
Autore: Liljana Shanto Faqosja: Elton Rama Foto: Ledio TopalliMake-Up: Ada Galanxhi Konceptimi dhe Regjia: Gjergji Trola

01 Meri dhe Daniela përpara drejtorisë së policisë.

novele
Një fillim i Ri...

Ela Danjela ReaMeri Bora

MINISTRIA E PUNËVE
TË BRENDSHME

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S ËKy projekt është financuar 
nga Bashkimi Evropian

International Organization for Migration (IOM) 

Sa kohë ke që nuk 
e ke parë Elën?

Ëëëë… gati 
një vit.



05Ato të dyja përqafohen dhe qajnë në krah të 
njëra-tjetrës. Daniela i shikon e gëzuar.

02 03 04 Meri sheh Elën duke dalë nga 
zyrat e Policisë.

Mos është Ela kjo që 
po vjen drejt nesh?

Ela është më fat që ka 
një shoqe si ty. Sa të 
mbarojë proçedurat në 
polici dhe do ta takosh.

O zot, Ela!
Ne jemi rritur bashkë që të 
vogla pa u ndarë, si motra. 
Edhe ajo po të ishte në 
pozitën time do ta bënte 
një veprim të tillë për mua.
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Janë ulur në tavolinë.

Meri e përqafon e përlotur.

Kanë të drejtë… Kë të 
takojnë? Kush jam unë tani? 
Një vajzë që nuk pyeti për ata, i 
braktisi, por që shkatërroi edhe 
veten. Një vajzë rrugësh…

Po mami me 
babin si janë? 

Ela të njoh më Danielën 
është drejtoresha e 
Qendrës ku do qëndrosh ti.

O zot nuk më besohet 
që kam shpëtuar nga 
ai ferr…

Mos e thuaj atë dhe 
mos të ta dëgjoj më… Ty të bënë skllave Ela, s’ke faj ti 

për gjëra që të detyruan t’i bëje. 
Ata shfrytëzuan dashurinë, 
sinqeritetin dhe naivitetin tënd.

Janë mirë. Ju thashë 
që do vije, por babait 
s’i del inati nuk e la as 
mamin të vinte.

Nuk di si t’ju 
falenderoj.



1211Vjen Rea shoqja e dhomës së Elës. Ela është e prekur nga fjalët e Reas. Ajo ia kris 
të qarit. Daniela dhe Rea i afrohen.

10 Daniela e fut Elën në dhomën që kanë caktuar për të. 

Po tani çfarë ke 
Ela? Nuk ke pse qan, 
je në duar të sigurta.

Eja Rea… Kjo 
është shoqja jote e 
re e dhomës, Ela.

Ne do bëhemi 
shoqe të mira 
bashkë.

Daniela më tha 
që do vije dhe 
mezi po të prisja.

Kjo është 
dhoma jote Ela.
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Daniela hyn në dhomën e tyre. Rea dhe Ela e përshëndesin.

Shohim Elën dhe Rean mbi shtretërit e 
tyre duke biseduar deri vonë.

Unë jam futur 
në rrobaqepsi.

Mua do më 
pëlqente shumë 
kuzhina.

Atë fat kam 
patur edhe 
unë Ela.

Erdha për ty Ela. Këtu në Qendër 
kemi hapur kurse të ndryshme. 
Kuzhinë, rrobaqepsi, parukeri etj.
Cilën do zgjidhje ti sipas dëshirës?

Mos ma vini re… Po s’më 
besohet… Kam një vit që ha 
vetëm dru dhe fjalë të ndyra, 
u shfrytëzova si kafshë. Kurrë 
s’dëgjova një fjalë të mirë…
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1716Shohim Elën duke gatuar. Shohim Rean duke qepur.

Të dyja vajzat tashmë kanë krijuar një jetë të tyren. Kanë kaluar 10 muaj. 
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Ela futet në dhomë. Ka një kuti 
në dorë. Ia vë Reas përpara.

Pastaj edhe veshjet e tua 
janë ato të një stilisteje të 
vërtetë. Falenderoj zotin 
që më dha një shoqe si ty.

Epo ti iu fute 
kursit dhe zanatit 
më kokë goce…

Me ç’rast 
e gatove?

Ëmbëlsirë… 
E gatova vetë.

Këtë e bëra 
enkas për ty…

Edhe unë. Na bashkoi 
e keqja motër, ferri që 
hoqëm në një kohë të 
cilën duhet t'a harrojmë…

Dhe s’do humb asnjë minutë pa 
studiuar Rea. Jetën e shkatërrova 
me duart e mia dhe shumë kohë 
humba për mendjelehtësinë time… 
Tani dua të bëj gjithçka që t'a rifilloj 
nga e para… Dua të jem më e mira 
atje ku punoj. Më kupton, më e mira.

Sot më emëruan shefe 
kuzhine, edhe pagën 
do t'a kem më të lartë.

Duket shumë 
e mirë.

Çfarë 
është?
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2524Papritur nga jashtë derës dëgjohen të qara 
me zë të lartë. Të dyja vajzat dalin tek 
dera dhe shikojnë Danielën së bashku me 
një vajzë, e cila vetëm qan me të madhe.
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Jo vetëm të jesh 
e shtrydhur mirë… 
po të kesh dhe një 
shpirt katileje.

Mos ka qenë tutore 
si ajo shtriga, Ani 
që më ndiqte mua?

Ç’është kjo kështu? Unë kur erdha këtu 
sa s’fluturoja nga gëzimi, sepse gjithë 
kohën në Itali kam menduar se s’kam ku të 
përplas kokën për budallallëkun që bëra.

Tamam ashtu 
është…

Nuk e besoj. Nuk e pe se sa 
e re ishte? Tutore bëhesh kur 
të kanë shtrydhur mirë e mirë 
ose ke dhënë prova të tjera.

Po edhe unë në fillim kështu mendoja. 
Kjo ishtë një derë që na u hap mrekullisht 
dhe me thënë të drejtën e ndjejmë veten 
të çliruara, të lindur për së dyti. Veprimin 
e kësaj vajzë nuk e kuptoj.
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Ela dhe Rea duke mësuar në dhomën e tyre. Hyn Daniela.

Po pse ajo nuk i 
padit, apo nuk i njeh?

Ju e ndihmoni veten e shoqërinë 
me deponimet tuaja vajza, sepse kur 
kapen trafikantë të tillë, ju shpëtoni 
sa e sa vajza të tjera që mund të 
bien viktima ashtu si ju.

Ajo po e po, por e keqja 
qëndron se ajo s’flet fare 
me ne dhe në polici nuk 
ka deponuar asgjë…

Kemi një problem të madh 
me një vajzë që na ka ardhur 
tani vonë këtu në Qendër.

Mos 
ndoshta…

Jo, jo, Rea. Po ta 
shikoni atë vajzë, do 
ju dhimbsej. Edhe 
cigare kanë fikur në 
trupin e saj.

Si?!!!

Si?!!!

E kemi dëgjuar 
që qan gjatë 
gjithë kohës…

Mos u ngrini 
vajza… Kam ardhur 
për të biseduar një 
problem me ju, që 
më shqetëson.
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Ela e përqafon
Është fjala vetëm të ndaheni 
përkohësisht, ne kemi katër 
ditë që s’po ia dalim me të, as 
ha, as pi, as nuk flet për asgjë.

Ti je shpirti im Rea, 
ti je motra ime. 
Askush nuk do të të 
zëvendësojë ty.

Ti Ela je natyrë e gëzuar dhe e 
hapur. Kam bindjen se duke të 
caktuar në një dhomë më Borën, do 
të mund t'a bindësh me takt që të të 
rrëfejë atë që ne duhet të mësojmë.

O zot! 

Kushedi se ç’histori 
të tmerrshme fsheh 
ajo vajzë.

Unë duhet të iki 
në dhomë tjetër?

Po ne si mund 
të të ndihmojmë 
Daniela?

Për këtë kam 
ardhur.. 



Kam vetëm një, se ajo 
dhimbje ferri nuk durohej…po 
ti paske bërë rezistencë shumë 
të madhe ndaj ke më shumë.

 Unë jam si ti Bora... edhe unë 
kam një të djegur me cigare siç 
ke ti në trupin tënd…ja shikoje.

Mirëdita, unë jam 
shoqja e dhomës. 
Quhem Ela.
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Ela i flet…përpiqet të komunikojë me Borën 
që vetëm qan dhe nuk kthen përgjigje

Bora e shikon e përhumbur.

Bora e sheh më sy të zgurdulluar. 

Ela kthehet nga puna dhe në dhomën e saj 
sheh Borën. Ela habitet kur e sheh në cep të 
krevatit duke qarë.
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41 Bora ul kokën dhë fillon të qajë.40

Ora 11-të natës. Ela po shkon për të fjetur. 
Sheh nga Bora që është në të njëjtin vend në 
cep të krevatit ku e ka zënë gjumi. Ela ngrihet 
dhe përpiqet t'a rregullojë Borën në shtrat. Por 
Bora me sa duket në gjumë bërtet dhe lëviz.
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Jo..jo…mos e 
prekni atë…mos 
e prekni atë…

Duke mos i denoncuar ata 
do të kapin vajza të tjera dhe 
do t’i shfrytëzojnë më ashpër 
se ne. E kupton këtë?

Ata janë 
bisha…

Bora, Bora…. 
jam unë, Ela…

   
E para gjë që bëra kur erdha 
këtu ishte denoncimi i atyre 
egërsirave të pashpirt…me 
adresat, me emra të saktë, me 
të gjitha. I kapën maskarenjtë, 
në burg të kalben.

Po të tillë, janë po 
e keqja është..se ti 
nuk i denoncove…
Pse? Çfarë pret?
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Ela dhe Daniela në koridor.

Është hap i mirë. Këto punë 
duan shumë durim. Ela dhe ti 
e ke atë prandaj të zgjodha…
pastaj lëre të krijojë besimin 
tek ty. Tani eja se të ka ardhur 
Meri poshtë e po të pret.

Të lumtë e dija 
që do ia dilje...

Këtu duhet të këtë 
diçka shumë të keqe 
e të thellë, e ndiej…

Hë Ela?

Unë them se 
është shumë 
pak apo jo?

Edhe unë ashtu them..
por të paktën kam arritur 
diçka te vogël.. e kam 
bindur të hajë dhe të flejë.

Nuk flet, rri e mbyllur 
kyç. I quajti bisha në 
një moment, po pastaj 
e mbylli gojën. Heshtje.
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4948Meri dhe Ela përqafohen fort.

Meri dhe Ela në tavolinë. Ela lexon letrën me mall.

Ela fshin lotët dhe mundohet të bëhet më e fortë.51

Do t’i shkruaj dhe unë një letër. Do t’i 
them se më emëruan shefe kuzhine 
dhe tashmë kam një rrogë të mirë..

Ajo më ka falur, 
po babai?!!…

As mos e zër më në 
gojë. Të kam sjellë 
një letër nga mamaja.

Të shoh mirë, po 
shumë më mirë 
se ditët e para…

Urime, o zot sa do të 
gëzohet ajo dhe më 
porositi - “Mos të kthehesh 
pa një letër nga Ela”.

Epo ajo është nënë 
kurse burrat e kanë 
më të vështirë.

Vërtetë? 
O zot!S’ka ditë që të mos 

të të falenderoj 
Meri për këtë të 
mirë që më bëre.
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56Bora ha pa folur.

Bora duke ngrënë ushqimin që i ka sjellë Ela. E bëra për ty… ç’do ditë do të të bëj 
nga një gjellë të ndryshme. Tani unë jam 
shefe kuzhine...punoj dhe fitoj goxha.

Si të duket gjella? 

Jo!

Këtu…ka kurse 
lloj lloj…ti nuk do 
zgjidhje ndonjë?

Ku mësove 
të gatuash?

Shumë e mirë...

Si arrite t’ia 
mbathësh nga Italia? 
Të kapi policia, apo..?

Jo e organizova vetë…
mblidhja para pak nga pak 
dhe i fshihja mirë.. për të 
blerë një biletë dhe ca rroba 
normale…por edhe mendoja 
se pa para ç’do bëja në një 
qytet të madh si Tirana.
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Ela i kap dorën me dashuri.

Në këtë moment Bora shpërthen.

Ela e sheh e habitur.

Po paratë 
si nuk ti 
gjetën?…

Si erdhe 
deri këtu?

Do më ndihmosh të 
arratisem që këtu?

Mos më thuaj 
se ti nuk deshe 
të ikje?

Po ti?

Më kapi 
policia.

 
I fshihja tek shkarkuesi i 
WC-së të futur në një qese. 
Të rrahura pafund kam 
duruar për ato lekë. Pa bukë 
dhe pa ujë më kanë lënë…

Për këtë më ndihmoi shoqja ime e 
fëmijërisë. Ajo u lidh me “ Raporto-
Shpëto”, ata e lidhën me Danielën 
dhe për mua u hap një jetë e re që, 
kur isha atje as që e besoja...



Po nuk shkova 
atje dhe sidomos 
po i denoncova 
ata do t'a vrasin.

Ata më kanë kapur 
vëllanë vogël.

Po, pse?

Si ka mundësi që 
ti do të kthehesh 
përsëri në atë 
ferr, nuk e kuptoj?

 O zot…o 
zot…o 
zot…ç’tmerr.

       
 E shikon? Ja kjo është 
e vërteta…më mirë të 
marr fund unë se vëllai 
im i vogël…fundja unë 
e vdekur jam…

Siiiii?

A je në vete ti? Pa shikoje 
veten si të kanë katandisur. 
Trupin gjithë plagë…si moj 
do të kthehesh prap atje?

Nuk ta 
them dot.

S’kam rrugë 
tjetër…
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Daniela… Urdhëro…ndonjë 
gjë të re?
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Ela në korridor kap Danielën. 69

Daniela formon një numër në celularin e saj.

A të tregoi gjë se 
kush e trafikoi?

Nga 
është ai?

Po, një kushëri i 
saj që tani jeton 
në Itali.

Nga Orikumi. 
Kushëriri e kishte 
mbiemrin Bardha.

Dhe e kërcënojnë se po 
t'i denoncojë e po nuk 
u kthye përsëri tek ata, 
vëllai i saj është i vdekur.

  
E tmerrshme!

Borës ata i kanë 
kapur vëllain e vogël.

Ua çfarë thua, 
kështu qenka puna?!
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Daniela i bie numrit të formuar. Ela dhe Rea duke biseduar.
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Ajo s’ka besim tek askush. Po kur 
i tregova historinë time, plagët në 
trup, e kuptoi që kishim kaluar të 
njëjtin problem dhe filloi të tregojë

Le të mos mendojmë 
për më të keqen.

Ke të drejtë. Ama ti 
ia nxorre një më një 
si me grep Borës të 
keqen që e mundonte, 
të lumtë.!

Daniela kishte të 
drejtë, vetëm një me 
të njëjtat eksperienca 
mund t'a hapte Borën 
në bisedë.

Po sikur t’i 
ndodhi gjë 
vëllait të Borës?

Daniela mori 
menjëherë ata të 
policisë. Jam e 
sigurt që ajo do t'a 
zgjidhë këtë lëmsh.

 
E shkreta Borë edhe 
unë ashtu do sillesha 
po të isha si ajo…

 E keqja s’paska 
fund Rea. Para 
asaj ne jemi ku 
e ku më mirë.Alo alo.. Hysni, na ka dalë një problem 

këtu. Njërës nga vajzat i kanë rrëmbyer 
vëllanë dhe e kërcënojnë t'ia vrasin 
po s’u kthye... po po... është nga 
Orikumi…Mbiemri i kushëririt është 
Bardha. Po... Bardha, falemnderit



78Ela me një tortë në dorë po shkon tek 
dhoma e Borës, në korridor takon Rean.
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80 81 Ela dhe Rea hyjnë në dhomën e Borës me tortën në dorë.

Rea i afrohet me dashuri.

Ti ke ditëlindjen 
dhe ne menduam 
që të t'a festonim…

I thashë edhe 
Danielës... 

I doli pa dashje 
duke qarë…

Ju dukem në 
gjëndje për të 
festuar ditëlindjen 
unë… hë Rea? 

Bora edhe 
100 motër…

Do të vijë 
edhe ajo?Pas pak. Kishte 

edhe një surprizë 
për Borën.

Atëherë t’ia 
festojmë 
bashkë, si thua?

Bora ka 
ditëlindjen. Si e more vesh? 

Ta tha vetë?

82



8483Ela e shikon me dashuri. Bora ulet dhe i'a plas të qarit.

Hyn Daniela e gëzuar. 85

Bora e dërrmuar.

Bora i'a plas të qarit më fort. Ela dhe Rea nuk dinë si t'a pushojnë.
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Të festoj ditëlindjen…çdo natë 
buka më ngel në fyt… Po sikur 
ata t'i kenë bërë gjë vëllait tim?

Ti ke të drejtë Bora. 
Ne thjesht duam të të 
tregojmë se të duam.

 O zot më lini 
të qetë…

Bora gëzuar 
ditëlindjen…kam 
një surprizë për ty...

Bora jo, mos fol 
kështu të lutem.!



8887 Bora ngrihet e lumtur dhe e befasuar 
nga krevati..

Bora përqafon fort vëllain e saj e lumtur.

Të tria vajzat shtangën duke parë kush hyn sëbashku me Danielën.

89

 
E megjithatë Bora 
unë surprizën do 
të ta bëj. Nuk do 
t'a shohësh?
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Vajzat shikojnë këtë bashkim të njerëzve të dashur dhe i drejtohen Danielës.

Bora e shikon vëllain e vogël dhe nuk u beson syve të saj. Bora nuk e 
shkëput për 
asnjë moment 
vëllain e saj 
nga vetja. Ajo e 
shtrëngon sikur 
ka frikë se mos 
ia marrin përsëri.
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Ti mund të ndihmosh aq 
shumë vajza Ela dhe do ta 
shikosh se sa shumë kënaqësi 
do të të japë kjo punë.

Vërtetë!!?

Prandaj Ela, duke parë se 
sa e aftë je për të zbërthyer 
me durim dhe dashuri, kemi 
menduar të të propozojmë 
si konsulente sociale dhe 
me kohë mund të vazhdosh 
edhe Fakultetin. Si thua?

      
 O zot... s’më besohet…

më duket së po filloj një 
jetë të re. Faleminderit 
të gjithëve. Vërtet për 
mua është një fillim i ri.

Të lumtë 
motër..

Falë teje Ela po 
të mos ishe ti…
mbase Bora do të 
na arratisej nga 
makthi që kishte.

Ia shpëtove 
jetën Borës 
dhe të vëllait.

Ke bërë një 
mrekulli Daniela.



Aplikacioni ka disa funksione kryesore:

RAPORTO 
TRAFIKIMIN

LISTA E 
SHËRBIMEVE

HARTA E 
SHËRBIMEVE

INFORMACION THIRRJE E LINJËS 
TELEFONIKE

Lejimi i përdoruesit për 
të dërguar një mesazh 
për trafikim të dyshuar 
tek Autoriteti Përgjegjës 
i Mekanizmit Kombëtar 
të Referimit në Shqipëri.

Liston emrat e 
shërbimeve sociale 
dhe vendndodhjen 
offline.

Lokalizon shërbimet 
sociale më të afërta 
për përdoruesin.

Informacion edukativ 
dhe material mbi 
trafikimin e qenieve 
njerëzore.

Një lidhje direkte me 
linjën telefonike për 
raportimin e trafikimit 
11600

Ky botim është realizuar nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (ONM), në kuadër të projektit“EIDHR/2013/335-757: Parandalimi dhe adresimi i dhunës ndaj 
grave e vajzave në Shqipëri”, i cili zbatohet nga UN Women Shqipëri dhe mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian.

Opinionet dhe pikëpamjet e shprehura në këtë botim jo domosdoshmërisht paraqesin pikëpamjet e Bashkimit Europian, Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin ose të 
UN Women Shqipëri.
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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S ËKy projekt është financuar 
nga Bashkimi Evropian

International Organization for Migration (IOM) 

Raporto-Shpëto është një aplikacion celular për të rritur ndërgjegjësim mbi trafikimin e qenieve 
njerëzore, rritjen e aftësive të publikut për të raportuar trafikimin si dhe për të ndihmuar viktimat të lidhen 
me shërbimet dhe mbështetjen e duhur. Aplikacioni punon me pajisje të ndryshme Android, duke 
përfshirë dhe smartphone më të vegjël dhe më pak të kushtueshëm. Aplikacioni është mundësuar me 
mbështetjen e NetHope dhe USAID dhe është përshtatur në kontekstin e Shqipërisë nga Ministria e 
Punëve të Brendshme, World Vision Albania dhe Fondacioni Vodafone Albania.

KATEgORITË E PËRFITuESVE qË ASISTOJNË 
STREHËzAT:

•	gra dhe vajza viktima të trafikimit njerëzor
•	gra dhe vajza në rrezik për t’u trafikuar
•	 fëmijë të shoqëruar nga nënat (përfitueset)
•	 fëmijë të trafikuar dhe të rrezikuar për trafikim
•	gra dhe vajza, viktima të dhunës në familje

SHËRBIMET qË OFROHEN NgA STREHËzAT
•	Strehim dhe siguri
•	Asistencë mjekësore
•	Asistencë dhe këshillim ligjor
•	Asistencë psiko – sociale

KONTAKTET E STREHEzAVE NË qyTETET E SHqIPËRISË

qendra Psiko-sociale “Vatra”, Vlorë

Tel.: +355 33 228 048 / 224 078

qendra Kombëtare Pritëse-Tiranë, Tel: +355 (0) 48 302537

Organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë", Tiranë

Tel.: +355 42 221892

Shoqata “Tjetër Vizion”, Elbasan

Tel.: +355 545 2919

Për realizimin e kësaj Fotonovele ka punuar stafi i SHARS, Shoqata e Artistëve të Rinj të Skenës, 
Mobile: +355 68 2061105; e-mail SHARSalbania@gmail.com ; gjergji_trola@yahoo.com; Facebook - Shars Albaniaoutprint Sh
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