Forcimi i përpjekjeve të Shqipërisë drejt një 
përgjigjeje efektive dhe të qëndrueshme kundër trafikimt të qenieve njerëzore”, zbatuar 
nga IOM-i në partneritet me Koalicionin Kombëtar të Strehëzave Antitrafik dhe Zyrën e 
Koordinatorit Kombëtar Antitrafik, financuar nga Zyra për Monitorimin dhe Luftën kundër 
Trafikimit të Qenieve Njerëzore, konstatoi se, edhe pse janë bërë përpjekje për të rritur 
kapacitetet e punonjësve të shëndetësisë dhe të operatoreve turistikë për identifikimin e 
viktimave të trafikimit, deri më tani, nuk ka ka pasur raste referimesh nga ata.47

Sipas informuesve të profilit nga ofruesit e shërbimit, sfidat e identifikimit janë mosnjohja e 
PSV-ve dhe mosnjohja ose mospranimi i dukurisë së trafikimit.

Gjatë dy viteve të fundit janë zhvilluar veprimtari të ndryshme në funksion të rritjes së 
kapaciteteve identifikuese të organizatave të ndryshme, nëpërmjet trajnimeve dhe punës së 
përbashkët. Një nga punonjësit e njësive lëvizëse e përshkruan si më poshtë rëndësinë e 
bashkëpunimit sa i përket identifikimit: 

“Bashkëpunimi i njësisë lëvizëse me agjencitë në terren (qofshin organizatat, administratorët 
socialë apo NjMF-të) nxiti edhe një praktikë tjetër që ka të bëje me bashkëpunimin lidhur 
me identifikimin dhe intervistimin. Shpesh, pasi bëheshin takime për rritjen e kapaciteteve 
nëpër organizata, merrej informacion nga punonjësit e agjencisë bashkëpunuese mbi raste 
të mundshme të viktimave të trafikimit. Më pas, rasti takohej dhe intervistohej së bashku me 
punonjësin dhe kjo qasje kishte dy anë pozitive: së pari, vetë rasti e kishte më të lehtë të fliste 
për situatën në të cilën ndodhej, duke qenë se njihej me punonjësin dhe kishte besim dhe, 
së dyti, fuqizoheshin kapacitetet identifikuese të punonjësit dhe sigurohej një qëndrueshmëri 
lidhur me identifikimin në atë zonë, edhe pasi Njësia Lëvizëse të mos funksiononte më atje”. 

Siç shihet nga përshkrimi i hapave të identifikimit përshkruar më lart, struktura përgjegjëse 
për identifikimin formal e dhënien e statusit “viktimë” është një strukturë me minimalisht dy 
persona, njëri prej të cilëve nga policia, sektori i luftës kundër trafiqeve të paligjshme dhe 
një nga shërbimi social shtetëror i qarkut, ku gjendet viktima e trafikimit. Qëllimi parësor i 
intervistës formale është vlerësimi i thelluar i nevojave të viktimës për ndihmë dhe mbrojtje. 
Në praktike, vihet re se edhe prokuroria “e jep” ketë status. Kështu, ne raportin e D&E për vitin 
201348 thuhet se: “Shtatë rastet e referuara nga Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe Drejtoria e 
Përgjithshme e Policisë e kanë marrë statusin “viktima trafikimi” drejtpërdrejt nga prokurorët, 

46 Takim konsultativ per gjetjet e profilit, datë 22.10.2014.
47 Raport vleresimi i projektit. 
48 Të Ndryshëm & të barabartë, Raport Vjetor 2013, http://www.differentandequal.org/sample/wp-

content/uploads/2014/11/Raporti-Vjetor-2013-DE.pdf
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të cilët i kanë referuar pranë D&E-së për marrjen e shërbimeve dhe vazhdojnë të ndjekin 
çështjet e tyre penale”. Objekt i identifikimit për prokurorët është vepra penale dhe synimi 
është dënimi i trafikantëve. “Disa parime që duhen pasur parasysh në identifikim. ….Teknika 
e pyetjes synon detajet që ndikojnë në evidentimin e gënjeshtrës, rritjen e besueshmërisë së 
deklarimit para gjyqtarit49”. Sipas një punonjësi nga ofruesit e shërbimit: 

“Praktika e identifikimit nga prokuroria është pozitive. Është shumë mirë që viktimat duan të 
bashkëpunojnë dhe i drejtohen direkt prokurorisë. Kjo duhet inkurajuar dhe duhet përfshirë 
në sistem, në mënyrë që viktimat të mos kalojnë edhe një herë në intervistë formale. Duhet 
siguruar vetëm që komunikimi i prokurorisë me viktimën dhe referimi i kësaj të fundit te 
shërbimet e ndihmës të bëhet siç duhet. … Në shumë raste, viktimat janë marrë dhe janë 
mbajtur për një kohë të gjatë dhe, shpesh, duke u pyetur deri sa prokuroria është bindur 
se personi po thotë të vërtetën dhe është vërtet viktimë e trafikimit. Në disa raste, viktimat 
kanë hequr dorë e janë larguar fare nga ndihma, se janë mërzitur. Ka edhe raste kur janë 
dënuar vetë viktimat”.

Vështirësitë praktike te zbatuesve të ligjit në kuptimin dhe interpretimin e elementëve të veprës 
penale të trafikimit janë konstatuar nga eksperte të ligjit dhe është sugjeruar të rishikohen 
dhe të qartësohet interpretimi i disa termave si “fshehja”, “mashtrimi”, “përfitimi nga gjendja 
shoqërore”, “vënia në përdorim ose transplantimi i organeve”50 etj51

Sipas një vlerësimi të zhvilluar ne 2013-2014, të IOM, rreth 38% e atyre që i janë përgjigjur 
kërkesës për informacion, kanë raportuar se llojet dhe cilësia e shërbimeve nuk i nxit 
individët të shfaqen52.

Një nga vështirësitë e identifikimit është edhe mungesa e vullnetit nga ana e vete viktimave 
për t’u identifikuar. Punonjësit e policisë informojnë se ka raste që vetë viktima nuk pranon 
që është trafikuar.

Sipas DASh-it, trafikimi për shfrytëzim që nuk është as seksual dhe as punë e detyruar ka 
ardhur në rritje dhe disa prej formave, si trafikimi i fëmijëve për luftë të armatosur, për 
aktivitet të ulët kriminal apo lypje të detyruar, mund të përbëjnë një problem të mprehtë për 
disa zona, por, nga pikëpamja globale53, mbetet një problem i kufizuar.

Një studim i kryer nga Anti-Slavery54 tregon se, në Evropë, personat e trafikuar shfrytëzohen 
për aktivitete kriminale si, vjedhjen (vjedhje xhepash, dyqanesh, thyerje ATM-sh,) mashtrime me 
përfitimet nga shteti, kultivimin e kanabisit, trafikimin/ kontrabandimin e drogave, falsifikimin 

49 IOM & Shkolla e Magjistraturës http://www.albania.iom.int/publications/research/School%20
of%20Magistrate%20study%20on%20CT%20issues-ALB.pdf 

50 Për më shumë informacion, shih raportin e GRETA-s, paragrafët 48 – 52. Qartësimi i termave dhe 
koncepteve të përdorura në Kodin Penal do të na ndihmonte për të standardizuar edhe termin e 
saktë, që duhet të përdorim për vetë fenomenin, problem i krijuar edhe për shkak të vështirësive 
në përkthimin dhe kuptimin e termave të tillë si: trafikimi i qenieve njerëzore, trafikimi i person-
ave, trafikimi në njerëz etj.

51 Sandër Simoni, IOM-i & Shkolla e Magjistraturës http://www.albania.iom.int/publications/re-
search/School%20of%20Magistrate%20study%20on%20CT%20issues-ALB.pdf 

52 IOM, Needs Assessment: Human Trafficking in the Western Balkans, 2014 http://www.albania.
iom.int/publications/research/CT%20Resreach%20publication%20ENG_Web.pdf

53 UNODC, Raporti Global mbi Trafikimin e Personave 2014 (Botim i Kombeve të Bashkuara, Kodi 
Nr. E.14.V.10). 

54 Anti-Slavery, Trafikimi për Veprimtari të Detyruara dhe Lypjeje në Evropë, Studim eksplorues dhe 
shembull të praktikës së mirë, http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2014/r/
race_europe_report.pdf 
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e produkteve (DVD-ve dhe cigareve), mbledhjen e paligjshme të bamirësisë, lypjen (në rastet 
kur lypja penalizohet), martesat e rreme, birësime të jashtëligjshme, vjedhjen e metaleve, 
prodhimin e metamfitaminës kristaline. Ky studim konstaton se, pavarësisht hyrjes në fuqi të 
Direktivës Evropiane për parandalimin dhe luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore55, 
ka mungesa në studimin dhe ndërgjegjësimin për këtë formë shfrytëzimi, me shumë pak raste 
të raportuara në statistikat zyrtare dhe shumë viktima të identifikuara gabimisht si kriminelë. 
Rastet e marra në shqyrtim konfirmojnë vështirësinë e identifikimit të këtij lloji shfrytëzimi. Dy 
nga të intervistuarit e mitur, një femër dhe një mashkull, janë shfrytëzuar për vjedhje56 dhe, në 
të dyja rastet, janë identifikuar dhe dënuar si shkelës të ligjit. Njëri nga rastet shprehet kështu: 

“Nuk bëra kallëzim, nuk doja të më quanin spiun. Më mirë vuaja dënimin…” 

Më tej, edhe në rastet e trafikimit për lypje të detyruar, të dhënat tregojnë se janë vështire të 
identifikueshme, për shkak të mospranimit nga vetë fëmijëve se shfrytëzohen nga prindërit 
e tyre. Një nga rastet e intervistuara, (E) mashkull i identifikuar në Shqipëri si viktimë e 
trafikimit shprehet kështu për qëndrimin e policisë në Kosovën e administruar nga Këshilli 
i Sigurimit të OKB-së57: 

“Goca, çuna lypnim. Policia s’bënte gjë, na shihte, na thoshte ikni te shtëpia (E.)” 

Të intervistuarit shprehen se ka vështirësi në identifikimin e meshkujve të rritur të trafikuar. 
Sipas studiueses Ruth Rosenberg, të gjitha shenjat tregojnë se problemi i trafikimit të 
meshkujve të rritur mund të jetë shumë më i madh sesa pohohet nga të dhënat. Ka shumë 
arsye pse raportimi meshkujve të rritur viktima të trafikimit është në shifra kaq të ulta. Arsyeja 
kryesore është që viktimat nuk identifikohen kurrë, por trajtohen si migrantë të parregullt 
dhe deportohen, pa u hetuar rastet e tyre. Arsyeja e dytë ka të bëjë me paragjykimet 
gjinore, që do të thotë se meshkujt nuk identifikohen si viktima trafikimi, edhe ateherë kur 
janë në të njëjtat rrethana me femrat që identifikohen si viktima te trafikimit. Një arsye tjetër 
e mungesës së identifikimit të meshkujve viktima të trafikimit është se profili i personave të 
trafikuar bazohet te viktimat e njohura, te cilat, deri më sot, kane qenë kryesisht femra të 
trafikuara për prostitucion. Kjo çon në presupozimin që trafikimi përfshin vetëm gratë me 
qëllim shfrytëzimin e tyre për prostitucion dhe, për këtë arsye, ky është profili që autoritetet 
kërkojnë kur gjurmojnë trafikimin58.

Në një nga analizat që i bëhet trafikimit nga UNODC-ja, vihet ne dukje se statistikat mund 
të jenë mbipërfaqësuese për raste të cilat zbulohen më kollaj nga sistemi i drejtësisë penale 

55 Fjala është për Direktivën e BE-së (2011/36), Direktiva e Parlamentit dhe Këshillit Evropian, e 
datës 5 prill, për parandalimin dhe luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjen 
e viktimave të tij, si edhe Vendimi zëvendësues Kuadër i Këshillit 2002/629/JHA [OJ L 101 of 
15.4.2011]. http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_
trafficking_in_human_beings/jl0058_en.html

56 Njëri për vjedhje dhe për lypje.
57 Që këtu e poshtë referuar si Kosovën e administruar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-së.
58 Ruth Rosenberg, Trafficking of Adult Men in the Europe and Eurasia Region, korrik 2010.

 Raporti u hartua për Ekipin e Tranzicionit Social, Zyra për Demokraci, Qeverisje dhe Tranzicion 
Social e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID/E&E/DGST) nga 
Creative Associates International, Inc. dhe Divizioni i JBS International, Inc.
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dhe se shfrytëzimi seksual mund të zbulohet më kollaj sesa format e tjera të shfrytëzimit, 
duke qenë se, për shumë vite, ka qenë në qendër të vëmendjes së ndërgjegjësimit të publikut 
dhe legjislacionit59. Deri vitin e kaluar, Kodi Penal parashikonte një nen të posaçëm për 
trafikimin e femrave: 

“Shembujt e viktimave që janë parë fillimisht si imigrantë pa dokumente, të paligjshëm, 
të trajtuar si kriminelë dhe të çuar në procese gjyqësore deportimi ose, në raste të tjera, 
të parë fillimisht si prostituta, të akuzuar për joshje, të burgosur ose paraburgosur (edhe 
në rastet kur kanë qenë fëmijë), shërbejnë për të përforcuar mesazhin e trafikantëve që 
viktimat do te trajtohen si kriminelë, nëse sillen në vëmendjen e autoriteteve dhe mbështesin 
perceptimin e viktimave se e kanë vetë fajin dhe rrisin fuqinë dhe kontrollin e trafikantëve 
mbi viktimat60”.

Së fundi, sfidat e hasura gjatë përpjekjeve për identifikim lidhen edhe me mungesën e një 
përshkrimi të qarte në PSV të ndërhyrjes së menjëhershme të policisë, në rastet kur agjencitë 
e tjera përgjegjëse për identifikimin fillestar nuk mund të ndërhyjnë, për ta nxjerrë personin 
nga situata e shfrytëzimit.

59 UNODC, Trafikimi i qenieve njerëzore, analiza për Evropën, 2009, http://www.ungift.org/doc/
knowledgehub/resource-centre/GIFT_TIP_Analysis_on_Europe_2009.pdf 

60 Heather J. Clawson, Dr. e Shkencave dhe Nicole Dutch, Identifikimi i viktimave të trafikimit, sfi-
dat përkatëse dhe strategjitë premtuese të fushës, Studimi i programeve të ShShNj n[ sh[rbim t[ 
viktimave t[ trafikimt t[ qenieve njer[zore, përgatitur nga zyra e Ndihmëssekretarit për Planifikim 
dhe Vlerësim (ASPE), Departamenti i Shteteve të Bashkuara për Shëndetësinë dhe Shërbimet ndaj 
Njerëzve. Gjendet në: http://aspe.hhs.gov/hsp/07/HumanTrafficking/IdentVict/ib.htm 



Profili i situatave të viktimave të trafikimit dhe përpjekjet për përfshirje sociale

28

3. Profili para dhe 
gjatë trafikimit

Mosha 
Sipas UNODC-së, qëkurse kjo organizatë filloi të mbledhë informacion mbi profilin e 
moshës së viktimave të identifikuara, nëngrupi i fëmijëve mes viktimave të identifikuara 
ka ardhur në rritje. Globalisht, fëmijët përbëjnë tani një të tretën e të gjitha viktimave të 
trafikimit. Sipas UNODC-së, aktualisht, në tre viktima fëmijë, dy janë vajza dhe një është 
djalë.61

Në grupin e të intervistuarve për këtë profil, mosha e trafikimit shkon nga 5 vjeç deri në 25 
vjeç, por është nën 18 vjec për pjesën më të madhe të tyre (7 nga 10)62. Edhe në praktikën 
e Njësisë Lëvizëse të Tiranës, është vënë re që të miturit janë veçanërisht të prekur nga 
trafikimi. Nga 30 raste të identifikuara gjatë periudhës qershor 2013-tetor 2014, 14 janë të 
mitur. Ajo çfarë ka konstatuar kjo NjL gjatë punës identifikuese është që, edhe pse rastet 
mund të jenë identifikuar në moshë madhore, përsëri procesi i trafikimit ka filluar herët në 
moshë të mitur (mes moshës 14-17 vjeç).

61 UNODC, Raporti global mbi trafikimin e personave 2014 (Botim i Kombeve të Bashkuara, Kodi 
Nr. E.14.V.10).

62 E. ( M) 8 vjeç e gjysmë, V. (F) 15 vjeçe, R ( F) 5 vjeçe, A. (M) 13 vjeç, V. (F) 22 vjeçe, T. (F) 25 vjeçe, 
A (F) 19 vjeçe, V. (F) 17 vjeçe, M (F) 19 vjeçe, M (F) 15 vjeç.
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Mosha e trafikimit
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Mosha e trafikimit

Sipas punonjësve të Njësive Lëvizëse, sa më e gjatë të jetë periudha e shfrytëzimit, aq më i 
vështirë është procesi i pranimit të ndihmës nga viktima dhe aq më i vështirë është gjithashtu 
procesi ri-integrues, gjë që e bën të domosdoshëm identifikimin e hershëm nga strukturat 
që punojnë në terren, NjL-të ose Njësitë për Mbrojten e Fëmijëve. 

Tabela më poshtë paraqet moshën dhe kohëzgjatjen e trafikimit për secilin rast:
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Kohëzgjatja e trafikimit

Mosha e trafikimit

Përkatësia etnike 
Në 10 rastet e intervistuara, tre u perkasin minoriteteve: E – të dy prindërit Romë, V – 
prindërit Maxhorance-Egjyptian, R.- Rom-Egjyptian dhe shtate maxhorances. 
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Lloji i shfrytëzimit 
Shifrat e dy viteve të fundit në Shqipëri tregojnë që kemi një rritje të identifikimit të rasteve 
të shfrytëzimit për punë. Sipas TIP-së, ne vitin 2013, 21 nga 95 viktima te identifikuara 
ishin trafikuar për qëllime punësimi, kurse një vit më parë, në vitin 2012, nga 92 viktima të 
identifikuara, vetëm dy ishin trafikuar për qëllime punësimi. 

Sipas raportit të organizatës Të ndryshëm & të barabartë në 2013, 62% e rasteve janë 
shfrytëzuar seksualisht, 16% për pune të detyruar dhe 13 % për lypje, 6% per martesë të 
detyruar dhe 3 % për veprimtari kriminale. 

Sipas informacionit të TV për vitin e kaluar, 71,4% e grave kanë qenë të shfrytëzuara 
seksualisht, 77,7 % e të miturve kanë qenë të shfrytëzuar për qëllime punësimi , lypje dhe 
shpërndarje droge. 

Këto përqindje janë të ngjashme me ato të gjetura në grupin e të intervistuarve dhe rastet 
e identifikuara nga NjL-të në periudhën qershor 2013-prill 2014, të marra në shqyrtim për 
këtë profil. Grafikët me poshte ilustrojne gjetjet: grupi i të intervistuarve, grupi i rasteve të 
identifikuara nga tri njësitë lëvizëse. 

Llojet e shfrytëzimit

Martesë e detyruar

Lypje  & vjedhje

Shfrytëzim seksual

Lypje

Vjedhje / aktivitet kriminal

1
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Për lypje dhe seksualisht
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Shfrytëzuar për lypje
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Organizimi i trafikanteve dhe te ardhurat e shfrytëzimit. 
Sipas UNODC-së (2009), cilatdo qofshin arsyet, statistikat tregojnë qartësisht se raporti i 
femrave të dënuara për krimin e trafikimit është më i lartë se për krime të tjera.63

Po sipas UNODC-së, kriminelët që kryejnë trafikimin mund të veprojnë të vetëm, me një 
ortak ose në forma të ndryshme grupesh apo rrjetesh. Kjo është veçanërisht e vërtetë, nëse 
krimi ndodh kundër viktimave që shfrytëzohen brenda vendit. Megjithatë, operacionet e 
trafikimit mund të jenë edhe më komplekse dhe mund të përfshijnë shumë shkelës të ligjit, 
sidomos kur është fjala për trafikimin ndër-rajonal64.

Në rastet e studiuara për profilin kemi disa lloj përfituesish/shfrytëzuesish të punës apo 
shërbimit të detyrueshëm të viktimës, ku kryesimin e mbajnë “te dashurit” apo bashkëshortët. 
Edhe pse nuk mund të thuhet me siguri që prindërit, të fejuarit apo bashkëshortët kanë 
vepruar të vetëm, në tri raste kemi “organizim” të trafikantëve. Ne tabelën më poshtë jepen 
përfituesit kryesorë të shfrytëzimit për çdo rast të intervistuar dhe për sa herë që është 
dhënë ky informacion, dhe persona të tjerë të shfrytëzuar nga të njëjtët persona.

Rasti i intervistuar Përfituesi i drejtpërdrejtë i 
vullnetshëm/ shfrytëzuesi 

Persona të tjerë të shfrytëzuar 
nga i njëjti person/rrjet 

 E. Mashkull Prindërit (babai njerka) Fëmijë të tjerë të familjes 

V. Femër Të ndryshëm (pronarë hotelesh, 
taksistë) Vajza të tjera të mitura 

.R. Femër Nëna Fëmijë të tjerë të familjes 
A. Mashkull Të rritur të lagjes Fëmijë të tjerë të lagjes
V. Femër I dashuri
T. Femër I fejuari 
V. Femër Burri 

A . Femër Të ndryshëm, pronarë lokalesh, 
hotelesh Motra 

M. Femër I fejuari 

M. Femër Të ndryshëm, pronarë lokalesh, 
hotelesh Shoqe 

Mënyrat se si vileshin dhe përdoreshin të ardhurat nga shfrytëzimi është e ndryshme për 
raste të ndryshme: 
“Nganjëherë, kur ishte ftohtë, fëmijët e tjerë rrinin në shtëpi dhe vetëm unë me motrën time 
të madhe dilnim dhe lypnim. Babi na thoshte sa leke duhet të bënim. Verës donte 50, dimrit 
donte 20 euro. Kur nuk bëja leke, kisha frike të shkoja në shtëpi, flija nëpër lokale, te ndonjë 
shoku im. Vinte babi më gjente te stacioni i autobusit dhe me rrihte me rrip. (E., 14 vjeç)

Fillova punë kameriere, pastaj balerinë. Merrja 50 mijë lekë, 60 mijë lekë në ditë si balerinë. 
Paguaja për të ngrënë, për t’u veshur dhe qiranë. Ato dy gocat që ishin me mua, njëra 
punonte me klientë, tjetra nuk punonte. E ndihmonim ne. (V., 17 vjeçe)

Dy vitet e fundit, personat e trafikuar kanë ardhur me 0 finance, me përjashtim të disa 
bizhuterive”. (ofrues shërbimi) 

63 UNODC, Trafikimi i personave, Analiza për Evropën, 2009, http://www.ungift.org/doc/knowl-
edgehub/resource-centre/GIFT_TIP_Analysis_on_Europe_2009.pdf 

64 UNODC, Raporti Global për Trafikimin e Personave 2014 (Botim i Kombeve të Bashkuara, Kodi 
Nr. E.14.V.10). 
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Vendet e shfrytëzimit 
“Në Kosovë kishte shumë fëmijë. Nuk e di, mund të kishte nja 100 nga Elbasani, nga Fieri”. (E.) 

Qeveria e ShBA-së mendon se trafikimi i personave përfshin të gjitha sjelljet kriminale që 
janë pjesë e punës së detyruar dhe, në mënyrë thelbësore, vënien dhe mbajtjen e një personi 
në shërbim të detyruar. Sipas Aktit të Mbrojtjes së Viktimave dhe në përputhje me Protokollin 
e Kombeve të Bashkuara për Parandalimin dhe Dënimin e Trafikimit, sidomos, të Grave dhe 
Fëmijëve, individët mund të jenë viktima të trafikimit, pavarësisht se dikur kanë pranuar, 
kanë marrë pjesë në një krim si rrjejdhojë e drejtpërdrejtë e të qenit viktimë e trafikimit, janë 
transportuar ose, thjesht, kanë lindur në një gjendje shërbimi të detyruar. Pavarësisht se trafikimi 
duket si nje term që njeh lëvizjen, në thelb të trafikimit qëndrojnë format e shumta të skllavërimit 
dhe jo aktivitetet e transportit ndërkombëtar. 65

Sipas analizës që UNODC-ja i bën trafikimit në Evropë midis viteve 2005 dhe 2007, viktima 
nga Ballkani Perëndimor ishin gjetur në katër ose pesë shtete të Evropës Perëndimore dhe 
Qendrore. Gjate së njëjtës periudhë, një numër i kufizuar viktimash shqiptare u zbuluan në 
9 vende evropiane.66

Deri para një viti, trafikimi i brendshëm nuk ishte i sanksionuar me ligj. Ligji Nr. 144/2013, 
“Për disa shtesa dhe ndryshime ne Ligjin Nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së 
Shqipërisë”, i ndryshuar”, e njeh lëvizjen brenda vendit si element të trafikimit. 

Sipas Raportit të Koordinatorit Kombëtar Antitrafik për vitin 2013, vendet kryesore të 
destinacionit ishin vende fqinje, si Greqia, Italia, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë 
dhe Kosovën e administruar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-së e vendet e tjera të BE-së, 
kryesisht, Belgjika, Holanda, Gjermania, Zvicra dhe Britania e Madhe.67

Pesë rastet e studiuara kanë pasur si vend shfrytëzimi/destinacioni: Serbinë (B.), Greqinë 
dhe Shqipërinë (F.), Shqipërinë dhe Greqinë (E.), Shqipërinë (R.), Shqipërinë (S.). Nga 10 
të intervistuar, 6 janë shfrytëzuar në Shqiperi dhe 4 edhe në Shqiperi edhe jashtë, Greqi, 
Angli, Kosovë. 

Grafiku me poshte jep vendet e shfrytezimit për rastet e intervistuara dhe të studiuara së 
bashku. 

65 http://www.state.gov/j/tip/what/ 
66 UNODC, Trafikimi i personavef, Analiza për Evropën, 2009, http://www.ungift.org/doc/knowl-

edgehub/resource-centre/GIFT_TIP_Analysis_on_Europe_2009.pdf 
67 Sipas Raportit te Koordinatorit Kombëtar Antitrafik, janar –dhjetor 2013. 
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Vendi i shfrytëzimit

Të shfrytëzuar në shqipëri
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Të shfrytëzuar jashtë/dhe jashtë

Metodat e vënies dhe mbajtjes në shfrytëzim 
Ne raportin e KKSAT-së, varfëria dhe vështirësitë ekonomike janë parë si shkaqet kryesore 
të trafikimit (34,18 % e kanë parë si shkak) , e pasuar nga marrëdhëniet e këqija në familje, 
përfshi dhunën në familje (31,65% ), divorcin apo ndarjen e prindërve ( 12,66% ) dhe 
vdekja e prindërve ose e një pjesëtari të familjes (7,59), të ndjerit pa mbështetje (7,59%)68.

Sipas të intervistuarve, metodat kryesuese të rekrutimit dhe të mbajtjes në kontroll janë 
mashtrimet apo premtimet për martesë. Për pesë rastet e të rriturve të intervistuar (për të 
rriturit ky dimension është i pavend69), mënyrat e rekrutimit kanë qenë: 

V., mashtrim dhe kërcënime për jetën dhe fëmijën; T., shfrytëzimi i autoritetit të prindërve 
dhe mentalitetit, izolimi dhe dhuna fizike; V., shfrytëzimi i autoritetit të prindërve, varfërisë 
dhe mentalitetit dhe dhuna e skajshme fizike; A., shfrytëzimi i situatës së dhunës së 
skajshme të familjes dhe dhuna e skajshme në familje; M., mashtrimi për martesë. Në 
një nga rastet e intervistuara, një i mitur tregon edhe për forma rekrutimi të dhunshme: 

“Nusen e dajës tim deshën ta merrnin në makinë, fëmijën e vogël që kishte në dorë desh 
e shtypën me makinë. Ishte një çun që i tha: “lëreni, se gjynah”. Atë e vranë. Disa goca i 
marrin nga rruga kur janë duke lypur. Një gocë 12 vjeçe e morën. E mori një kushëriri i vet 
në Shqipëri. Nuk e pamë më”.

Vendbanimet
Shumica e të intervistuarve kanë jetuar në qytet deri në momentin e trafikimit. Në grupin e 
të intervistuarve raporti është 70% me 30 % (7 në qytet dhe 3 në fshat).

Kjo përqindje është e ngjashme me atë të gjetur dy vite më parë. Në raportin e KKSAT-së, 
përqindja e atyre që ishin në qytet ishte 80 % dhe atyre në fshat ishte 20% . Vendndodhja e 

68 Raport i KKSAT-së.
69 Referuar Protokollit te Palermos dhe Kodit Penal te RSH.
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banimit (qarqe) për secilin prej të intervistuarve është: Tirana 4, Elbasani 2, Dibra 1, Korça 
1, Berati 1, Shkodra 1. Në raportin e KKSAT-së, qarqet më të hasura janë Tirana, Durrësi, 
Elbasani, Shkodra, Berati, Vlora, Korça 

Strehimi & pronësia mbi shtëpinë
Një pjesë e madhe e të intervistuarve ose nuk kanë pasur një shtëpi të prindërve, nuk e 
konsiderojnë shtëpinë e prindërve si shtëpinë e tyre ose edhe nuk lejohen të jetojnë aty. 
Tabela më poshtë jep përshkrimet e llojit të banesës dhe marrëdhëniet e të intervistuave 
me të. 

Kodi Lloji i shtepise Pronësia , marrëdhëniet me shtëpinë 

E. Vilë dykatëshe 
Zihet babai me xhaxhain se e kujt është shtëpia. Shtëpia është në emër 
të gjyshit. E kemi bërë ne, kalamajtë, duke lypur dhe çfarë na kanë 
sjellë hallat nga jashtë shtetit. Babai thotë mos hajde në shtëpi

R. Pa shtëpi Gjyshja kishte shtëpi

V. Shtëpi në fshat Është e gjyshërve nga mami

A. Pa shtëpi/me qira Lëviznim me qira, sa në një vend në tjetrin

V. Shtëpi Është aty, po nuk është se kishte njeri. Ne, të gjithë fëmijët, ishim larg

A Shtëpi në fshat Ishte e babait dhe e vëllezërve

T Shtëpi në fshat Ishte e prindërve. Djemtë kanë vend, vajzat jo

V Shtëpi 
Nuk ishim pronarë të tokës, e kishim ndërtuar pa leje. Në çdo 
moment mund të na e prishnin 

M. Pa shtëpi/me qira Jetuam ca kohë me prindërit e mamit, pastaj ikëm me qira, se daja u martua

M. Shtëpi apartament Ishte e jona, e babit 

Numri i fëmijëve dhe me çfarë jetonte familja
Në gjysmën e rasteve të intervistuarve, ata kane patur më shumë se 4 motra apo vëllezër. 
Në 7 raste, familja ka jetuar me punën e femijëve. 

Kodi Numri i fëmijëve Me çfarë jetonte familja 

E. 8 fëmijë me nëna të ndryshme (2;6) Lypja e fëmijëve dhe mbledhja e hekurishteve

R. 7 fëmije me baballarë të ndryshëm Lypja e fëmijeve 

V. 1 fëmijë i rritur nga gjyshërit Puna në bujqësi dhe një pension kooperative i gjyshit

A. 3 fëmijë Puna e nënës. Shiste rroba si shitëse ambulante 

V. 5 fëmije Puna e femijëve. Fëmijët punonin vetë në bujqësi, në Greqi

A 6 fëmije Babai dhe vellezërit punonin dhe dërgonin nga Greqia 
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Kodi Numri i fëmijëve Me çfarë jetonte familja 

T 7 fëmije Puna e prindërve dhe femijeve. Punonin tokat e tyre

V 4 fëmije Fëmijët dhe nëna punonin. Qepnin kepuce ne shtepi 

M. 1fëmije Punonin nënë e bijë. Nëna pastronte shtëpi

M. 3 fëmije Punonte nëna, pastronte shtëpi 

Bashkëjetesa me prindërit/ kujdesi prindëror 
Nga 10 raste të intervistuara, vetem tre raste kanë patur dhe kane jetuar me të dy prindërit, 
deri në momentin e trafikimit ose të levizjes. Një rast nuk ka jetuar asnjëherë me asnjërin 
prej prindërve, ndërsa në një tjetër njëri prej prindërve ka vdekur. Në të gjitha rastet e tjera, 
prindërit janë ndarë, prej divorcit ose kane jetuar te ndare per shkak te migracionit (1 rast). 

Për shkak të braktisjes, 2 kanë qëndruar në institucione rezidenciale për fëmijë.

Prindërit e ndarë

Prindërit jetojnë bashkë

Prindërit nuk jetojnë bashkë

Mosha e trafikimit

Mosha deri kur kanë jetuar
me prindërit

0

E.

V.

R.

A.

V.

T.

A.

V.

M.

M.
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E. ( M) – Prindërit kanë qenë të martuar dhe, pastaj, janë ndarë. Nëna është larguar dhe i 
ka lënë 2 fëmijët me babain dhe familjen e babait. E.-në e kanë çuar në shtëpinë e fëmijes. 
Babai është rimartuar dhe ka patur pesë fëmijë të tjerë nga martesa e dytë. E. jetonte me 
motren më të madhe, me njerkën, babain dhe pesë fëmijët e tjerë të babait. 

V. (F) – Prindërit janë ndarë përpara se të lindte. Nënën e kanë rrëmbyer dhe trafikuar në 
Itali. Nuk e ka takuar asnjëherë nënën e vet. Është rriturit nga gjyshërit.

R. (F) – Babai i ka vdekur kur ka qenë ende foshnje. Ka jetuar shumicën e kohës ose në 
rrugë, ose në institucione, ose me gjyshen, ose nënën dhe 6 femijet e tjere, disa nga martesa 
tjetër e nënës. 

A. (M) – Prindërit janë ndarë, kur ka qenë 13 vjeç. Fëmijet, A. dhe motra, kanë jetuar me 
nënën, kurse vëllai tjetër me babain. 

V. (F) – Ka jetuar me prindërit deri në moshën 13 vjeçe. Ka shkuar të punojë me vëllanë në 
Greqi në atë moshë. 

T. (F) – Ka jetuar me prindërit deri 25 vjeçe. 

A. (F) – Ka jetuar me nënën, për arsye se i ati ka qenë në migracion. Nëna i ka vdekur, është 
vetëhelmuar si pasojë e depresionit/dhunës.

V. (F) – Ka jetuar me prindërit deri 17 vjeçe. Është detyruar të punojë në shtëpi qysh në 
moshën 9 vjeçe. 

M. (F) – Prindërit janë ndarë kur ka qenë 3 vjeçe. Ka jetuar me nënën. 

M. (F) – Prindërit janë divorcuar kur ka qenë 13 vjeçe. Ka jetuar me nënen dhe dy fëmijët 
e tjerë. 

Marrëdhëniet në familje
Sipas Vatrës, thuajse të gjitha viktimat vijnë nga familje keqfunksionale, kanë kaluar një apo 
më shumë përvoja traumatike në jetën e tyre dhe kanë krijuar mekanizma jo të shëndetshme 
për përballimin e stresit.

Në grupin e të intervistuarve (10), gjendja paraqitet si vijon: 9 kanë pësuar vetë dhunë ose 
kanë qenë deshmitarë të dhunës në familje, nga të cilët 2 kanë dëshmuar përpjekje për 
vrasje të njërit prind nga prindi tjetër (në një prej rasteve, prindi është vetëvrarë si pasojë e 
depresionit) dhe 5 jane abuzuar fizikisht nga prindërit apo të afërmit. 

Situata është e ngjashme me atë që KKSAT-ja ka konstatuar dy vjet më parë. Sipas raportit, 81,01 e 
rasteve kanë pësuar dhunë fizike dhe/ose dhunë psikologjike para trafikimit, 21, 51% kanë pësuar 
dhunë psikologjike/emocionale dhe 7,59 % kanë pësuar dhunë seksuale70.

Ritrafikimi 
Dy prej të intervistuarve janë raste ritrafikimi, të cilat janë referuar edhe më parë në qendrat 
përkatëse. E njëjta situatë paraqitet edhe në raportin e KKSAT-së. Në raport thuhet se: 
“Trafikimi i mëparshëm mbetet një faktor i rëndësishëm cenueshmërie. Kështu, 16 raste të

70 KKSAT, Raport për kontributin e KKSAT-së për identifikimin dhe ndihmën për viktimat e trafikimit 
tetor 2009 - shtator 2010.
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reja (18%) trafikimi të referuara tek KKSAT-ja gjatë periudhës së raportimit janë identifikuar 
më parë dhe janë strehuar në qendrat e Koalicionit “ 71.

Arsimi 
Sipas Strategjisë për Punësim dhe Aftësim, shkalla e njohjes së shkrimit e leximit te të rriturit 
e moshës 15-vjeçare dhe më sipër është rreth 96 për qind, kurse te të rinjtë e grupmoshës 
15-24 vjeç, kjo shkallë arrin në masën 99% (shifër e shpërndarë në mënyrë të barabartë 
midis gjinive). Megjithatë, shkalla e analfabetizmit funksional të të rinjve raportohet të jetë 
57 për qind.72

Në një prej studimeve të fundit të porositura për t’u zhvilluar nga UNICEF-i73, raportohet se: 
“Nga intervistat fillestare, shumica e fëmijëve në situatë rruge në Shqipëri u identifikua se 
ishte në moshën e arsimin bazë të detyrueshëm (deri në 15 vjeç), pra 83,8% (655 fëmijë). 
Gjithsesi, rreth 62% (485) e fëmijëve nuk ishin aktualisht të regjistruar në shkollë ose ishin 
të regjistruar, por nuk e frekuentonin. Ndërkohë, 21% (167) e fëmijëve nuk kanë qenë kurrë 
në shkollë”. 

Në grupin e të intervistuarve ka një situatë të ngjashme me sa më sipër. Dy prej të 
intervistuarve, një prej të cilëve në situatë rruge, nuk kane shkuar asnjëherë në shkollë. Asnjë 
prej të intervistuarve nuk ka shkuar përtej arsimit bazë. Arsimi i secilit prej të intervistuarve 
dhe arsyet për këtë nivel janë si vijon:

E.  – 3 vjet (ka ardhur babai dhe e ka marrë për ta çuar në Kosovë)

V.  – asnjë vit (kanë qenë të varfër, gjyshërit nuk kanë patur mundësi ta çojnë në shkollë)

R.  – asnjë vit (ka lypur me nënën)

A.  – 8-vjeçaren (ka patur probleme me ligjin) 

V.  – 5 vjet (ka emigruar në Greqi për të punuar)

T.  – 8 vjet (gjimnazi ishte larg nga shtëpia )

A.  – 8 vjet (nuk ishte mirë me mësime, u përzje me shoqëri të keqe)

V.  – 7 vjet (nuk e kanë lënë të shkojë në shkollë, se është rritur shumë fizikisht)

M. – 8 vjet (duhet të punonte, të ndihmonte të ëmën) 

M. – 9 vjet (vitin e parë të gjimnazit e ka lënë përgjysmë. E kanë përjashtuar për      
mungesa, sepse u ngatërrua me shoqëri të keqe)

71 KKSAT, Raport mbi kontributin e KKSAT-së për identifikimin dhe ndihmën për viktimat e trafikimit 
tetor 2009 - shtator 2010.

72 Strategjia për Punësim dhe Aftësi.
73 ARSIS, GFK Shqipëri, Studimi kombëtar mbi fëmijët në situatë rruge në Shqipëri.
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Arsimi

Disa vite të arsimit bazë

Pa arsim

2

3

5

Arsim bazë

Perceptimi dhe përshkrimi i varfërisë
Sipas raportit të KKSAT-së, pjesa më e madhe (62%) e viktimave të trafikimit të identifikuara, 
kanë jetuar në varfëri përpara trafikimit. 

Të intervistuarit nuk u pyetën në detaje për konsumin e tyre mujor apo për përmbushjen e 
nevojave për ushqim74, por u pyetën të jepnin perceptimet e tyre për gjendjen ekonomike, 
duke zgjedhur midis alternativave “shumë keq, keq, mirë, shumë mirë” dhe u ftuan të 
përshkruanin zgjedhjen me fjalët e tyre. Për këtë arsye, nga përshkrimet (tabela më poshtë) 
nuk mund të nxjerrësh përfundime se sa prej tyre i përkasin nivelit të varfërisë absolute apo 
varfërisë ekstreme, por është e dukshme se perceptimet anojnë nga keq ose shumë keq. 

“Herën e parë që më gjeti policia, isha në rrugë së s’kisha ku të flija e të haja”. (V.) 

Kodi 
Perceptimi i gjendjes ekonomike: 
Shumë keq,Keq, Mirë, Shumë mirë. 

Përshkrimi i gjëndjës ëkonomikë arsyët për zgjëdhjën

E. Shumë keq Prindërit na blinin për të ngrënë, po jo për të veshur 

V. Shumë keq
Çfarë bënim ndonjë spec a ndonjë gjë te toka dhe 
vinte daja, na sillte ndonjë thes me miell 

R. Shumë keq Ishim shumë fëmijë, prandaj... 
A. Keq Vetëm mami punonte. Nganjëherë, nuk nxirrte asnjë lek

V. Keq
Ra puna shumë dhe nuk kishte më punë. Më 
ndihmonte një motër, kur kishte edhe ajo.

T. Mirë
Kishim tokën, jo shumë, po prapë ishim mirë, nuk 
vuanim për bukë. 

A. Mirë Sillnin babi dhe vëllezërit. Ata punonin.

V. Keq
Mezi prisnin të martonin ndonjë nga vajzat, që të 
kishte një gojë më pak

M. Mirë Punonim të dyja me mamin, prandaj...

M. Keq
Babin ndonjëherë e merrnin në punë, ndonjëherë jo. 
Vetëm mami…

74 Varfëria absolute është e përcaktuar në Shqipëri si numri i personave me konsum mujor real nën 
4,891 lekë, ndërsa varfëria ekstreme, si numri i personave që kanë vështirësi në përmbushjen e 
nevojave ushqimore bazë.
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Regjistrimi 
Një prej të intërvistuarave është 17 vjeçe dhe është ende e paregjistruar. 

Problemet me ligjin
Dy nga të intërvistuarit të mitur, një vajzë dhe një djalë, janë dënuar dhe kanë vuajtur 
dënim, vajza në një institucion së bashku më të rritura, dhe djali në institucion për të mitur. 

Shtatzënitë dhe fëmijët 
Tri prej të intërvistuarave kanë fëmijë me shfrytëzuesit e tyre. Dy prej tyre kanë vendosur të 
kujdesen vetë për fëmijët e tyre, ndërsa njëra e ka vendosur, përkohësisht, në një qendër 
private rezidenciale. 

Shëndeti 
Asnjë prej të intervistuarve nuk ka patur probleme të shëndetit mendor apo fizik përpara 
trafikimit. Probleme të tilla kanë lindur gjatë periudhës së trafikimit, si pasojë e punës së 
detyruar. Mes tyre, të intervistuarit kanë përmendur shtatëzaninë e padëshiruar dhe aborte 
të paasistuara (1), aksidente (2 raste) , probleme të traktit urinar (1). 

Sipas raportit të KKSAT-së, 52,84 % e rasteve të asistuara kanë shfaqur probleme të 
shëndetit fizik apo mendor, kur kanë ardhur tek ndihma dhe këto probleme kanë qenë të 
lidhura me format e shfrytëzimit dhe kontrollit në masën 87.44 %75

Shtetësia /kombësia 
Gjatë dy viteve të fundit, organizatat Tjetër Vizion, Vatra dhe Të ndryshëm & të barabartë 
kanë ndihmuar 5 persona të huaj, të cilët ishin viktima të mundshme/viktima të trafikimit. 
Ato ishin filipinas, grekë, afganë, bullgarë dhe rusë. Në tri nga këto raste, personi rekrutues 
ka qenë i dashuri apo burri, ndërsa në një rast viktima është rekrutuar për punëtore shtëpie. 
Një pjesë e madhe e të intervistuarve mendon se është e nevojshme që të shihen më me 
vëmendje rastet e të huajve, sidomos të grave dhe të fëmijëve që kalojnë tranzit në Shqipëri, 
si edhe rastet e vajzave të huaja, të cilat punojnë si punëtore shtëpie ose atyre që punojnë në 
klube natë si kërcimtare apo balerina, të cilat po trajtohen thjesht si migrantë të paligjshëm. 

75 KKSAT, Raport mbi kontributin e KKSAT-së për identifikimin dhe ndihmën për viktimat e trafikimit  
tetor 2009 - shtator 2010.



Profili i situatave të viktimave të trafikimit dhe përpjekjet për përfshirje sociale

40

4. Përpjekjet për  
përfshirje sociale 
Është e njohur qysh herët se rehabilitimi i viktimavë është i vështirë, por është, po kështu, 
hallka më e rëndësishme dhe guri i provës i ndërhyrjeve antitrafik. Sipas drejtorit të Qendrës 
së Studimeve për Investime Sociale: “Sfidat e rehabilitimit të viktimave janë të njohura. 
Edhe nëse do të supozonim që legjislacioni vendas dhe ndërkombëtar i lejon institucionet 
të vendosin drejtësinë në vend, të supozonim se gjykatat mund të zbatojnë dënimët më 
të përshatshmë për krimet në fjalë, që forcat e policisë brenda e jashtë kanë hapësirën 
e nevojshme për t’i kryer hetimet me sukses e për të arrestuar personat përgjegjës, të 
supozonim se ndjekja dhe hakmarrja nuk arrin te viktima apo personat e dashur të saj, 
qoftë në vendin e destinacionit apo atë të origjinës, kapitulli i fundit është një nga më të 
vështirët dhe, njëkohësisht, më vendimtari për t’i dhënë apo hequr besueshmëri të plotë 
stratëgjisë së luftës kundër trafikimit, miratuar nga institucionet: rehabilitimi i plotë dhe i 
përhershëm i viktimavë nga shfrytëzimi76.

Në 2012, gjatë një sëminari të IOM-it për konsultimin e projektideve lidhur më ri-integrimin, 
pjësëmarrësve iu kërkua të plotësonin një formular të thjeshtë, që përmbante pyetjen, “Çfarë 
përqindje e viktimavë të trafikimit mendoni së ri-integrohen”. Nga 25 persona, punonjës të 
agjencive të ndryshme, 3 nuk zgjodhën asnjë nga alternativat e përqindjeve të ofruara, 9 
zgjodhën alternativën se 0-25 % e viktimave ri-integrohen, 11 zgjodhën alternativën 26-
50% dhe vetëm 2 zgjodhën alternativën 76-50%.77

Sipas nenit 12 të Konventës së Këshillit të Evropës për Veprim kundër Trafikimit të 
Personave, të ratifikuar nga Shqipëria, ndihma për viktimat e trafikimit nuk kushtëzohet 
nga dëshira e viktimës për të dëshmuar. Ajo ofrohet në përgjigje të nevojave të viktimave 
dhe përfshin minimalisht: strehim të përshtatshëm dhe të sigurt, ndihmë psikologjike dhe 
materiale, përftim të menjëhershëm të trajtimi mjekësor, përkthim, kur është e nevojshme, 
këshillim dhe informacion, sidomos mbi të drejtat ligjorë, ndihmë për paraqitje dhe marrje 
në konsideratë gjatë procedimit të trafikantëve, mundësi shkollimi, formimi profesional dhe 

76 Giuseppe Roma, Drejtor i përgjithshëm i CENSIS (Qendra e Studimeve për Investime Sociale), 
Trafikimi i qenieve njerëzore: metoda dhe masa për mbrojtjen e mbështetjen e viktimave”, Kon-
ferenca Evropiane për Parandalimin e Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, Sfidë Glo-
bale e Shekullit të 21-të, 18-20 shtator 2002, Bruksel. Marrë nga: http://www.belgium.iom.int/
STOPConference/Conference%20Papers/04.CENSIS.%20Victims%20protection%20and%20as-
sistance.pdf 

77 Shënime të IOM-it. 
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punësimi. Të gjitha shërbimet për viktimat e trafikimit ofrohen dhe realizohen në një gjuhë 
të kuptueshme.78 Konventa i referohet ri-integrimit dhe i kërkon shteteve palë që të bëjnë 
përpjekje maksimale “për të favorizuar ri-integrimin shoqëror të viktimave të trafikimit në 
vendin ku do të kthehen, duke përfshirë ri-integrimin në sistemin arsimor dhe në tregun e 
punës, në veçanti nëpërmjet përftimit dhe përmirësimit të aftësive profesionale”.79

Nga informacioni i mbledhur nëpërmjet shqyrtimit të dokumenteve dhe legjislacionit, 
rezulton se ka parashikime të veçanta ligjore që sigurojnë dhënien e ndihmës së përshkruar 
në Konventë dhe se bëhen përpjekje maksimale për ofrimin e një game të gjerë shërbimeve. 
Në QKPVT ofrohet strehim i sigurt dhe ndihmë rehabilituese për viktimat e trafikimit. Tri 
organizatat jofitimprurëse që ofrojnë ndihmë për viktimat e trafikimit, Tjetër Vizion, Vatra 
dhe Të ndryshëm & të barabartë, zbatojnë një model ri-integrimi me faza, që përfshin: 
fazën e parë të ndërhyrjes në rast krize dhe pritjen në strehë; fazën e dytë ose kalimtare 
të mbështetjes së jetesës gjysmë të pavarur dhe fazën e tretë të ri-integrimit dhe përfshirjes 
sociale.

Gama e shërbimeve të nevojshme që ofrohen nga anëtarët e KKSAT-së80, në bashkëpunim 
me agjenci publikë e private, përfshijnë strehim të sigurt dhe kushte të mira jetese, transport 
të sigurt, plane individuale ndihme, ushqim dhe veshmbathje, kontrolle dhe trajtime 
mjekësorë, si edhe kujdes gjatë shtrimeve në spital, informacion mbi shëndetin, këshillim 
psiko-social, ndihmë ligjore, këshillim dhe ndërmjetësim për punësim, grante ri-integrimi, 
mbështetje për rikthimin në shkollë dhe për studimet, aktivitete social-kulturore, formim 
profesional, kujdes gjatë shtatzënisë dhe për fëmijët. 

Ka një praktikë të qëndrueshme të prodhimit dhe të shpërndarjes së broshurave, që informojnë 
për shërbimet që KKSAT-ja ofron për viktimat e trafikimit. Në kuadrin e aktiviteteve të 
Njësive të Lëvizshme, u prodhuan dhe u shpërndanë një numër i konsiderueshëm broshurash 
informative për shërbimet, por efektiviteti i tyre për nxitjen e viktimave për të kontaktuar 
ofruesit e shërbimeve ishte i ulët. Anëtarët e NjL-ve kanë vërejtur se është kontakti i 
drejtpërdrejtë me individë nga grupet e rrezikuara, si fëmijët në situatë rruge, gratë që 
raportojnë dhunë në familje etj. dhe përpjekjet e tyre për t’iu qasur ndihmës, ato që janë 
më të efektshme. 

Përpjekjet për arsim
Një nga ngjarjet më të rëndësishme të fundit në drejtim të ndihmës për arsim dhe formim 
profesional të viktimave të trafikimit, është përfaqësimi i Ministrisë së Arsimit me një anëtar 
në Autoritetin Përgjegjës. 

Dokumentet apo udhëzimet që i vijnë në ndihmë arsimimit të viktimave të trafikimit janë si 
vijon: 

•	 Udhëzimi Nr. 34 i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, datë 08.12.2004, “Për zbatimin 
e projektit “Shansi i dytë” për arsimimin e nxënësvë që kanë braktisur shkollën dhe 
nxënësvë të ngujuar, për shkak të gjakmarrjes”, 

78 PSV-të, ndihma e pakushtëzuar për viktimat e trafikimit. 
79 Neni 16(5), Konventa e Këshillit të Evropës për Veprim kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, 

2005, Numër Serial 197.
80 Anëtarët e KKSAT-së: Qendra Kombëtare e Pritjes së Viktimave të Trafikimit, Tjetër Vizion, Të 

ndryshëm & të barabartë, Vatra. 
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•	 Udhëzimi Nr. 31 i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, datë 02.08. 2013, “Për procedurat 
e ndjekjes së arsimit bazë për nxënësit që nuk kanë ndjekur të paktën dy klasa të 
arsimit bazë”,

•	 Udhëzimi Nr. 36 i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, datë 13.08. 2013, “Për procedurat 
për arsimimin e fëmijëve të ngujuar”,

•	 Udhëzim Nr. 23 i Ministrit të Arsimit dhe Sportit, datë 8.8.2014, për vitin shkollor 
2014-2015. 

Nga këqyrja e dokumenteve, është parë se ka disa sfida dhe rekomandime nga Programi 
“Shansi i dytë”. Sipas IKAP-it, për zbatimin e projektit “Shansi i dytë”, MASh-i planifikoi 92 
mësuës në të gjithë vëndin, por ky numër i parashikuar, DAR-të dhe ZA-të kanë shfrytëzuar 
vetëm 39 mësues për këtë qëllim, ndërsa pjesa tjetër e tyre u përdor për klasa të tjëra dhe jo 
ato të programit “Shansi i dytë”. IKAP-i i rekomandonte MASh-it që të rishikontë udhëzimin 
për programin në fjalë, në mënyrë që librat të jepeshin falas dhe të futej ushqimi në shkollë 
dhe shërbimë të tjëra ndihmësë për fëmijët braktisës fizikë të shkollës, në bashkëpunim 
më MPÇS-në dhe Shtëpitë Botuese, si dhe të analizonte dhe përcaktonte mundësitë për të 
paguar mësuesit që zbatojnë programin “Shansi i dytë”, si dhe të mbështëste financiarisht 
dhe me shpërblime fëmijët e suksesshëm në këtë program. IKAP-i i sugjeronte gjithashtu 
MASh-it dhe IZhA-s ( Institutit të Zhvillimit të Arsimit) hartimin e një plani mësimor për klasat 
e programit “Shansi i dytë”, hartimin e programeve dhe planeve mësimore për lëndët e 
këtij programi, hartimin e një paketë me programe dhe veprimtari për fëmijët e përfshirë, 
përcaktimin e një certifikimi të vlefshëm për nxënësit që përfundojnë programin “Shansi i 
dytë”, hartimin e një pakete me instrumente për përfshirjen e prindërve në edukimin dhe 
mbështetjen e nxënësve braktisës, si dhe trajnimin e mësuesve që punojnë me klasat e këtij 
programi, kryesisht për metodologjitë ndërvepruese dhe të nxënit përmes lojës81.

Sipas Udhëzimit Nr. 31 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, datë 02.08. 2013, “ Për procedurat 
e ndjekjes së arsimit bazë për nxënësit që nuk kanë ndjekur të paktën dy klasa të arsimit bazë”, 
gëzojnë të drejtën për të ndjekur arsimin bazë më kohë të plotë, brenda moshës së arsimit 
të detyruar, fëmijët të cilët, për arsye të ndryshme, a. kanë mbushur të paktën moshën 8 vjeç 
dhe nuk janë regjistruar në klasën e parë ose e kanë ndërprerë atë, b. nuk kanë përfunduar 
një klasë të arsimit bazë dhe nuk janë regjistruar në atë klasë për vitin pasues, c. kanë 
përfunduar një klasë të arsimit bazë dhe nuk janë regjistruar në të paktën dy vitet shkollore 
pasuese, d. janë mbetës në një klasë dhe nuk e kanë përsëritur për të paktën dy vite shkollorë 
pasuese. Në këto raste, prindi i fëmijës i drejton një kërkesë Drejtorisë Arsimore ose Zyrës 
arsimore përkatëse dhe DAR/ZA-ja cakton shkollën e arsimit bazë ku fëmija do të regjistrohet. 
Sipas këtij udhëzimi, drejtoria e shkollës, në bashkëpunim më mësuesin kujdestar të fëmijës, 
organizojnë hartimin nga mësuesit përkatës të programeve individualë të mësimdhënies dhe 
të nxënies.

81 Inspektoriati Kombëtar i Arsimit Parauniversitar (IKAP). Raport për vlerësimin e zbatimit të Ud-
hëzimit të MASh-it Nr. 34, datë 08.12.2004, “Për zbatimin e programit ‘Shansi i dytë’ për arsimimin 
e nxënësve, që kanë braktisur shkollën dhe të nxënësve të ngujuar, për shkak të gjakmarrjes”, 
mbështetur nga UNICEF-i, Tiranë, 2012. Për më shumë informacion, shih: http://www.unicef.org/
albania/2ndChanceAssessmentReport_IKAP-UNICEF-Alb06-13.pdf 
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Sipas Udhëzimit Nr. 38 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, datë 13.08. 2013. “Për arsimimin 
e individëve të moshës shkollorë në institucionet e përkujdesjes shoqërore”, individët nën 
kujdesin e institucioneve të kujdesit social arsimohen më kohë të plotë ose të pjesshme në 
shkollën më të afërt me institucionin e kujdesit ose në një shkollë të arsimit publik të caktuar 
nga DAR/ZA-ja përkatëse. Sipas këtij udhëzimi, çdo institucion i kujdesit social, publik apo 
privat, është i detyruar të njoftojë DAR/ZA-në përkatëse për çdo përfitues të shërbimeve 
sociale që nuk ndjek arsimin e detyrueshëm dhe t’iu përcjellë të dhënat e mëposhtme: a) emrin 
dhe mbiemrin e përfituesit, b) emrin dhe vendndodhjen e institucionit të kujdesit social, c) 
adresën e banesës së përfituesit. 

Të intervistuarit japin këtë informacion për mbështetjen për arsimim: 

Para trafikimit Pas trafikimit, në program ndihme 

E. Tre vjet 
Jam regjistruar në shkollë, në klasë të katërt… Më ndihmonin punonjësit 
që të bëja detyrat. Vitin tjetër do më çojnë në klasë të pestë. 

V. Asnjë vit 

Po mësoj të shkruaj e të lexoj. Më ndihmojnë punonjëset të mësoj, të 
shkruaj e të lexoj. Tani shkoj në kurs parukerie. Nuk kemi gjëra për të 
shkruar e lexuar; është qendër e shtetit… Shkojmë të gjitha vajzat që jemi 
këtu… Nuk kemi as krehër as mjete po tani kemi filluar. 

R. Asnjë vit 
Nuk mësoj dot të shkruaj e të lexoj. Nuk e di pse nuk mësoj dot. Shkoj 
në kurs parukerie.

A. 8-vjeçaren 
Më kanë ndihmuar, më kanë regjistruar në vit të parë, më kanë blerë 
librat, gjërat që më duhen për shkollë. 

V. 5 vjet 
Shkoj në shkollë, e mbarova të gjashtën. Shkoj në shkollë dhe punoj. 
Kam bërë edhe kurs kuzhinë këtu.

T. 8 vjet 
Nuk shkoj dot në shkollë, se e kam punën më orare të zgjatura. Kur kam 
qenë në qendër, kam bërë kurs profesional kuzhine dhe jam shumë e 
mirë si kuzhiniere. 

A. 8 vjet 
Nuk shkoj dot në shkollë, se duhet të punoj. Kam një fëmijë për të mbajtur. 
Kam bërë kurs kuzhinë dhe rrobaqepësie; më ka ndihmuar qendra.

V. 7 vjet 
Kam fëmijë, duhet të punoj. Të mbaj fëmijën në shkollë tani… Kam bërë 
kurs kuzhinë, më kanë gjetur punë si kuzhinierë. 

M. 8 vjet 
Më pëlqen puna që bëj, nuk kam nevojë të shkoj në shkollë. Kursi i 
parukerisë ka qenë shumë i mirë

M. 9 vjet 
Do shkoj në shkollë në vit të parë. Në pushimet e verës kam bërë kurs 
rrobaqepësie 

Ndihma për pritje, strehim të përshtatshëm
Një nga rastet e intervistuara tregon përvojën e vet të pritjes së parë në kufi: 

“Ishte dimër dhe ishte ftohtë. Unë ndenja në një dhomë të policisë. Kishte krevat, po nuk 
kishte xhama dritaresh dhe ishte ftohtë. Ata më mbyllën aty dhe pastaj vinin më nxirrnin, më 
jepnin bukë, ma blinin vetë ndonjë gjë”.
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Nga informacionet mësohet se, në raport me shifrat aktuale të identifikimit, për momentin 
ka kapacitete mëse të mjaftueshme për strehim të menjëhershëm e të sigurt në qendra 
rezidenciale, të ngritura posaçërisht për viktimat e trafikimit. Kështu, QKPVT-ja mund të 
strehojë deri 100 persona, Të ndryshëm & të barabartë mund të strehojë 15 përfitues të 
rritur dhe 3 fëmijë njëkohësisht, Vatra mund të strehojë 20 persona dhe Tjetër Vizion , 
me dy rezidenca82, mund të strehojë deri në 34 persona.83 Megjithatë, ky kapacitet është i 
paqëndrueshëm, duke qene se vështirësohet nga financimi. 

Sfida tjetër në lidhje me strehimin është strehimi i sigurt dhe i përshtatshëm pas daljes nga 
strehëzat/qendrat.

Tabela më poshtë paraqet informacionin e marrë nga të intervistuarit lidhur më statusin e 
strehimit aktual dhe perspektivën e strehimit, sipas të intervistuarve. Nga 10 të intervistuarit, 
vetëm një ka jetuar dhe mund të jetojë në shtëpinë që është pronë e prindërve. Për tre të 
miturit, çështja e strehimit vështirësohet, për faktin së ata duan të shkojnë pranë familjeve 
apo të afërmve, të cilët kanë qenë vetë shfrytëzues apo abuzues. 84

Kodi
Lloji i akomodimit 

aktual83 Perspektiva për strehimin Detaje për perspektivën 

E. Në qendër Do rri në qendër 

Babai thotë: “Mos hajde në shtëpi. 
S’ke punë të shtëpia ime”. Edhe të nëna 
nuk shkoj dot, se nëna me gjyshin më 
rreh, nuk më lë të takoj mamin. Unë 
vetëm doja ta takoja kur erdhi nga 
Italia, po ata s’më lanë, më rrahën 

R. Në qendër Do shkoj të rri me gjyshën 

Unë dua të shkoj te nëna, po këta 
nuk më lënë. Thonë që do më nxjerrë 
nëna të lyp. Nëna mua nuk më nxjerr 
të lyp. Unë do rri te daja, me nusen 
e dajës, me kalamajtë e dajës. Daja 
punon, mbledh hekura. 

V.  Në qendër Do shkoj të rri te xhajat 

Unë do iki, do iki te xhajat. Ata më 
duan shumë. Në fillim do iki te daja, 
se nuk dua ta marrin vesh xhajat se ku 
kam qënë, se i thonë babit. 

A.
Në apartament 
me qira 

Do vazhdojmë të 
paguajmë vetë qiranë, 
do punojmë 

Punoj, nuk është se marr shumë, 10 
000 lekë në muaj, por do punojmë të 
gjithë. Shpresoj të na ecë 

V.
Në apartament 
me qira 

Do ta paguaj vetë 
qiranë

Shpresoj të kem punë.

A. Në qendër
Do shkoj të jetoj me 
motrën

Motra është në fshat. Ka shtëpi dhe 
nuk e ka burrin, ka vetëm kalamajtë 

T.
Në apartament 
me qira 

Do vazhdoj ta paguaj 
vetë qiranë

V.
Në banesë me 
qira 

Do vazhdoj ta paguaj 
vetë qiranë

Shpresoj të më ndihmojnë, se nuk e 
përballoj dot 

82 Qendrën e grave dhe qendrën e fëmijëve.
83 Raport i KKSAT-së.
84 Ku strehoheshin në momentin e intervistës.
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Kodi
Lloji i akomodimit 

aktual83 Perspektiva për strehimin Detaje për perspektivën 

M.
Në apartament 
me qira 

Do vazhdojmë ta 
paguajmë qiranë, do 
punojmë bashkë me 
mamin 

M.
Në shtëpinë e vet 
me nënën 

Shpresoj të kthehem të 
jëtoj në qendër 

Në qendër është më mirë për të 
mësuar 

Të pesë rastet që janë aktualisht në shtëpi me qira janë mbështetur fillimisht nga qendrat 
për të gjetur strehimin dhe për të paguar qiranë, nga 6 muaj deri në një vit.

Intervistat tregojnë se përballimi i qirasë pa mbështetjen e organizatave është jashtëzakonisht 
i vështirë. Një prej të intervistuarve, e divorcuar me një fëmijë 6 vjeç, përshkroi se paguante 
40 mijë lekë për një barakë, që nuk i mbyllej dera, ndërkohë që duhej të merrte një rrogë 
140 mijë lekë të vjetra lekë, të cilën “pronari” ia jepte me copa, sa herë që qiradhënësi i 
bënte presion së do ta nxirrte jashtë. 

Aktualisht, nuk ka asnjë parashikim ligjor që iu jep përparësi viktimave të trafikimit për të 
përfituar strehim social, edhe pse, parimisht, viktimat mund të konsiderohen se i plotësojnë 
specifikat apo kriteret përzgjedhëse. Sipas bashkisë së Tiranës, për shembull, individët 
dhe familjet që klasifikohen për t’u trajtuar më programet sociale të strehimit, sipas ligjit85, 
kanë specifika/kritere përzgjedhëse, mes të tjerave: vërtetojnë se nuk kanë përfituar nga 
Ligji Nr. 7652, datë 23.12.1992, “Për privatizimin e banesave shtetërorë”; kryefamiljari 
është grua e ve ose e divorcuar; janë familje njëprindërore, që kanë në ngarkim fëmijë; 
të moshuar që kanë mbushur moshën e pensionit dhe që nuk përzgjidhen për t’u strehuar 
në institucionet publike të kujdesit social; individët më aftësi të kufizuar, të cilët gëzojnë 
statusin e të verbrit të grupit të parë, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të invalidit të 
punës dhe të invalidit të Luftës Nacionalçlirimtare; familjet me shumë fëmijë; çiftet e reja 
me moshë të përgjithshme deri në 55 vjeç; familjet që kanë ndryshuar vendbanim për efekt 
punësimi; individët me statusin e jetimit që nga çasti i daljes nga jetimoret ose nga qendrat 
e kujdesit e deri në moshën 30 vjeç.86

Një pjesë e madhe e përfituesve ndihmohen të aplikojnë për programet e strehimit social, 
por asnjë nuk ka mundur ta përfitojë deri në momentin e mbledhjes së informacionit. 

Ndihma për të ardhura, formim 
 profesional dhe punësim
Sipas Nenit 5 të Ligjit 1039, datë 17.03.2011, përfitues të ndihmës ekonomikë janë: “Viktimat 
e trafikimit, pas daljes nga institucionët e kujdesit social, deri në çastin e punësimit të tyrë”.

Ofruësit e shërbimit shprehen se vetëm një pjesë e vogël e viktimave të trafikimit, që janë 
në programin e ri-integrimit, aplikojnë dhe e marrin ndihmën ekonomike, sepse punësimi i 
qëndrueshëm është tregues i përgatitjes për jetë të pavarur që bëhet në qendër. Përfituesit 
largohen nga qendrat vetëm pasi kanë filluar punë dhe kanë marrë disa rroga. 

85 Ligji Nr. 9232, datë 13.5.2004 “Për programet sociale për strehimin e banorëve të zonave ur-
bane”.

86 http://www.tirana.gov.al/sq/Sherbimi-i-strehimit 
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Nga ana tjetër, dhënia e ndihmës ekonomike, pas daljes nga institucionet e kujdesit social, 
perceptohet nga ofruesit e shërbimit si një lloj kufizimi të aksesit ose imponim i një alternative 
të vetme ndihme, që është qëndrimi në qëndër, duke e kthyer këtë në një formalitet të 
panevojshëm, me të cilin mund të abuzohet.

Sidoqoftë, ndihma ekonomike i jepet viktimës së trafikimit dhe jo fëmijës së saj. Sipas ligjit 
1039, datë 17.03.2011, Neni 10, pika 4, “Fëmijët e familjes në nevojë, të cilët përfitojnë ndihmë 
ekonomike, si dhe jetimët që nuk janë në institucione, që ndjekin arsimin e detyrueshëm, 
sipas Ligjit Nr. 7952, datë 21.6.1995, “Për arsimin paraunivërsitar”, të ndryshuar, marrin 
një pagesë shtesë, deri në mbarimin e arsimit të detyrueshëm, në masën e përcaktuar nga 
Këshilli i Ministrave”. 

Dy qendrat e ri-integrimit, Të ndryshëm & të barabartë dhe Vatra, informojnë se kanë 
bashkëpunim të ngushtë me qendrat shtetërore të formimit profesional, ndërsa Tjetër Vizion 
është e licensuar për formim profesional. Një pjesë e mirë e rasteve të intervistuara (7) 
informojnë lidhur me ndjekjen e kurseve të parukerisë, gatimit dhe rrobaqepësisë. 

Parashikimet ligjorë kryesore që ndihmojnë punësimin e viktimave të trafikimit janë si vijon:

•	 VKM Nr. 47, datë 16.01.2008, “Mbi punësimin e punëkërkuesve të papunë nëpërmjet 
formimit në punë”: subvencionohet punëkërkuesi që merr pjesë në program në 
masën 50% të pagës minimale, sigurim për aksidentet në punë në masën 0,3%, 
si dhe subjekti pjesëmarrës për një pjesë të kostos së trajnimit (75% të kostos për 
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe 50% të kostos së trajnimit për ndërmarrjet e 
mëdha).

•	 VKM Nr. 48, datë 16.01.2008, “Mbi punësimin e punëkërkuesve të papunë në 
vështirësi”. Subvencionohen sigurimet shoqërore në masën 16,7%, për një përiudhë 
dymbëdhjetë muaj, si dhe katër paga minimale në shkallë vendi për të punësuarit.

•	 VKM Nr. 27, datë 11.01.2012, “Për programin e nxitjes së punësimit të femrave nga 
grupet e veçanta”. Subvencionohet financim për një vit, në masën 100%, i sigurimëvë 
të detyrueshme shoqërorë dhe shëndetësore të pjesës së punëdhënësit, një financim 
për katër muaj, në masën 100% të pagës minimale në shkallë vendi, në muajt e 
pestë e të gjashtë dhe të njëmbëdhjetë e të dymbëdhjetë të kontratës.87

Përgatitja dhe ndërmjëtësimi për punësim janë nga komponentët kryesorë të programit të 
ri-integrimit të viktimavë të Tjëtër Vizion, Vatrës dhe Të ndryshëm & të barabartë, si dhe 
një nga elementet kyç të suksesit për punësimin e viktimavë të trafikimit. Të tri qendrat 
bashkëpunojnë më zyrat e punësimit. Tabela më poshtë jep gjendjen e punësimit për rastet 
e intervistuara, përfshi llojin e punës që bëjnë, sigurimet, punëdhënësi dhe siguria për 
punësimin. 

Kodi Lloji i punës Kush ia ka 
gjetur punën Sigurimet Punëdhënësi Siguria për punësimin 

Ë.  I mitur 
V.  E mitur

R.  E mitur

A. Me kohë të pjesshme, 
shpërndarës

Organizata Jo Organizatë 
jofitimprurëse 

I pasigurt, varet nga 
fondet

87 Hollësitë për këtë mënyrë punësimi jepen edhe te broshura. VKM 27 në adresën: http://www.
shkp.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/web-vkm27.pdf 
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V. Pastruese Jo Organizatë 
jofitimprurëse 

I pasigurt, varet nga 
fondet 

T. Kuzhiniere Organizata Po Privat E sigurt, e zonja në zanat 

A. Pa punë 

V. Kuzhiniere/pastiçere Organizata Jo Privat E pasigurt. Pronari 
mund të vendosë në çdo 
moment ta zëvendësojë 
me dikë, që nuk ka fëmijë 

M. Estetiste Organizata Po Privat E sigurt, e zonja në zanat

M. E mitur 

Të dhënat e marra nga intervistat konfirmohen nga ofruesit e shërbimeve. Shkalla e lartë 
e papunësisë i ka bërë individët që të pranojnë çfarëdo lloj pune të ofruar, pa sigurime 
dhe më rroga shumë të ulëta. Nga informacionet del se në Elbasan ka pasur dhjetëra raste 
grash në nevojë dhe viktima të trafikimit, të cilat kanë pranuar këtë lloj punësimi. Ofertat e 
zyrave të punës janë të kufizuara dhe kanë problemin e orareve të punës, ditëve të pushimit, 
pagave tepër të ulëta që nuk mbështetin dot ri-integrimin e sigurt.

Sipas intervistave nga ofruesit e shërbimeve, janë bërë përpjekje maksimale për të krijuar 
punësim brenda vetë organizatave, duke qenë se në këto të fundit ka ndjeshmëri ndaj 
nevojave të veçanta të viktimave, por këto mundësi janë shumë të kufizuara dhe varen nga 
fondet. Rekomandimi që ofruesit e shërbimeve japin, në bazë të përvojave të tyre, është 
ngritja e bizneseve sociale. 

Plotësimi i nevojave bazë, dhe ndihma për shëndet 
fizik dhe mendor 
“Këtu më ushqejnë më veshin, më ndihmojnë të rri i pastër, m’i lajnë rrobat në lavatriçe. 
Përpiqen që ta lë cigaren, më japin dy cigare në ditë që i pi pas bukë. Në parë pija një 
paketë, dy paketa cigare në ditë”. (E.)

“Jemi kthyer në qendra të shëndetit mendor”. (ofrues shërbimi) 

Sipas ndryshimeve të fundit ligjore, Fondi i Sigurimeve Shëndetësorë do t’i mbulojë të gjitha 
shpenzimet shëndetësore për viktimat e trafikut, për barna, vizita, ekzaminim, si dhe trajtime 
mjekësore në spitale publike dhe private të kontraktuara nga fondi. Në një intervistë dhënë 
për gazetën “Shekulli”, në qershor 2014, drejtori i Fondit të Sigurimeve Shëndetësorë u 
shpreh se përllogariten 200 gra dhe vajza, të cilat do të përfitojnë shërbim shëndetësor 
falas, si dhe do të pajisën me kartën e shëndetit pa derdhur asnjë kontribut. Kjo kategori 
do vazhdojë ta përfitojë shërbimin shëndetësor falas, edhe pasi të ketë dalë nga skema e 
ndihmës ekonomikë. Sipas Becit, Nëse deri më tani përfitonin në mënyrë të tërthortë nga 
skema vetëm ato që ishin të përfshira në skemën e ndihmës ekonomikë, tani edhe ato që 
dalin nga skema e ndihmës ekonomikë apo edhe të tjera që nuk e kanë përfituar këtë 
ndihmë ekonomike do të përfitojnë falas të gjitha shërbimet e tyre shëndetësore. Numri 
i këtyre personave sot është 100, por, duke pasur parasysh që faza e ri-integrimit dhe 
rehabilitimit të tyre zgjat 6-12 muaj, shpesh edhe 2 vjet, numri i përgjithshëm i përfituesve 
në këtë kategori është 200 persona88.

88 http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=49962&kat=109
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Ndihma për fëmijët 
Siç u informua më lart, nga 10 raste të intervistuara, tri kishin fëmijë. Dy nëna kujdesen vetë 
për fëmijën, ndërsa një e ka vendosur në një qendër private kujdesi, derisa të fuqizohet për 
ta marrë sërish. Ndihma që kanë ofruar organizatat është përqendruar te mbulimi i të gjitha 
nevojave për nënat dhe pagesa e kujdesit ditor për fëmijët . 

Ndihma për siguri 
Sipas të dhënave që UNODC-ja ka marrë nga Gjykata e Krimeve të Rënda, në vitin 2010 
ka patur 17 të persona të dënuar për trafikim të personave, në vitin 2011, 15, në vitin 2012 
ka patur 2 dhe në vitin 2013 ka patur po 2. Të gjithë të dënuarit kanë qenë shqiptarë dhe 
të gjithë kanë qenë meshkuj.89

Informacioni tregon për intensifikim të përgjigjes ndaj trafikantëve dhe rritje të sigurisë së 
viktimave. Sipas Koordinatorit Kombëtar Antitrafik, që nga shtatori i vitit 2013, janë dërguar 
në Prokurorinë e Krimeve të Rënda 60 referime për veprat penale “Trafikim i personave të 
rritur”, Neni 110/a i Kodit Penal dhe “Trafikimi i të miturve”, Neni 128/b i Kodit Penal. Një 
numër prej 58 referimesh janë bërë në prokuroritë e rretheve gjyqësore për veprën penale, 
“Shfrytëzim i prostitucionit”, Neni 114 i Kodit Penal. Gjatë këtij viti, Gjykata e Krimeve të 
Rënda ka dhënë 7 vendime për veprat penalë të trafikimit të personave të rritur, trafikimit 
të femrave, trafikimit të të miturve dhe janë dënuar gjithsej 10 persona.90

Ndihma ligjore
Në maj të vitit 2013, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar Ligjin Nr. 143/2013, 
“Për disa shtesa në Ligjin Nr. 10 039, datë 22.12.2008, ‘Për ndihmën juridike’”. Ky ligj sjell 
ndryshime të rëndësishme në kontekstin e rritjes së mundësisë për viktimat e trafikimit dhe të 
dhunës në familje për akses drejtësi. Sipas Nenit 4 të këtij ligji, personat të cilët kanë nevojë 
të mbrojnë të drejtat e tyre nëpërmjet paraqitjes së kërkesëpadisë, por nuk kanë mjete të 
mjaftueshme për të paguar taksën mbi aktet, si dhe shpenzimet e nevojshme për njoftimet 
ose shërbimet e tjera gjyqësore, mund ta përftojnë ndihmën juridike. Që këta persona ta 
përfitojnë këtë ndihmë për çështjet gjyqësore që lidhen me to, ata duhet të vërtetojnë se 
janë të përfshirë në programet e mbrojtjes sociale ose plotësojnë kushtet për t’u përfshirë 
në to, ose janë viktima të dhunës në familje ose viktime e trafikimit të qenieve njerëzore. 
Komisioni Shtetëror i Ndihmës Juridike ka miratuar aktet nënligjore, të cilat përcaktojnë 
hollësitë normative, me qëllim caktimin e përparësisë në dhënien e ndihmës juridike.91

89 http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_Country_profiles_
WCentral_Europe.pdf

90 Deklaratë për median e zëvendësministres së Punëve të Brendshme, http://www.punetebrend-
shme.gov.al/al/te-rejat/fjalime/gjebrea-trafikimi-i-personave-eshte-krim-bashkohu-dhe-ti-per-
ta-ndalur-ate 

91 Raporti i Njësisë Antitrafik. 
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Financimet 
Sipas Mikë Dottridge, shërbimet ri-integruese duhet të jenë gjerësisht të besueshme dhe 
të disponueshme për të gjitha viktimat e trafikimit, që dëshirojnë t’i përfitojnë ato, si dhe 
duhet të kenë cilësinë më të lartë të mundshme. Ndërsa kostoja e ri-integrimit është shumë e 
lartë, kostoja e mosmbështetjes së ri-integrimit për viktimat e trafikimit dhe shoqërinë është 
shumë më e madhe.92

Kostoja e shërbimeve publike për viktimat e trafikimit është e njohur. Buxheti i shtetit financon 
tërësisht shërbimet e ofruara për viktimat e trafikimit të vendosura në QKPVT, si edhe vetëm 
ushqimin për viktimat e trafikimit në qendrat e tjera. KKSAT-ja ka kryer e paraqitur në 
raportin e saj një llogaritje të kostos së shërbimeve rehabilituese dhe ri-integruese.

Në vitin 2013, edhe pse u caktuan 50 000 dollarë për shpenzime ushqimore të strehave të 
organizatave joqeveritarë, ky fond nuk u disbursua.93 Sipas informacionit, ndryshimi i ligjit 
për prokurimet, si edhe reforma e shërbimeve sociale do të sjellë një ndryshim të situatës 
së financimeve. 

Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave, në dhjetor 2014, “Për disa ndryshime dhe shtesa 
në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.114, datë 31.01.2007 ‘Për përcaktimin e masës së 
kontributeve të personave që vendosën në institucionet rezidencialë publikë të shërbimeve 
të përkujdesjes shoqërorë’”, masa e kontributit për viktimat e trafikimit/viktimat e mundshme 
të trafikimit, që nuk kanë të ardhura e që janë vendosur në institucionet rezidencialë publikë, 
nga janari 2015, do të jetë 3 000 (tre mijë) lekë në muaj.”

Në fushën e financimeve, arritja më e madhe e shënuar është caktimi, për herë të parë, i një 
buxheti prej 50 000 dollarësh për zyrën e Koordinatorit Kombëtar Antitrafik.

Sipas Raportit të Zbatimit të Strategjisë, ngritja e fondit të posaçëm në bazë të ligjit 
anti-mafia, me një shumë rreth 157 000 euro, është një hap i rëndësishëm. Sipas 
raportit, Agjencitë që kanë përfituar drejtpërdrejt nga ky fond janë Drejtoria e 
Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Prokuroria e Përgjithshme, duke marrë përkatësisht, 
secila rreth 4 milionë lekë. Ndërkohë që shuma prej 14 milionë lekësh është caktuar 
të jepet në mbështetje të OJF-ve që mbeshtesin dhe trajtojnë viktimat/viktimat 
e mundshmë të trafikimit. Shtatë milionë lëkë të tjera i janë caktuar Agjencisë 
për Mbështetjen e Shoqërisë Civile dhe 7 milionë për aplikime të ndryshme nga 
OJF-të.94

Të tri strehat e koalicionit kanë aplikuar dhe nuk kanë marrë fondë nga AMShC-ja.

92 Buletini Antitrafik, Botimi nr. 3, 2014, f. 64—86, www.antitraffickingreview.org 
93 Raporti i TIP-së 2014.
94 Raport mbi zbatimin e strategjisë dhe planit të veprimit 2013.
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5. Rekomandime 

Mbi identifikimin e viktimave të trafikimit 
•	 Të ndërmerren apo të mbështeten nisma për rritjen e efektivitetit të instrumenteve 

të parashikuara në PSV, bazuar në përvojën e punonjësve të terrenit. Për shembull, 
mungesa e prindit/prindërvë, dhuna në familjë, varfëria e skajshme, të qenit në 
situatë rruge apo rritja në institucione duhet të bëhët sinjal tregues për identifikimin 
e viktimave të trafikimit.

•	 Të shikohet mundësia e përmirësimit të kushtevë të pritjes për fëmijët në kufi. 
•	 Të studiohën efektet e ndryshimeve të Kodit Penal në identifikimin e viktimave.
•	 Të analizohet shkëmbimi i informacionit me vendet e destinacionit dhe të nxiten 

mekanizmat dhe ndihma e dhënë në të dy vendët.
•	 Të mbështeten përpjekjet e AP-së për rritjën e rolit të bazës së të dhënavë SIVET në 

bashkërendimin e identifikimit dhe referimit, si dhe monitorimin e ndihmës. 

Të hartohën udhëzimë për zbatuesit e ligjit, për një kuptim të njëjësuar të “abuzimit me 
pozitën e pambrojtur”, si një element i rëndësishëm për idëntifikimin e viktimavë të trafikimit.

•	 Njoftimet për Autoritetin Përgjegjës të parashikuara nga PSV-të duhet të përbëjnë 
një burim përditësimi të autoriteteve dhe duhet të shmangin përsëritjet dhe ngarkesën 
me raportime të agjencive identifikuese. 

•	 Të vazhdojë mbështetja për veprimtaritë dhe punën në terren. Të vazhdojë mbështetja 
për NjL-të dhe të shtrihet aktiviteti i tyre edhe në qarqe të tjera.

•	 Të vazhdojë komunikimi dhe bashkëpunimi mes policisë dhe organizatave të 
shoqërisë civile dhe të hartohet një protokoll i “ndërhyrjes së menjëhershme të 
policisë”, që ndërhyrja të jetë vërtet e menjëhershme dhe pa e dëmtuar viktimën.

•	 Të analizohen rastet e kriminalitetit të të miturve dhe të zhvillohen tregues të veçantë 
të identifikimit të të miturve të shfrytëzuar në këtë formë. 
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Mbi ndihmën rehabilituese dhe ri-integruese 
•	 Të ndërmerren diskutimë dhe analiza të hapura për identifikimin e mungesave 

dhe administrimin i barazpeshuar i fondevë për faza të ndryshmë të identifikimit, 
rehabilitimit dhe ri-integrimit.

•	 Të studiohen nevojat financiare/ nevojat për mbështetje të viktimave që zgjedhin 
familjen ose kthehen në familje – të merret në konsideratë analiza e KKSAT-së.

•	 Zyrat rajonale të ShSSh-së të kontribuojnë në monitorimin e ri-integrimin e VT-ve në 
komunitete, sipas PSV-ve. 

•	 Të zgjerohet dhe intensifikohet komunikimi i ofruesve të shërbimit për viktimat e 
trafikimit me ofruesit e shërbimit për grupë të tjera të pambrojtura.

•	 Të vendoset një praktikë e thellimit të njohurive mbi trafikimin, duke shkëmbyer 
informacion për aktivite në të cilat marrin pjesë punonjësit e përfshirë në antitrafikim. 
Për shembull, pas çdo aktiviteti, pjësëmarrësit informojnë partnerët e tjerë për 
zhvillimet e fundit dhe japin rekomandime për zhvillime të rëja në Shqipëri. 

•	 Të ketë komunikim të vazhdueshëm, të rregullt dhe punë të përbashkët mes ofruesve 
të shërbimit dhe inspektoriatit të punës apo identifikuesve të tjerë, sidomos shkollave 
dhe institucioneve të shëndetit, për identifikimin dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit.

•	 Të nxitet punësimi formal dhe të mbështeten e bizneset sociale-ofruesit e shërbimit për 
viktimat e trafikimit, që kanë mbështetur krijimin e bizneseve të vogla nga përfitueset 
gra, si edhe të eksplorohen mundësitë që jep Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 
592, datë 10.09.2014, “ Për krijimin e fondit në mbështetje të grave sipërmarrëse” 

•	 Të bëhen përpjekje për konsiderimin e viktimave të trafikimit si kategori e veçantë 
në skemat e bonuseve të qirasë apo të kredivë të buta.
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Shtojca
Pyetjet bazë të intervistës se viktimave të trafikimit: 

1. A mund të më përshkruash çfarë të ka ndodhur?
pyetje shtesë gjatë tregimit për të kuptuar vulnerabilitetin 

•	 Në cilën moshë ka ndodhur rekrutimi;
•	 Kush ka qenë rekrutuesi;
•	 Lidhjet familjare me rekrutuesin apo shfrytëzuesin;
•	  Cila ka qenë forma e rekrutimit;
•	  Cila ka qenë forma e shfrytëzimit, vendet e destinacionit/shfrytëzimit;
•	  Raste të mëparshme trafikimi, persona të tjerë të trafikuar me të. 

2. A mund të më përshkruash cila ka qenë situata familjare deri në atë moment?
(pyetje shtesë gjatë tregimit për të kuptuar)

•	 Numri i fëmijëve;
•	  Mjetet e jetesës dhe perceptimi i gjendjes ekonomike;
•	  Divorcet apo ndarjet në marrëdhëniet familjare;
•	  Kushtet e strehimit/ lloji i shtëpisë dhe pronësia;
•	  Kujdesi prindëror.

3. A mund te më përshkruash si shpëtove nga ajo situatë?
(pyetje shtesë gjatë tregimit për të kuptuar)

•	 Motivet e largimit nga situata;
•	 Aktorët identifikues.

4.A mund të më përshkruash çfarë nevojash kishe kur erdhe tek ndihma dhe me çfarë të 
kanë ndihmuar? 
Pyetje shtesë gjatë rrëfimit për të kuptuar;

•	 Ndihma për arsim dhe formim profesional;
•	 Ndihma per akomodim të sigurt dhe të përshtatshëm dhe perspektiva e strehimit; 
•	 Problemet shendetësore dhe trajtimin e tyre tek ndihma;
•	 Ndihma për punësim dhe perspektiva e punësimit.


