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FALENDERIME

Ky studim u përgatit falë mbështetjes financiare të Prezencës së  OSBE-së në Shqipëri. Opinionet
dhe pikëpamjet e shprehura nga autorët e këtij studimi nuk shprehin domosdoshmërisht
këndvështrimet e Organizatës për Sigurim dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE).

Autorët e studimit falenderojnë për gadishmërinë e treguar, si edhe për bashkëpunimin
dhe kontributin e dhënë gjatë realizimit të intervistave përkatëse informatorët kyç në
fushën e anti – trafikimit në Shqipëri, që vijojnë si më poshtë:
Iva Zajmi, Zv/Ministre e Brendshme dhe Koordinatore Kombëtare e  Anti-trafikimit; Kelly
Cronen, USAID Këshilltare Anti- trafikimit; Sarah Stephens, Drejtoreshë e KVKTNJ-së;
Ines Xhelili, Koordinatore Lokale e Programit të KVKTNJ-së; Nicoletta Giordano, Shefe
Misioni IOM Tirana; Juliana Rexha, Këshilltare Kombëtare për Çështjet e Anti – Trafikimit
OSBE; Alma Sefaj IOM Tirana; Silvana Haxhiaj IOM Tirana; Ilda Poda, Specialiste/Drejtoria
e Politikave Sociale/ Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta;
Arben Sinojmeri, Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Formimit Profesional Publik, Nr. 4, Tiranë;
Anila Trimi, Specialiste/ Drejtoria e Krimit të Organizuar/ Policia e Shtetit; Esmeralda
Prifti,  Bashkia Tiranë; Mira Peshkatari, Shefe Inspektimi/ Drejtoria Arsimore – Tiranë;
Klodian Rjepaj, Koordinatori Kombëtar për HIV-AIDS/ Instituti i Shëndetit Publik; Stela
Tanellari, Zv/Drejtore e organizatës “Të ndryshëm & Të Barabartë”; Nazire Bidollari,
Punonjëse sociale “Të ndryshëm & Të barabartë”; Brikena Puka, Drejtore e Qendrës
Psiko-sociale “Vatra”; Entela Avdulaj, Punonjëse sociale “Vatra”; Ardiana Kasa, Menaxhere
e Qendrës rezidenciale për gra dhe vajza “Hëna e re”,  shoqata “Tjetër Vizion”; Alketa
Alla, Punonjëse sociale “Tjetër Vizion”; Serije Pepa, Drejtore e Shoqatës Shqiptare për
Gra dhe Vajza (AAGW); Besa Saraçi, Qendra për Nisma Ligjore Qytetare.

Falenderim dhe mirënjohje e veçantë shkon për të gjitha ato ish viktima trafikimi që
pranuan të intervistohen duke ndarë me ne eksperiencën dhe përpjekjet e tyre të guximshme
gjatë procesit të vështirë të riintegrimit.

E rëndësishme për grupin e punës ka qënë edhe mbështjetja e dhënë nga Znj. Juliana
Rexha, Këshilltare Kombëtare për Çështjet e Anti – trafikimit pranë OSBE-së, një falenderim
i sinqertë shkon edhe për të.
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SHKURTIME

MB Ministria e Brendshme
ZKKA Zyra e Koordinatorit Kombëtar Antitrafik
MKR Mekanizmi Kombëtar i Referimit
AP Autoriteti Përgjegjës
MPÇSSHB Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
USAID Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar e SHBA-së
OSBE Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë
KVKTNJ    Nisma Shqiptare: Koordinimi i Veprimeve Kundër Trafikimit Njerëzor
IOM Organizata Ndërkombëtare për Migrimin
ILO Organizata Ndërkombëtare e Punës
QKPVT Qendra Kombëtare Pritëse për Viktimat e Trafikimit
D&E Organizata “Të ndryshëm & Të barabartë” (Different & Equal)
VeT Viktimë e trafikimit
OJF Organizatë jofitimprurëse
TIMS Sistemi i Manaxhimit Total të Informacionit – një bazë e integruar të

dhënash për Policinë e Shtetit
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PREZANTIMI I STUDIMIT DHE QËLLIMEVE TË TIJ

Ky studim ka për qëllim hulumtimin e procesit të riintegrimit dhe faktorëve më të
rëndësishëm social-ekonomik për një riintegrim të suksesshëm të viktimave të trafikimit
në Shqipëri. Përmes këtij studimi, synohet që: a) të vlerësohet ndikimi i një sërë faktorëve
potencialë për riintegrimin e suksesshëm; b) të eksplorohen mundësitë dhe burimet që
mund të ndihmojnë për riintegrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri; c) si dhe të
analizohen sfidat në procesin e riintegrimit dhe si mund të përmirësohen shërbimet e
ofruara për një riintegrim të suksesshëm.

Arsyeja e ndërmarrjes së këtij studimi është e lidhur me rëndësinë që ka për grupin e
synuar të viktimave të trafikimit procesi i riintegimit në jetën sociale, pas shkëputjes nga
trafikimi. Është bërë mëse e zakonshme të flitet për fenomenin e trafikimit të qenieve
njerëzore, faktorët shtytës dhe tërheqës, pasojat e lidhura me këtë fenomen kaq
shqetësues për shoqërinë shqiptare me të cilin u përballëm vrullshëm pas rënies së regjimit
komunist. Ndërkohë, është folur pak për atë se çfarë i pret VeT pas shkëputjes nga
procesi i trafikimit, për vështirësitë me të cilat duhet të përballen për t’u riintegruar në
shoqëri, akoma  edhe më pak për koston që mbart ky proces në vetvete.

Duke e vlerësuar dhe duke qënë të ndërgjegjshëm se procesi i riintegrimit është një proces
mjaft i vështirë dhe i varur nga një sërë faktorësh socialë– ekonomikë, është menduar që
me anë të këtij studimi të shqyrtohet ky proces në tërësi, si edhe faktorët e lidhur ngushtë
me të dhe që çojnë në një riintegrim të sukseshëm të ish viktimave të trafikimit në Shqipëri.
Raste të viktimave të trafikimit që kanë arritur të riintegrohen plotësisht në shoqëri nuk
mungojnë, që do të thotë se nëse këtyre personave u ofrohen shërbimet e nevojshme në
përputhje me nevojat e tyre, nëse u ofrohet mbështetja e duhur për të rifilluar një jetë të
re dhe për të rimarrë kontrollin e jetës së tyre, ata janë plotësisht në gjendje të bëhen
anëtarë me të drejta të plota të shoqërisë shqiptare.

Në kapitullin e parë të studimit është paraqitur metodologjia e përdorur në mbledhjen e
të dhënave, si edhe janë përmendur kufizimet e lidhura me këtë metodologji. Kështu,
studimi është ngritur nga analizimi i dy lloje të dhënash: të dhëna parësore dhe të dhëna
dytësore. Të dhënat parësore janë siguruar nga informacionet e dhëna gjatë realizimit të
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me viktima trafikimi që kanë marrë asistencë riintegruese. Ndërkohë, i vlefshëm në këtë
kontekst është konsideruar dhe informacioni i dhënë nga intervistat e realizuara me një
grup VeT (për efekt të studimit janë quajtur grup kontrolli) të cilat janë përfshirë në një
program ndihme pas disa vitesh, duke patur parasysh periudhën kur janë shkëputur nga
trafikimi, ose VeT që nuk kanë pasur kurrë akses në shërbimet riintegruese. Vështirësitë
për të kontaktuar me këtë grup të synuar të VeT-ve kanë qenë të mëdha, megjithatë nga
autorët ky grup u konsiderua thelbësor për të kuptuar se cilat kanë qënë vështirësitë me
të cilat iu është dashur të përballen në mungesë të shërbimeve të nevojshme në përputhje
me nevojat e tyre. Vetëm duke u përballuar me këndvështrimin e kësaj kategorie VeT
mund të arrihej në kryerjen e një vlerësimi real të domosdoshmërisë së shërbimeve
riintegruese për viktimat e trafikimit në Shqipëri. Ndërkohë që të dhënat dytësore janë
marrë nga shqytrimi i botimeve të ndryshme (zyrtare, studime apo raporte të kryera nga
OJF shqiptare ose ndërkombëtare) të lidhura me luftën anti – trafikim në Shqipëri dhe në
vendet e rajonit.

Kapitulli i dytë jep një përshkrim të shkurtër në lidhje me situatën e trafikimit në Shqipëri,
ndryshimet e lidhura me profilin e rasteve, tendencat e trafikimit, zhvillimin e  vrullshëm
të trafikimit të brendshëm, etj.

Kapitulli i tretë është fokusuar në masat e marra deri tani nga institucionet qeveritare
dhe joqeveritare për riintegrimin e VeT në Shqipëri. Është menduar gjithashtu të pasqyrohen
në këtë kapitull edhe modelet e asistencës që ofrohen aktualisht për riintegrimin e VeT,
si edhe praktika të mira të aplikuara deri tani në këtë drejtim në Shqipëri dhe në vende të
tjera.

Kapitulli i katërt bën një përmbledhje të profilit të viktimave të trafikimit, duke u bazuar
në intervistat e realizuara me viktimat e trafikimit që kanë marrë shërbime riintegrimi, si
edhe nga shqyrtimi i literaturës.

Kapitulli i pestë na njeh me faktorët më të rëndësishëm që çojnë në një riintegrim të
suksesshëm të viktimave të trafikimit në Shqipëri. Do të njihemi me perspektivën e ofruesve
të shërbimeve, të aktorëve kyç në fushën e anti- trafikimit në Shqipëri për faktorët
thelbësorë të riintegrimit të VeT dhe në të njëjtën linjë për nga rëndësia edhe me
këndvështirmin e vetë VeT që kanë përfituar nga programet e ndihmës. Zëri i VeT në këtë
drejtim është shumë i rëndësishëm për t’u dëgjuar sepse askush më mirë se ato nuk e di
se çfarë i ka ndihmuar gjatë procesit të riintegrimit dhe çfarë ua ka vështirësuar këtë
proces. Në të njëjtën kohë, në këtë kapitull përmblidhen dhe sfidat kryesore me të cilat
përballen viktimat gjatë procesit të riintegrimit, duke u mbështetur si në përvojën e
deritanishme në ofrimin e asistencës riintegruese për VeT, ashtu edhe nga vetë intervistat
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Kapitulli i gjashtë është konsideruar mjaft i rëndësishëm për këtë studim sepse për
herë të parë në Shqipëri po i kushtohet vëmendje e veçantë një elementi shumë thelbësor
për procesin e riintegrimit siç është kostoja që ky proces ka në vetvete. Dihet nga të
gjithë (sidomos nga ofruesit e shërbimeve riintegruese për VeT) se procesi i riintegrimit
është një proces i gjatë dhe me një kosto të caktuar për t’u realizuar ashtu siç duhet. Por
një informacion më të detajuar për kostot direkte dhe indirekte që lidhen me këtë proces
do të jepen në këtë kapitull.

Përfundimet dhe rekomandimet për përmirësimin e shërbimeve riintegruese që ofrohen
për VeT në Shqipëri janë paraqitur në kapitullin e shtatë të këtij studimi.
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KAPITULLI I PARË

1.1 Metodologjia dhe kufizimet

Ky studim ka karakter cilësor dhe është realizuar gjatë muajve mars – qershor 2009.
Metodat e përdorura për realizimin e këtij studimi përfshijnë analizën e të dhënave parësore
dhe dytësore. Të dhënat parësore i referohen 47 intervistave gjysmë të strukturuara me
ofruesit e shërbimeve ndaj viktimave të trafikimit, me viktima  trafikimi të riintegruara
apo në proces riintegrimi, si edhe me VeT (grup kontrolli), që kanë marrë shërbime riintegrimi
shumë vonë pas shkëputjes nga trafikimi ose që nuk kanë marrë kurrë shërbime të tilla.
Në këtë kontekst janë realizuar 24 intervista të tilla me viktima të cilat kanë përfituar
shërbime riintegrimi, 3 intervista me viktima të grupit të kontrollit,1  si dhe 20 me ofruesit
e shërbimeve ndaj tyre. Intervistat me viktimat janë realizuar në Tiranë, Elbasan dhe
Vlorë dhe strehëzat e përfshira janë: “Të Ndryshëm & Të Barabartë”, Qendra Psiko-
sociale “Vatra” – Vlorë; dhe shoqata “Tjetër Vizion” – Elbasan. U përfshinë këto strehëza
meqë janë pikërisht këto që kanë ngritur shërbime  që kanë  kontribuar shumë në riintegrimin
afatgjatë të viktimave të trafikimit në Shqipëri. Të dhënat dytësore përfshijnë dokumentet
e botuara nga institucione qeveritare shqiptare, ndërkombëtare dhe organizata
jofitimprurëse lidhur me riintegrimin e viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore në
Shqipëri gjatë dhjetë vjeçarit të fundit.

Përsa u përket intervistave gjysmë të strukturuara, ato përmbajnë pyetje të mbyllura dhe
të hapura. Formati i këtyre intervistave mund të gjendet në Aneksin 2, 3 dhe 4 të këtij
studimi. Viktimat e trafikimit janë asistuar gjatë realizimit të intervistës. Autoret e këtij
studimi si dhe Brikena Puka, Entela Adulaj, Mjaftime Xhindi, Antoneta Ymeri, Alketa
Elezi dhe Donika Zyberaj, punonjëse të strehëzave të sipërpërmendura janë përfshirë në
kryerjen e këtyre intervistave. Përfshirja e punonjësve sociale të Qendrës Psiko – Sociale
“Vatra” dhe organizatës “Tjetër Vizion” u bë për t’i bërë viktimat e trafikimit të ndiheshin
sa më të qeta gjatë realizimit të intervistave, pjesë kjo që nuk mund të realizohej me
praninë e një intervistuesi të huaj. Në këtë mënyrë, është respektuar edhe dëshira e

1   Ky numër i kufizuar i VeT të grupit të kontrollit lidhet me pamundësinë e aksesit ndaj tyre.
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Intervistat janë realizuar gjatë periudhës mars - prill 2009. Informacioni i dhënë në këto
intervista është trajtuar në kushte absolute fshehtësie dhe është përdorur vetëm për
qëllimet e studimit.

Për përgatitjen e pyetjeve të intervistave janë shqyrtuar dhe marrë parasysh një sërë
dokumentesh strategjikë të lidhura me çështje të trafikimit, si edhe janë marrë parasysh
edhe dhjetë parimet udhëzuese në lidhje me çështjet etike të intervistimit të viktimave të
trafikimit.2

Njëra nga autoret e këtij studimi ka përvojë mjaft të mirë në realizimin e studimeve me
karakter social – ekonomik që lidhen me problemet që hasin gratë dhe vajzat e reja në
Shqipëri. Ndërkohë që dy autoret e tjera kanë një përvojë të konsiderueshme në ofrimin e
asistencës direkte për viktimat e trafikimit, si edhe mbi çështje të tjera që lidhen me
veprimtaritë anti – trafik në Shqipëri. Në mënyrë që të ruhej besueshmëria e marrjes dhe
analizimit të të dhënave, autoret që përfaqësojnë qendrën “Të Ndryshëm & Të Barabartë”
nuk janë përfshirë në intervistat e realizuara me viktimat e shërbyera apo punonjëset e
kësaj qendre.

Kufizimet e studimit

Metodologjia e përdorur në këtë studim është një kombinim i dy llojeve të të dhënave të
përmendura më sipër (parësore dhe dytësore). Pavarësisht sasisë së informacionit të
përftuar prej burimeve të ndryshme të përdorura, autoret e këtij studimi janë të
ndërgjegjshme që numri i viktimave dhe informatorëve kyçë të intervistuar është i kufizuar,
duke reflektuar edhe qëllimin e një studimi cilësor, siç është edhe ky. Edhe pse ky studim
përpiqet të analizojë pjesën më të madhe të të dhënave mbi procesin e riintegrimit të
viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore në Shqipëri, analiza e kësaj çështjeje specifike
dhe komplekse reflekton një mungesë të konsiderueshme përsa i përket të dhënave
statistikore.

Një kufizim tjetër lidhet me numrin e intervistave. Ka pasur disa raste kur disa prej aktorëve
të përfshirë në luftën kundër trafikimit nuk u janë përgjigjur thirrjes për intervistë duke
kufizuar si rrjedhojë numrin dhe komentet e mundshme nga këta aktorë. Metodologjia do
kishte qenë më e plotë nëse do të kishin ekzistuar mundësitë për të krahasuar viktimat
që kanë marrë ndihmë nga strehëzat dhe ato të cilat nuk kanë marrë shërbime riintegruese
për arsye të ndryshme. Por një gjë e tillë ka qenë mjaft e vështirë për periudhën e shkurtër

2   (2003). WHO ethical and safety recommendations for interviewing trafficked women. WHO,
London School of Hygiene and Tropical Medicine, London: Daphne Program of the EU.
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është disi e limituar (janë realizuar gjithsej vetëm 3 intervista me VeT që nuk kanë marrë
shërbime riintegruese).

Kufizim mund të konsiderohet edhe fakti se VeT (të gjitha femra) të intervistuara në
funksion të këtij studimi janë kryesisht viktima të cilat janë shfrytëzuar për qëllime
prostitucioni, ndërkohë që nuk janë marrë në studim individë të shfrytëzuar për qëllime të
tjera ( VeT minorenë apo meshkuj). Vlen të theksohet se VeT të intervistuara janë pjesë e
atij target –grupi të viktimave të trafikimit që janë identifikuar si të tilla dhe kanë marrë
asisitencë riintegruese.
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2.1 Analiza e situatës së trafikimit në Shqipëri

Aktualisht, Shqipëria vazhdon ende të konsiderohet   si një vend origjine për trafikimin e
grave dhe fëmijëve për qëllime të shfrytëzimit seksual dhe për punë të detyruar. Një pjesë
e mirë e të dhënave mbi trafikimin në Shqipëri vijnë nga pesë strehëzat që janë anëtare të
Koalicionit Kombëtar të Strehëzave Antitrafik ku përfshihen: Qendra Psiko-sociale “Vatra”,
organizata “Të ndryshëm & Të barabartë”, “Qendra Kombëtare Pritëse për Viktimat e
Trafikimit”, “Tjetër Vizion” dhe Qendra komunitare “Jetë dhe Shpresë”.  Secila strehëz
ka  të dhëna mbi rastet e trajtuara brenda saj. Këto të dhëna hidhen në mënyrë periodike
(strehëzat raportojnë tek Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Luftën kundër Trafikimit të
Qenieve Njerëzore në bazën e të dhënave të krijuar nga ZKKA  për regjistrimin e rasteve
të viktimave të kthyera të trafikimit, të referuara e të mbrojtura në Shqipëri. Normalisht
profilet e vajzave të trafikuara, të mbledhura deri në ditët e sotme, paraqesin një larmi të
gjërë informacioni. Ashtu sikurse e thekson Raporti Vlerësues i CAHHT ”Situata e
Përpjekjeve në Shqipëri për Luftën kundër trafikimit të Qenieve Njerëzore 2007 –
2008”, shumica e përfitueseve të këtyre shërbimeve janë referime të Policisë Anti-
trafik, Policisë Kufitare, sikurse dhe të autoriteteve të tjera të zbatimit të ligjit. Ky raport
gjithashtu nxjerr në pah disa nga faktorët kryesorë që i pengojnë institucionet për të
identifikuar dhe trajtuar rastet e trafikimit.3 Sipas raporteve të këtyre strehëzave numri
i viktimave luhatet gjatë vitit duke arritur majat në muajt gusht-nëntor gjatë të cilëve
rriten dhe lëvizjet e individëve në vendet e tjera.

Profilet e vajzave dhe grave të trafikuara përgjatë viteve të tranzicionit kanë karakteristika
të ngjashme ndër të cilat mund të përmendet etnia (pjesa më e madhe e vajzave janë
etnike shqiptare), niveli i ulët arsimor, grupmosha (një përqindje e konsiderueshme e të

3  Në këtë raport përmenden një mori faktorësh siç janë: mungesa e të dhënave nga autoritetet
e vendeve dërguese apo të ambasadës shqiptare në këto vende, pamjaftueshmëria kohore për
të bërë një identifikim të saktë, mungesa e punonjësve sociale në pikat kufitare apo të
punonjëseve femra të policisë për të marrë në intervistë viktimat në ambiente të përshtatshme.
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dhe Vlora, duke u ndjekur nga Elbasani, Durrësi dhe Tirana.  Normalisht, faktorët shtytës
dhe tërheqës janë analizuar në disa raporte deri më sot, ndër të cilat përmendim: dëshirën
për një jetë më të mirë, arsye vetjake, dhunën në familje, martesat e detyruara, etj. Në
mënyrat e rekrutimit mbizotërojnë premtimi për martesë apo martesa e rreme, që kërkojnë
bashkëpunimin nga ana e viktimës për të kaluar kufirin. Më shumë se gjysma e rasteve të
analizuara në raportet e strehëzave theksojnë se vajzat e trafikuara ishin rekrutuar nga
dikush që e njihnin (bashkëshorti, i fejuari, fqinj, familjarë, etj.).

Një nga karakteristikat kryesore që vihet re është rritja e trafikimit të brendshëm në vitet
e fundit. Në raportin e USAID të vitit 2008 konstatohet se rreth 27% e viktimave të
trajtuara në katër strehëzat e koalicionit janë trafikuar brenda vendit. Ky fenomen vazhdon
të zhvillohet në formën e shfrytëzimit të femrave në prostitucion ditor. Nga analiza e një
pyetësori që qendra psiko-sociale “Vatra” (Tetor 2008) realizoi në qarkun e Vlorës, rezultoi
se 87 % e të rinjve pranojnë ekzistencën e fenomenit, 79 % e tyre e pranojnë që vajza dhe
gra shfrytëzohen në prostitucion në vend, 57 % prej tyre njihnin raste konkrete, 50 %
dinë hotelet dhe motelet që shfrytëzohen për këtë punë, si dhe 33 % mendojnë që për
ushtrimin e prostituconit përdoren edhe shtëpitë e marra me qera, nga grupe vajzash dhe
grash, të ardhura nga zonat rurale ose qytete të tjera më të vogla. gjithashtu, 69 % e të
intervistuara pranonin që grup –mosh më e prekur është 15 – 20 vjeç dhe vetëm 33 %
kanë pranuar të përfshirë në prostitucion edhe grup –moshën 21 -25 vjeç. 4

Organizatat e ndihmës që ofrojnë asistencë direkte për VeT, pohojnë se në rastin e trafikimit
të brendshëm, procesi i riintegrimit bëhet edhe më i vështirë për faktin se Shqipëria është
një vend i vogël dhe punësimi në rastet e viktimave të trafikimit bëhet më i vështirë kur
viktima njihet nga publiku dhe stigmatizohet. Ndërkohë, në rastin e trafikimit të jashtëm,
vendet kryesore në të cilat janë trafikuar gratë dhe vajzat shqiptare (sipas të dhënave të
strehëzave) janë Greqia dhe Italia. Problemet e riciklimit në trafikim janë të pranishme
për arsye të ndryshme duke përmendur këtu stigmën, hakmarrjen nga ana e trafikuesit,
mungesën e zbatimit të ligjit apo dhe uljen e besueshmërisë për të filluar një jetë cilësore.

Strehëzat të cilat merren me viktimat e trafikimit në Shqipëri normalisht hasin probleme
jo vetëm gjatë procesit të identifikimit të viktimave dhe të bashkëpunimit me institucionet
shtetërore, por dhe me familjet e viktimave, me punëdhënësit, me pranimin e viktimave
nga shoqëria, etj. Procesi i riintegrimit sipas Surtees i referohet “procesit të përmirësimit
të situatës sikurse edhe përfshirjes sociale - ekonomike pas një eksperience trafikimi. Ky

4 Vatra. 2008. Raporti Vjetor: Vlorë.
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nga një sërë faktorësh personalë ashtu sikurse dhe faktorë më të gjerë socialë, kulturorë
dhe ekonomikë”5.

Ky studim merret me problemet e ndeshura gjatë procesit të riintegrimit në Shqipëri duke
filluar që nga programet e riintegrimit të strehëzave deri tek jeta e pavarur. Ai synon të
analizojë elementët mikro të riintegrimit ku mund të përmendim problemet vetjake të
vetë viktimave siç mund të jenë humbja e vetëvlerësimit dhe se si përballen viktimat me
vështirësitë e hasura, cilat janë sfidat e mjedisit (familja dhe shoqëria) dhe faktorët
makro siç janë problemet ekonomike dhe arsimimi në kontekstin shqiptar. Një gjë e tillë
bëhet për të kuptuar më mirë problemet e procesit të riintegrimit dhe për të nxjerrë
mësime për përmirësimin e praktikave që lidhen me të.

5 Surtees, Rebecca. 2008. Re/integration of trafficked persons: how can our work be more
effective., NEXUS Institute.
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3.1 Modelet e asistencës për riintegrimin e viktimave të trafikimit në
Shqipëri

Nëse do të jepnim një përkufizim për procesin e riintegrimit të VeT do të shpreheshim se:
Riintegrimi i referohet procesit të rimëkëmbjes dhe përfshirjes social – ekonomike të
individit pas një përvoje trafikimi. Riintegrimi përfshin vendosjen në një mjedis të sigurt,
aksesin në standarde të arsyeshme jetese, mundësitë për një zhvillim personal dhe
ekonomik, si dhe aksesin në mbështetjen emocionale dhe sociale. Në shumë raste,
riintegrimi përfshin kthimin e viktimës në familjen e origjinës/ komunitetin e origjinës.
Megjithatë mund të përfshijë gjithashtu integrimin në një vend të ri, duke u varur nga
nevojat dhe interesat e viktimës. (Surtees, 2008)6

Përsa u përket modeleve të shërbimeve për viktimat e trafikimit në Shqipëri, ato ndahen
në dy grupe: 1) rezidenciale dhe 2) komunitare (jorezidenciale).

Qendrat rezidenciale

Mundësojnë qëndrimin në to të viktimave të trafikimit për një kohë të shkurtër, që janë
qendrat pritëse, ose edhe për një kohë më të gjatë, që janë qendra riintegruese që ofrojnë
mbështetje për riintegrimin afatgjatë.

Qendrat rezidenciale në Shqipëri janë të hapura ose të mbyllura, qendrat pritëse janë dhe
kryesisht qendra të mbyllura, ndërsa qendrat riintegruese janë të hapura ose gjysmë të
hapura.7  Përveç qendrave, organizatat jofitimprurëse si “Të ndryshëm & Të barabartë”,

6 Surtees, Rebecca. 2008. Re/integration of trafficked persons: how can our work be more
effective. NEXUS Institute.

7  Qendra të mbyllura (Qendrat Pritëse) do të thotë që VeT gjatë periudhës së akomodimit në to
nuk mund të lëvizin (të hyjnë, të dalin). Ndërkohë qendrat e hapura dhe gjysëm të hapura
(Qendrat e Riintegrimit) ju japin mundësinë VeT të ndjekin një kurs profesional, të shkojnë në
punë të shoqëruara nga stafi i qendrës ose vetëm në varësi të probleme të sigurisë që mund të
ketë çdo individ.
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të nevojshme në apartamente të cilat janë: apartamente gjysmë të pavarura dhe
apartamente me pavarësi të plotë.

Apartamentet mund të merren me qera nga organizata që asiston viktimën ose nga vetë
viktima e mbështetur financiarisht nga strehëza.
Qendrat Pritëse kanë qëllim të ofrojnë asistencën e parë për viktimën nëpërmjet një
pakete bazë shërbimesh, për të adresuar nevojat e menjëhershme dhe themelore të tyre,
ku përfshihet edhe nevoja për siguri.
Në Shqipëri janë dy qendra pritëse: 1. Qendra Kombëtare Pritëse e Viktimave të Trafikimit
(QKPVT) që është e vetmja qendër shtetërore, institucion i Shërbimit Social Shtetëror
(MPÇSSHB).

QKPVT ofron shërbime për pritjen, akomodimin, rehabilitimin, referimin për riintegrim
dhe riatdhesimin (kur përfituesit janë të shtetësisë së huaj) të tri grupeve të synuara
kryesore:

Gra e vajza shqiptare të trafikuara ose në rrezik
Gra e vajza të huaja të trafikuara
Fëmijë të pashoqëruar ose në rrezik trafikimi

Specifikë e Qendrës Kombëtare Pritëse për Viktimat e Trafikimit është së ajo ka një nivel
shumë të lartë sigurie krahasuar me qendrat e tjera, kjo qendër mbrohet nga Policia e
Shtetit Shqiptar dhe është qendër e mbyllur, kështu që është qendra më e përshtatshme
për strehimin e viktimave të trafikimit që përballen me një nivel të lartë rreziku.

2. Qendra Pritëse e Viktimave të Trafikimit “Jetë dhe Shpresë” në Gjirokastër është
qendra e parë pritëse në kufi me shtetin grek. Rastet akomodohen dhe trajtohen në
qendër për një periudhë nga 7 në 10 ditë. Kjo qendër ofron pritje të rasteve të referuara
nga policia (gra dhe fëmijë) në momentet e para kur ato mbërrijnë në kufi.

Strehëzat/Qendra Riintegruese afatgjata janë qendra që ofrojnë shërbime ri-integruese
afatgjata për viktimat e trafikimit.
Qendrat Riintegruese në Shqipëri janë: Qendra Psikosociale “Vatra”, Organizata “Të
Ndryshëm & Të Barabartë” dhe shoqata “Tjetër Vizion”.
Mbështetja e ofruar nga këto qendra për riintegrimin e viktimave të trafikimit realizohet
në tri faza:
Faza I - Asistenca fillestare (Akomodimi në një qendër ose në mundësi të tjera
jorezidenciale).
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Faza III - Asistenca afatgjatë (Jeta e pavarur për përfitueset).

Faza I - Asistenca fillestare ka të bëjë me akomodimin kryesisht në një qendër rezidenciale
në të cilën ofrohen akomodim, strehim, veshmbathje, ushqim, asistencë mjekësore,
shërbime psikologjike, asistencë ligjore, trajnime profesionale, ruajtje dhe siguri fizike 24
orë, ndërmjetësim me familjen, komunikim periodik telefonik, takime me familjen, përkthim
për përfitueset/sit e huaj, transport për shërbimet e tjera, referime në alternativa për
riintegrimin afatgjatë. Asistencën në fazën e parë në Shqipëri e ofrojnë të gjitha qendrat.

Faza II - Asistenca afatmesme (Jeta gjysmë e pavarur për përfitueset).
Siç është përmendur më sipër organizatat “ Vatra”, “D&E” dhe “Tjetër Vizion” përveç
mbështetjes së viktimave të trafikimit në qendra ofrojnë edhe mbështetje pasi ato dalin
nga strehëza nëpërmjet mbështetjes për strehim, e cila mund të jetë strehimi në
apartamente të marra me qera nga organizata siç aplikohet nga “Vatra” dhe “Tjetër
Vizion” ose mbështetja e  viktimave për strehimin nëpërmjet pagesës të qerasë së shtëpisë
siç aplikohet nga “Të Ndryshëm & Të Barabartë”. Organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë”
bazuar në eksperiencën 7 vjeçare në ofrimin e mbështetjes për riintegrimin afatgjatë nuk i
kontrakton vetë direkt apartamentet për përfitueset por i fuqizon ato që t’i kontraktojnë vetë
për marrjen me qera të apartamenteve. Punonjëse t ë organizatës i ndihmojnë përfitueset për
të gjetur shtëpitë duke bërë një vlerësim të tregut, çmimeve, sigurisë, i ndihmojnë gjithashtu
se si të lidhin marrëdhënien kontraktore me pronarët,  mbi mirëmbajtjen e shtëpisë etj.
Pavarësisht nga alternativa e mbështetjes për strehimin, këto organizata ofrojnë një sërë
shërbimesh të tjera mbështetëse siç mund të jenë punësimi, njohja me burimet e komunitetit,
këshillimi, etj., të cilat ndihmojnë për fuqizimin e viktimave drejt një jete të pavarur.

Faza III - Asistenca afatgjatë (Jeta e pavarur për përfituesen).
Faza e fundit e programit arrihet kur një rast është gati të jetojë e pavarur. Mbështetja që
iu jepet këtyre rasteve për të dalë gradualisht nga programi i ndihmës konsiston në:

Ofrimin e ndihmës për riintegrim nëpërmjet shfrytëzimit të familjes/ komunitetit;
Informacion mbi shërbimet dhe burimet e disponueshme në komunitet, kontaktet e
nevojshme/hartën e shërbimeve;
Ndihma e rasteve për krijimin dhe forcimin e marrëdhënieve  me institucionet e
ndihmës në komunitetin ku po jeton;
Monitorim dhe ndjekje të mëpasshme.

Shërbimet jorezidenciale

Përveç shërbimeve rezidenciale në Shqipëri janë ngritur tashmë një sërë shërbimesh



20

T
Ë

 N
D

R
Y

S
H

Ë
M

 &
 T

Ë
 B

A
R

A
B

A
R

T
Ë jorezidenciale ose komunitare të cilat ndihmojnë në aspekte të ndryshme të mbështetjes

për riintegrimin e viktimave të trafikimit. Këto shërbime janë pjesa më e madhe jashtë
fushës antitrafik por që mbështesin me programet e tyre edhe viktimat e trafikimit. Këto
shërbime mund ofrohen edhe nëpërmjet qendrave ditore të cilat janë të ngritura në disa
qytete si nga OJF dhe institucione shtetërore. Llojet e shërbimeve që ofrojnë qendrat
ditore dhe komunitare janë:

 Shërbime të ndihmës ligjore dhe administrative
 Mbështetje dhe monitorim në vazhdimësi
 Shërbime psikologjike ose shërbime këshillimi
 Asistencë financiare
 Formim profesional
 Mbështetje për të gjetur punë
 Asistencë mjekësore
 Asistencë për arsimim
 Fushata informuese
 Ri-integrim në shkollë
 Shoqërim gjatë kthimit vullnetar8

3.2 Masat e marra nga institucionet qeveritare për riintegrimin e viktimave
të trafikimit të qenieve njerëzore në Shqipëri

Kur flitet për masat e marra nga qeveria shqiptare dhe institucionet mbështetëse lidhur
me riintegrimin e viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, vlen për t’u theksuar përafrimi
i kuadrit ligjor në adresimin e nevojave më urgjente të viktimave. Kështu, në rend
kronologjik, tri nga përpjekjet strategjike që vlen të përmenden në luftën kundër trafikimit
të qenieve njerëzore kanë qenë hartimi dhe miratimi i Strategjisë Kombëtare Shqiptare
për Luftën Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore (2001-2003), i Strategjisë Kombëtare
Shqiptare për Luftën Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, Kuadri Strategjik e Plani
Kombëtar i Veprimit (2005 – 2007) si dhe i Strategjisë Kombëtare të Luftës Kundër
Trafikimit të Qenieve Njerëzore (2008 – 2010), (Ministria e Brendshme, 2008b).

Me urdhër të Kryeministrit, nr. 203, datë 19.12.2005, “Për Mënyrën e Funksionimit të
Njësisë Antitrafik”, u ngrit Njësia Antitrafik. Kjo zyrë funksionon pranë Ministrisë së
Brendshme dhe në ushtrimin e funksioneve të saj drejtohet nga Koordinatori Kombëtar

8  Standarti 1 : Qëllimi dhe llojet e shërbimeve në  Standardet “Për Shërbimet e Përkujdesit Shoqëror
Për Personat e Trafikuar ose në Rrezik Trafikimi në Qendrat Rezidenciale” të miratura me VKM
195, dt. 11.4.2007



21

T
Ë

 N
D

R
Y

S
H

Ë
M

 &
 T

Ë
 B

A
R

A
B

A
R

T
Ëpër Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore/Zëvendësministri i Brendshëm. Në

këtë kontekst, Njësia Antitrafik ka monitoruar dhe koordinuar veprimet e të gjitha
strukturave dhe aktorëve të tjerë publikë shtetërorë dhe jo-shtetërorë (agjensive vendase
dhe të huaja partnere) për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Luftën kundër Trafikut
të Qenieve Njerëzore dhe Planit të Veprimit 2005-2007. Gjithashtu, Njësia Antitrafik ka
përgatitur raporte periodike për situatën e trafikimit në Shqipëri dhe ka kryer rolin e
Sekretariatit Teknik të Komitetit Shtetëror (Ndërministror) të Luftës kundër Trafikimit
të Qenieve Njerëzore (Ministria e Brendshme, 2008a).

Një nismë e rëndësishme që vlen të përmendet lidhur me masat e marra në kuadër të
riintegrimit të viktimave të trafikimit, është ajo e krijimit të një baze të dhënash për
viktimat e trafikimit (Ministria e Brendshme, 2008a). Baza e të dhënave pritet që të
mundësojë analizimin e informacionit për të patur një tablo të qartë të situatës së trafikimit
në vend dhe për të mundësuar zbardhjen në kohë të tendencave të fenomenit në mënyrë
që edhe përgjigja e strukturave përgjegjëse ndaj tij të jetë e shpejtë dhe efektive.9 Baza e
të dhënave është shumë e rëndësishme për informacionin e lidhur me ecurinë e trajtimit
të viktimave të trafikimit që nga identifikimi deri në riintegrimin e plotë. Sipas Ministrisë
së Brendshme, kjo bazë të dhënash është vënë në funksion në muajin mars 2008.  Baza
e të dhënave të ZKKA-së është ndërtuar për të mbuluar një gamë të gjerë informacioni, të
mbështetur te rastet idividuale, për profilet e viktimave të trafikimit dhe trafikantëve.
Baza e të dhënave e ZKKA-së mundëson përfshirjen e të dhënave të sjella nga palët
ndëshkuese të MKR-së (shtetërore dhe jofitimprurëse), pavarësisht se ku bëhet kontakti
i parë me viktimat e trafikimit (në kufi apo drejtpërdrejt në strehëz). Regjistrimi dhe
interpretimi i informacionit mbështetet në Marrëveshjen për MKR-në.10

Kur bëhet fjalë për përgatitje dhe miratim politikash lidhur me riintegrimin e viktimave të
trafikimit njerëzor në Shqipëri, nuk mund të lihet pa përmendur Mekanizmi Kombëtar i
Referimit për Viktimat e Trafikimit. Kjo nismë vjen si rezultat i Marrëveshjes së
Bashkëpunimit për Krijimin e një Mekanizmi Kombëtar Referues për Identifikim dhe
Asistencë të Përmirësuar për Viktimat e Trafikut të Qenieve Njerëzore (MKR) e firmosur
më datë 18 korrik  2005. Marrëveshja përcakton një kuadër të qartë bashkëpunimi midis
aktorëve kryesorë në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, si dhe përcakton
përgjegjësitë që palët e përfshira kanë në identifikimin, referimin, akomodimin, asistencën

9   Më konkretisht, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka hartuar një Urdhër-Shërbimi
të Drejtorit të Përgjithshëm nr. 865, datë 26.12.2007 “Për Hedhjen e të Dhënave në Database-
in e Viktimave të Trafikimit”. Ky Urdhër Shërbimi përcakton procedurat e hedhjes së të dhënave,
caktimin e personave/operatorëve përkatës, afatet kohore, raportimet, etj.

10   Situata e Përpjekjeve në Shqipëri për Luftën kundër trafikimit të Qenieve Njerëzore 2007 –
2008, CAAHT (tetor 2008).
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Ë dhe rehabilitimin e viktimave të trafikimit (Ministria e Brendshme, 2008). Mekanizmi

Kombëtar i Referimit është një kornizë bashkëpunuese nëpërmjet së cilës aktorët shtetërorë
plotësojnë detyrimet e tyre për mbrojtjen dhe nxitjen e të drejtave njerëzore të personave
të trafikuar, duke i koordinuar përpjekjet e tyre në partneritet strategjik me shoqërinë
civile (OSBE/ ODIHR, 2006).

Si  pjesë e marrëveshjes për MKR- në, u krijua Autoriteti Përgjegjës, në bazë të një
urdhëri të përbashkët të nënshkruar nga Ministri i Brendshëm, Ministri i Punëve të Jashtme
dhe Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, për bashkërendimin
dhe përpunimin e referimeve për të gjitha viktimat e trafikimit dhe për realizimin e
funksioneve të tjera të bashkërendimit dhe raportimit që parashikohen në marrëveshjen e
MKR-së. Autoriteti Përgjegjës përbëhet nga gjashtë vetë, dy nga çdo palë nënshkruese.
Ai nuk funksionon ende tërësisht, mbase sepse edhe MKR dhe as shumica e strukturave
që e mbështesin atë nuk janë kompetente në mënyrë të mjaftueshme.11

Në fillim të vitit 2007, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta
miratoi Standartet e Shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror për Personat e trafikuar ose në
rrezik trafikimi në qendrat rezidenciale. Rëndësia e ndërmarrjes së një inciative të tillë
është padiskutim një hap thelbësor dhe ndër të parët në Ballkan në kuadër të ofrimit të
shërbimeve sa më cilësore nga të gjithë ofruesit e shërbimeve për target-grupin e viktimave
të trafikimit në Shqipëri, si edhe në kuadër të zhvillimit të një sistemi korrekt të inspektimit
të zbatimit të shërbimeve që ju ofrohen VeT në qendrat rezidenciale. Hartimi i standarteve
për shërbimet e përkujdesit shoqëror për personat e trafikuar dhe në rrezik trafikimi ishte
një hap i domosdoshëm për të ofruar shërbime sa më cilësore, në përputhje me nevojat e
viktimave të trafikimit dhe duke respektuar në maksimum të drejtat e tyre themelore si
qenie njerëzore. Në këtë grup standartesh janë reflektuar parimet e njohura të barazisë,
respektimi dhe garantimi i vlerave dhe personalitetit të individit, të drejtat për të përfituar
dhe për të qenë i mbrojtur, mosdiskriminimi, ruajtja e konfidencialitetit të jetës private,
të dinjitetit dhe të sigruisë, partneritetit, integrimit shoqëror dhe pjesëmarrjes në jetën e
komunitetit. 12

Në nivel lokal, një tjetër politikë që në mënyrë ndoshta jo të drejtpërdrejtë synon adresimin
e nevojave për riintegrimin efektiv të viktimave të trafikimit njerëzor, është krijimi i
Komiteteve Rajonale kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore. Kjo nismë ka mbështetje
ligjore në Urdhrin nr. 139 të Kryeministrit, datë 19.06.2006. Qëllimi kryesor i këtyre

11   ibid.
12   Standartet për Shërbimet e Përkudesit Shoqëror për personat e trafikuar ose në rrezik

trafikimit në Qendrat Rezidenciale, Tiranë 2008.
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vihen në jetë në qarqet e tyre dhe që të ulet cënueshmëria e personave, familjeve dhe
komuniteteve nga krimet e trafikimit të qenieve njerëzore.13 Dhe në përmbushje të këtij
qëllimi parësor, këto komitete  kanë për detyrë kryerjen e vlerësimeve periodike për
situatën rajonale dhe nevojat specifike, nxjerrjen në pah të përparësive për veprim në
nivel rajonal, etj. (Ministria e Brendshme, 2008b). Edhe puna e këtyre strukturave mbetet
ende shumë larg asaj që është përgjegjësia e tyre, në këtë kuptim puna e bërë nga këto
komitete është e vakët dhe e papërfillshme në krahasim me nevojat reale për koordinim
në nivel lokal.

Në nivel mikro (në kuadër të ofrimit të shërbimeve direkte për viktimat e trafikimit të
qenieve njerëzore, në vitin 2003 është ngritur Qendra Kombëtare Pritëse për Viktimat e
Trafikimit (QKPVT). Ky është një institucion i rëndësishëm që funksionon në vartësi të
Shërbimit Social Shtetëror në Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të
Barabarta (MPÇSSHB). Me një kapacitet prej rreth 100 personash, QKPVT asiston pritjen,
akomodimin, rehabilitimin, referimin për integrim dhe riatdhesimin (kur përfituesit janë
shtetas të huaj), të tre target - grupeve kryesore: (1) Gra e vajza të trafikuara dhe në
rrezik trafikimi; (2) Fëmijë të trafikuar dhe në rrezik trafikimi; dhe (3) Migrantë të parregullt
(Ministria e Brendshme, 2008a).

Qendra ofron shërbime në përputhje me Standartet e Shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror,
në Qendrat Rezidenciale, për Personat e Trafikuar ose në Rrezik Trafikimi, miratuar me
Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 195, datë 11.4.2007 “Për Miratimin e Standarteve
të Shërbimit të Përkujdesit Shoqëror, në Qendrat Rezidenciale, për Personat e Trafikuar
ose në Rrezik Trafikimi”. Këto standarde do të shërbejnë për rritjen e cilësisë së shërbimeve
sociale për grupet në nevojë duke synuar në respektimin e parimeve të: barazisë dhe mos-
diskriminimit, vetëvendosjes, rehabilitimit, parandalimit, integrimit shoqëror, etj. (Ministria
e Brendshme, 2008a).

3.3 Masat e marra nga institucionet joqeveritare për riintegrimin e VeT

Kontributi i organizatave joqeveritare që operojnë në fushën e anti- trafikimit në Shqipëri,
ka qenë dhe është thelbësor në kuadrin e shërbimeve të ofruara për target – grupin e
viktimave të trafikimit. Madje për të koordinuar më mirë punën e tyre organizatat kryesore
që ofrojnë shërbime direkte për viktimat e trafikimit, midis tyre edhe një qendër e
menaxhuar nga shteti kanë krijuar Koalicionin Kombëtar të Strehëzave shqiptare (KKSAT).

13 Situata e Përpjekjeve në Shqipëri për Luftën kundër trafikimit të Qenieve Njerëzore 2007 –
2008, CAAHT (tetor 2008).
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Ë Anëtarë të këtij koalicioni janë: Qendra Psiko – sociale “Vatra” – Vlorë; organizata “Të

ndryshëm & Të barabartë” – Tiranë; “Qendra Kombëtare Pritëse për Viktimat e trafikimit”
– Tiranë; shoqata “Tjetër Vizion” – Elbasan; Qendra Komunitare “Jetë dhe Shpresë” -
Gjirokastër.

Anëtarët e koalicionit të sipërpërmendur kanë qenë ndër aktorët kryesorë me kontributin
e tyre në iniciativën e ndërmarrë nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve
të Barabarta  për hartimin e Standarteve për shërbimet e përkujdesit shoqëror për personat
e trafikuar ose në rrezik trafikimi në qendrat rezidenciale, miratuar me vendim të Këshillit
të Ministrave, nr. 195, dt. 11.04.2007. Këto organizata u përfshinë intensivisht në grupin
e punës, duke ofruar ekspertizën dhe eksperiencën e tyre disa vjeçare në ofrimin e
asistencës direkte për viktimat e trafikimit.

Ofrimi i një pakete shërbimesh rehabilituese dhe riintegruese për viktimat e trafikimit
është padiskutim një nga masat më të rëndësishme që organizatat joqeveritare ofrojnë
për këtë traget – grup në Shqipëri. Kjo paketë përfshin shërbime të specializuara dhe të
standartizuara që nga momenti i parë kur këto persona identifikohen si viktima trafikimi
dhe vazhdon deri në përgatitjen për të dalë në jetën e pavarur. *Për një përshkrim të
detajuar të shërbimeve riintegruese që ofrohen nga strehëzat si edhe nga OJF të tjera për
VeT në Shqipëri, shihni aneksin 1.

3.4 Praktikat më të mira në lidhje me viktimat e trafikimit në vende të
tjera dhe në Shqipëri

Për VeT, në varësi të nevojave të secilit rast ofrohen shërbime rezidenciale dhe
jorezidenciale. Ofrimi i këtyre shërbimeve është i lidhur me mundësitë reale dhe financiare
të strehëzës (të stafit) për të ndihmuar viktimat, pengesat ligjore dhe institucionale,
çështjet e sigurisë, jetëgjatësinë e programit, kushtet e nevojshme, përzierjen e fëmijëve
me vajzat e trafikuara, etj.

Disa nga programet që kanë funksionuar në rajon dhe në Europën Lindore kanë qenë
programet e parandalimit në Kroaci nëpërmjet Ministrisë së Arsimit e cila ka shpërndarë
materiale ndërgjegjësuese nëpër shkolla. Në Moldavi, programet janë përqendruar tek
përmirësimi i ndihmës ekonomike për vajzat dhe gratë që janë në rrezik trafikimi ose janë
trafikuar në mënyrë që ato të mos riciklohen sërish dhe të kenë mundësi ekonomike për
të filluar një jetë të pavarur. Në rastin e Rumanisë, ku sipas të dhënave një pjesë e mirë
e fëmijëve dhe vajzave të trafikuara vijnë nga jetimoret, strehëzat dhe OJF-të kanë ofruar
trajnime për aftësimin e këtyre fëmijëve (duke iu mësuar një profesion) për të gjetur një
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është bërë një kombinim i programeve të mësipërme që përpiqen të ndërgjegjësojnë,
trajnojnë dhe ofrojnë mundësi ekonomike për vajzat e trafikuara (Best Practices in Traf-
ficking Prevention in Europe and Eurasia, USAID: 2009).

Sipas stafit të qendrave riintegruese (“Të Ndryshëm & Të barbartë”, “Vatra” dhe “Tjetër
Vizion”) gjatë vizitave studimore të realizuara në shtete të ndryshme të Europës
Perëndimore, është konstatuar si praktikë shumë e mirë dhe efiçente për përfshirjen
sociale të viktimave të trafikimit mbështetjen e madhe që jep shteti nëpërmjet sistemit
të mbrojtjes sociale. P.sh. nga vizita studimore në Belgjikë dhe në Itali vihet re që qendrat
që asistojnë viktimat e trafikimit vetem luajnë rolin e ndërmjetësit me institucionet e
ndryshme si shëndetësia, zyrat e formimit profesional dhe punësimit, zyrat e strehimit
social, zyrat e ndihmës ekonomike dhe janë pikërisht këto institucione që mbështesin
individin në aspekte të ndryshme të cilat çojnë në një riintegrim të qëndrueshëm të
viktimave të trafikimit.

Edhe gjatë vizitës studimore në Kosovë u vunë re  disa praktika të mira, si p.sh. funksionimi
i shërbimeve sociale nga ana e shtetit, nëpërmjet zyrave të punës sociale. Këto zyra ju
ofronin mbështetje të gjithë grupeve sociale vulnerable, ndër to edhe viktimave të trafikimit
(mbështetja ofrohej profesionalisht nëpërmjet një ekipi multidisiplinor). Një praktikë tjetër
shumë e mirë në Kosovë ishte edhe prania e Mbrojtësit Ligjor të viktimave të trafikimit,
i vendosur nga Ministria e Drejtësisë. Organizatat në Itali ofronin si praktikë të mirë në
funksion të riintegrimit të VeT programet për gjenerimin e të ardhurave të cilat realizohen
kryesisht nëpërmjet ngritjes së bizneseve sociale.

Disa nga praktikat e mira që ndihmojnë në Shqipëri për riintegrimin e viktimave të trafikimit
janë:

Përmirësimet në kuadrin ligjor dhe në polici

Në kuadër të përmirësimit të informacionit dhe të bashkëpunimit ndërmjet të gjithë
aktorëve që merren me problemet e trafikimit, është ngritur Mekanizmi Kombëtar i
Referimit për Identifikim dhe Asistencë të Përmirësuar për Viktimat e Trafikut të Qenieve
Njerëzore (korrik, 2005). Ky dokument ka mundësuar hartimin e një pjese urdhëresash që
shërbejnë për policinë dhe punonjësit kufitarë duke përfshirë dhe këshilla për intervistimin
e viktimave. Në rang rajonal, Njësia Anti-Trafik koordinon Grupin Kombëtar Zbatues për
të përshtatur dhe zbatuar dokumentin e Mekanizmit Transnacional të Referimit (MTR)
për personat e trafikuar në Europën Juglindore. Gjithashtu janë ngritur dhe vënë në funksion
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Ministria e Brendshme në të cilën është ngritur dhe njësia Anti-Trafik, ka monitoruar
zbatimin e Strategjisë Kombëtare kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore për periudhën
2005-2007 dhe disa nga konkluzionet e nxjerra kanë të bëjnë pikërisht me konsolidimin
e mekanizmave zbatues, me ngritjen e kapaciteteve të tyre, me bashkërendimin e
aktiviteteve dhe me bashkëpunimin ndërmjet të gjitha palëve të përfshira.  Po nga vetë
kjo ministri është vënë në pah se zbatimi i ligjit “për mbrojtjen e dëshmitarit” ka rezultuar
joefektiv në rastin e viktimave të trafikimit pasi vetëm një rast është mundësuar të
mbrohet prej këtij ligji në periudhën 2005-2007. Si rrjedhojë, një ligj tjetër do ishte më i
aplikueshëm për rastet e viktimave të trafikimit.

Autoriteti Përgjegjës është struktura që bashkërendon identifikimin, kthimin, pritjen,
referimin për ndihmë dhe ri-integrimin e viktimave (dhe atyre të mundshme) të trafikimit
duke koordinuar të gjithë aktorët si brenda dhe jashtë vendit. Sipas raportit vlerësues të vetë
MB kjo strukturë nuk ka qenë efikase në koordinimin e punës së saj sidomos në lidhje me
strukturat policore, përfaqësues së shërbimeve sociale, autoritete diplomatike, etj.

Gjithashtu rritja e rolit udhëheqës që kanë pasur kohët e fundit zyrtarët e pushtetit
vendor është një zhvillim pozitiv në kuadër të decentralizimit por fatkeqësisht roli i tyre
mbetet periferik duke u ngushtuar vetëm tek anëtarësimi në Komitet Rajonale Antitrafik
(USAID Report, 2008: 34). Kontribute praktike vlejnë të renditen rastet kur lehtësohen
procedurat e marrjes së çertifikatave në bashki apo dhe në rastin e mbulimit të kostove
të strehimit për viktimat e trafikimit (ibid).

Gjatë viteve të fundit OJF-të që funksionojnë në fushë raportojnë se kanë pasur
marrëdhënie më të ngushta me Ministrinë e Brendshme për ruajtjen e sigurisë të viktimave
të trafikimit. Fakti që tani ekziston Zyra e Koordinatorit Kombëtar kundër Trafikimit të
Qenieve Njerëzore lehtëson punën ndërmjet OJF-ve dhe të gjitha institucioneve shtetërore
që lidhen me këtë çështje duke lehtësuar ndërkohë punën e OJF-ve për të garantuar
protokolle bashkëpunimi me çdo njësi individualisht. Mekanizmi Kombëtar i Referimit i
krijuar prej këtyre nevojave është një marrëveshje që përcakton qartë rolin e secilit aktor
në lidhje me luftën kundër trafikut të qenieve njerëzore.

Vënia në funksion e Sistemit të Menaxhimit Total të Informacionit (TIMS) me mbështetjen
e US/BE ka ndihmuar në zotërimin e informacionit sikurse dhe në ecurinë e çështjeve
penale lidhur me viktimat e trafikimit. Kjo ka qenë një nga praktikat më të mira të
deritanishme pasi garanton aksesin ndaj të dhënave të palëve të përfshira duke ruajtur
në të njëjtën kohë privatësinë e viktimave.
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grup aktorësh të përfshirë në çështjet e trafikimit dhe duke marrë si bazë pengesat që
lanë të pazbatueshme një numër të mirë të çështjeve të përmendura në strategjinë
pararendëse. Një gjë e tillë nënkupton se ZKKA dhe OJF-të që operojnë në fushë kanë
dëshirën dhe vullnetin për të punuar mbi praktikat e mëparshme dhe për t’i përmirësuar
ato.

Nga ana tjetër, organizatat ndërkombëtare vazhdojnë të japin një kontribut thelbësor në
fushën e anti-trafikimit në Shqipëri, si në mbështetjen e vazhdueshme financiare për
organizatat që ofrojnë shërbime riintegruese për viktimat e trafikimit (pa ndihmën e të
cilëve puna e këtyre organizatave do të ishte paralizuar), ashtu edhe në zbatimin e
programeve të përbashkëta me ministri të ndryshme të qeverisë shqiptare. Shumë i
vlefshëm ka qënë kontributi i këtyre organizatave edhe përsa i përket dhënies së ekspertizës
në hartimin e programeve, politikave, strategjieve përkatëse mbi të cilat është ngritur
puna anti – trafik në Shqipëri.

Nën punën e bërë nga CAAHT dhe në kuadër të bashkëpunimit, pesë strehëzat (Qendra
Psiko – sociale “Vatra” – Vlorë; organizata “Të ndryshëm & Të barabartë” – Tiranë;
“Qendra Kombëtare Pritëse për Viktimat e trafikimit” – Tiranë; shoqata “Tjetër Vizion” –
Elbasan; Qendra Komunitare “Jetë dhe Shpresë” - Gjirokastër) që administrojnë shërbime
në kuadër të MKR vendosën të ngrenë një koalicion në korrik të vitit 2007 nën një
Marrëveshje Mirëkuptimi. Qëllimi i kësaj marrëveshjeje ishte funksionimi i koalicionit, si
edhe përcaktimi i procedurave, përgjegjësive dhe detyrave që kanë palët e përfshira.
Ndërsa objektivi i kësaj marrëveshjeje ishte bashkëpunimi dhe koordinimi i punës që bëhet
nga organizatat palë të koalicionit, si edhe shërbimeve që ofrohen si: mbrojtja, asistimi,
mbështetja, rehabilitimi dhe riintegrimi i viktimat të trafikimit.

Shërbimet Riintegruese

Arritje e rëndësishme në funksion të riintegrimit  të viktimave të trafikimit është edhe
finalizimi i  marrëveshjes së bashkëpunimit midis Qendrave Shtetërore të Formimit
Profesional (pjesë të MPÇSSHB) dhe organizatave që ofrojnë shërbime riintegruese për
viktimat e trafikimit. Falë këtyre marrëveshjeve është krijuar një frymë pozitive
bashkëpunimi që lehtëson procesin e regjistrimit dhe fillimit të kursve të ndryshme
profesionale për përfitueset e qendrave të riintegrimit  “Të ndryshëm & Të barabartë”,
“Vatra”, etj. Disa nga kurset profesionale që ofrohen pranë Qendrave Shtetërore të
Formimit profesional janë: rrobaqepësi, parukeri, kuzhinë, etj; këto kurse i pajisin VeT me
njohuri të mira profesionale.
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Zyrat e Punës si punëkërkuese të papuna. Edhe ky problem po kapërcehet gradualisht
(fillimisht VeT nuk donin të identifikoheshin si të tilla nga frika e diskriminimit, mos
ruajtja e konfidencialitetit mbi identitetin e tyre, etj) me rritjen e ndërgjegjësimit të
punonjësve të administratës për rëndësinë e ruajtjes së të dhënave të marra nga VeT në
momentin e aplikimit pranë këtyre strukturave.

Diçka e re dhe domethënëse në kuadër të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve, në këtë
rast viktimave të trafikimit është ngritja e një institucioni të ri të quajtur Komisioni për
Ruajtjen e të Dhënave. Ky institucion mbledh ankesat e qytetarëve në rastet e shkeljes
së të drejtave të tyre (p.sh. nëse një punonjës administrate abuzon me të dhënat e marra
nga VeT, me anë të një ankesë drejtuar institucionit të mësipërm VeT ka të drejtë të
kërkojë deri ndjekjen penale të punonjësit që ka kryer shkeljen).14 Është e këshillueshme
që ky informacion t’ju kalohet viktimave të trafikimit për t’i siguruar që informacioni
personal që japin në Zyrat e Punës do të mbetet konfidencial.

Shembull pozitiv bashkëpunimi me institucionet shtetërore është edhe marrëdhënia midis
OJF-ve që punojnë në asistencë direkte me VeT dhe Bashkisë së Tiranës. Me iniciativën
e “Të ndryshëm & Të barabartë” u trajnuan punonjës së administratës bashkiake në
lidhje me çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me trafikimin, profilin e VeT, problemet
kryesore me të cilat ato përballen gjatë riintegrimit, etj. Qëllimi i realizimit të këtij trajnimi
ishte rritja e sensiblitietit të punonjësve të bashkisë ndaj VeT dhe nevojave të tyre. Nga
ana e saj Bashkia e Tiranës, ka marrë përsipër krijimin e të gjitha lehtësirave të mundshme
gjatë procesit të regjistrimit të fëmijëve të VeT në çerdhe, kopshte, etj, si edhe mbështetje
gjatë aplikimit për mundësi strehimi sipas procedurave të bashkisë.
MPÇSShB gjithashtu nën kuadrin e projektit të Organizatës Ndërkombëtare të Punës
(ILO) synon të ofrojë mikro-kredi për sipërmarrjet private të grave dhe vajzave të trafikuara
duke u mundësuar atyre pavarësinë ekonomike dhe duke reduktur mundësitë e ri-trafikimit.
Deri tani një gjë e tillë është realizuar në kuadrin e projekteve të ndryshme (të përmenduara
edhe më sipër, projekt i përbashkët OSBE –ILO) dhe rezultatet kanë qenë me të vërtetë
pozitive. Ish viktimat e trafikimit që janë përzgjedhur për të qenë pjesë e këtyre projekteve
kanë treguar aftësi dhe përkushtim si në hapjen e mikrobizneseve të tyre private, ashtu
edhe në zgjerimin dhe në krijimin e një lloj qëndrueshmërie për këto aktivitete.

Një praktikë që çon në një riintegrim sa më të qëndrueshëm në shoqëri të viktimave të

14  Informacion i marra nga intervista me Specialisten e Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe
Shanseve të Barabarta.
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nevojat e VeT të mitura, është arritur në përfundimin që vendosja në një mjedis familjar
është padiskutim alternativa më e mirë për riintegrimin e tyre. Problem më vete përbën
gjetja e familjeve kujdestare të përshtatshme për këtë grup të synuar, përgjegjësi kjo që
normalisht është e Seksionit të Ndihmës dhe Shërbimeve Sociale në Bashki/ Komunë.
Janë të sanksionuara ligjërisht disa kritere mbi bazën e të cilave përzgjidhen familjet
kujdestare të tilla si: 1. Vlerësimi i familjes kujdestare: 2. Mosha e prindërve; 3.
Marrëdhëniet me ligjin; 4. Statusi financiar; 5. Motivimi për të qenë prindër kujdestarë;
6. Aftësitë prindërore; 7. Edukimi; 8. Shëndeti;  9. Strehimi; 10. Qëndrime jodiskriminuese;
11. Infrastruktura e komunitetit; 12. Përfshirja e anëtarëve të familjes kujdestare; 13.
Marrëdhëniet e familjes kujdestare me institucionet e përfshira në procesin e kujdestarisë;
14. Marrëdhëniet e familjes kujdestare me familjen e origjinës.15

Ndërkohë deri më sot, ofruesit e shërbimeve kanë arritur të seleksionojnë familje të tilla
për VeT minorene duke u mbështetur në rrethin familjar të vetë VeT, padiskutim duke i
vlerësuar me kujdes mbështetur edhe në kriteret e mësipërme.

Miratimi i Standardeve për Shërbimet e Përkujdesit Shoqëror për personat e trafikuar
dhe në rrezik trafikimi janë një tjetër praktikë e mirë e ndërmarrë në Shqipëri në kuadrin
e ofrimit të shërbimeve riintegruese sa më cilësore për VeT. Zbatimi i standardeve do të
shërbejë si bazë për pritjen, rehabilitimin e grave dhe vajzave që kanë qenë viktima të trafikut
dhe për realizimin e procedurave fillestare të përkujdesjes ndaj fëmijëve, për krijimin e një
mjedisi të përshtatshëm për fëmijët e trafikuar, të keqtrajtuar dhe të abuzuar. 16

15  MPÇSSHB, Strategjia Sektoriale e Mbrojtjes Sociale 2007-2013, Tiranë 2007.
16  MPÇSSHB, Standartet për Shërbimet e Përkudesit Shoqëror për personat e trafikuar ose në

rrezik trafikimit në Qendrat Rezidenciale, Tiranë 2008.
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4.1 Profili i viktimave të trafikimit - të dhënat e nxjerra nga intervistat
dhe literatura

Kur studiojmë profilin e viktimave të trafikimit në Shqipëri duhet të kemi parasysh faktin
se informacioni i përpunuar nga ky studim, si ai i marrë nga të dhënat parësore edhe ai i
marrë nga të dhënat dytësore është një informacion i mbledhur nga viktima trafikimi që
janë identifikuar dhe asistuar në programe ndihme ndërkohë që nuk kemi mundësi të
analizojmë informacion për rastet e VeT të paidentifikuara dhe të patrajtuara.

Mosha

Nga  intervistat e realizuara me viktimat e trafikimit  rezulton se mosha e tyre është nga
15 deri në 35 vjeç. Nga këto, numri më i madh (41%) i përket moshës 20-25 vjeç. Ndërkohë,
rreth 19% e tyre i përket intervalit të moshës 15 – 20 vjeçare, po kaq i përket intervalit
të moshës 30 – 35 vjeçare, të moshës 25 – 30 vjeçare dhe mbi 35 vjeçare. Shqetësues
vazhdon të mbetet fakti që grup-moshat e reja përbëjnë një pjesë të mirë të VeT. Ky
konstatim mbështetet si në moshën e tyre aktuale gjatë procesit të riintegrimit, ashtu
edhe në faktin që VeT e intervistuara kanë disa vite që asistohen në programe riintegrimi,
fakt ky nga i cili mund të nxirret konkluzioni se mosha e VeT në momentin e trafikimit
është edhe më e re.

E njëjta gjë vihet re në studime të shumta të hulumtuara përmes burimeve dytësore për
qëllimin e këtij studimi. Përveç kësaj, në studimin e tyre, Ekonomi e të tjerë., gjetën se
mosha mesatare e VeT të intervistuara (n=10), ishte 23 vjeç (2006: 46). Për më tepër,
në një studim të CAAHT (2008), rezulton se nga 114 VeT të asistuara nga 4 Strehëzat e
Koalicionit,17 17% e tyre janë nën 18 vjeç dhe pjesa më e madhe e tyre (68%), i përket

17  “Jetë dhe Shpresë” Gjirokastër, Qendra Psikosociale “Vatra”, Vlorë, “ Të Ndryshëm & të
Barabartë”, Tiranë dhe “Tjetër Vizion”, Elbasan.
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“Vatra” dhe “Të Ndryshëm & të Barabartë”. 18% e VeT (102) të përfshira në studim,
janë nën 18 vjeç (Vatra, 2006) dhe po në të njëjtën moshë rezulton rreth 20% e VeT në
studimin e “Të Ndryshëm & të Barabartë” (2006).

Niveli arsimor

Niveli arsimor mesatar i viktimave të trafikimit rezulton ai tetë/nëntë vjeçar, ku afro 67%
e tyre rezultojnë ta kenë përfunduar atë. Ndërkohë, 11% e viktimave rezultojnë mos ta
kenë përfunduar shkollën tetë/nëntëvjeçare, duke e ndërprerë shkollimin në klasën e gjashtë
apo të shtatë. Një numër i vogël viktimash (7.4%), shprehen se niveli më i lartë arsimor i
tyre është ai fillor. Nga ana tjetër, ka edhe raste që kanë arritur të ndjekin përtej shkollimit
tetë/nëntëvjeçar, duke e përfunduar shkollën e mesme (14.6% e tyre).

Sa i përket nivelit arsimor, sërish të dhënat e marra nga intervistimi i VeT për qëllimet e
këtij studimi (n=27), janë të ngjashme me ato të studimeve të ngjashme mbi riintegrimin
e VeT në Shqipëri. Në Raportin Vjetor 2007 të Qendrës Psikosociale “Vatra”, thuhet se
vetëm 40% e VeT (n=70) kanë përfunduar arsimin e detyrueshëm tetë-vjeçar. Ndërsa,
pjesa tjetër, ka një arsim nga 0 në 13 vjet (19). E njëjtja gjetje shihet edhe në Raportin
Vjetor (2007) të organizatës “Të Ndryshëm & të Barabartë”, 63 % e VeT të asistuara
gjatë këtij viti prej kësaj organizate kanë kryer arsimin tetëvjeçar. Ndërkohë sipas studimit
të CAAHT, 51 % e të gjitha VeT (114), e kanë kryer arsimin e detyrueshëm, duke e lënë
shkollën në moshën 14 vjeç.

Vendlindja dhe origjina

Vendlindja e viktimave ka një shpërndarje gjeografike relativisht të gjerë dhe për lehtësi
interpretimi ajo është grupuar në tre rajone: veri (me një përqendrim në zonën verilindore),
Shqipëria e mesme (me përqendrim në Tiranë) dhe jug (duke përfshirë rajonet jugperëndimore
dhe juglindore). Më konkretisht, 48% e viktimave vijnë nga zona jugore (përfshi zonën
jugperëndimore dhe juglindore) e Shqipërisë, 37% kanë lindur në zonën e Shqipërisë së mesme
dhe 15% e viktimave kanë lindur në zonën veriore dhe verilindore të Shqipërisë.

Përveç kësaj, nga hulumtimi i literaturës rezulton se vendi i prejardhjes së VeT ka
përqendrime të ndryshme, në varësi edhe të vendndodhjes gjeografike të vetë strehëzës.
Kështu, në studimin e CAAHT (2008), rezulton se nga 114 VeT të asistuara, 50% e tyre
e kanë origjinën nga rrethet e Fierit, Beratit dhe Vlorës (13). Ndërkohë në raportin vjetor
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përfitueseve të referuara në harkun kohor që përfshin raporti në fjalë.

Gjendja civile

Nga intervistat del në pah se statusi civil i pjesës më të madhe të të intervistuarave është
‘beqare’ (81%). Në një përqindje më të vogël, 11% dhe 7.4%, gjendja civile e viktimave
është e divorcuar dhe e martuar përkatësisht.

E njëjta gjetje rezulton edhe nga hulumtimi i literaturës. Edhe në studimin e CAAHT, 59%
e VeT (n=114), janë beqare (2008: 11).

Fëmijët

Përsa mund të thuhet lidhur me fëmijët, pjesa më e madhe e të intervistuarave (70%) nuk
kanë asnjë, ndërsa 30% prej tyre kanë nga 1 deri në 3 fëmijë. Më konkretisht, 7 prej
viktimave kanë 1 apo 2 fëmijë, në mënyrë të barabartë, ndërsa vetëm një prej viktimave
ka 3 fëmijë. Në shumicën e rasteve (37.5%) fëmijët jetojnë me vetë viktimën, ndërsa ka
dhe një rast ku dy prej fëmijëve jetojnë me babain dhe një fëmijë tjetër në jetimore. Në një
rast tjetër, fëmija jeton sërish me babain. Sërish, vetëm në një rast fëmija jeton me
viktimën dhe bashkëshortin e saj. Në një rast të vetëm, viktima nuk ka informacion se ku
jetojnë dy fëmijët e saj.

Duke ju referuar sërisht studimit të CAAHT rezulton se 16% e VeT të intervistuara janë
të divorcuara dhe me fëmijë, 8% të divorcuara, 6% beqare dhe me fëmijë, po 6% të
martuara dhe me fëmijë dhe 5 % të martuara dhe pa fëmijë (2008: 11).
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5.1 Faktorët ndikues për një riintegrim të sukseshëm të VeT dhe sfidat e
hasura - perspektiva e ofruesve të shërbimeve

Eksperienca e gjatë dhe ekspertiza mjaft e mirë në fushën e anti – trafikimit i ka bërë
ofruesit e shërbimit për VeT të jenë të aftë të identifikojnë faktorët përcaktues për një
riintegrim të sukesshëm të VeT. Siç është përmendur edhe më lart për të evidentuar
faktorët më të rëndësishëm për riintegrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri janë
intervistuar profesionistët dhe aktorët kryesorë anti-trafik, duke gërshtuar informacionin
e dhënë prej tyre me të dhëna dytësore të nxjerra nga literatura në këtë fushë. Ndër
faktorët që janë cilësuar si më të rëndësishëm nga profesionistët e intervistuar për një
riintegrim të suksesshëm të VeT në Shqipëri janë: shërbimet riintegruese (paketë e plotë
shërbimesh në përputhje me nevojat e VeT); bashkëpunimi në rrjet mes aktorëve;
mbështetja nga familja dhe komuniteti; arsimimi, formimi profesional dhe punësimi; mbrojtja
ligjore e VeT; qëndrueshmëria në financimin e organizatave të ndihmës që ofrojnë asistencë
direkte për VeT, etj.

Mjedisi familjar dhe komuniteti

Sipas studiueses Rebecca Surtees, një prej aspekteve të riintegrimit që duhet marrë
parasysh është padiskutim mjedisi familjar, që në funksion të riintegrimit të suksesshëm
të VeT duhet shqyrtuar me kujdes nga ofruesit e shërbimeve. Ka raste kur familja mund
të ketë qenë shkaktare e drejtëpërdrejtë ose e tërthortë e trafikimit (raste kur vajzat
shtyhen prej familjes ose kur përpiqen t’i largohen një situate konfliktuale dhe dhune) dhe
në këtë rast janë vetë VeT që refuzojnë (shfaqin rezistencë) në rivendojen e marrëdhënieve
me ta. Në të tilla raste vendimi për të kërkuar ndihmën e familjes për riintegrim është
tejet i vështirë pavarësisht se familjet janë shumë herë më mbështetëse dhe kuptojnë
situatën në krahasim me komunitetin përreth (Surtees, 2008: 17). Gjithashtu duhen mbajtur
në konsideratë emocionet që përjetojnë vajzat kundrejt familjeve të tyre (turp, pakënaqësi,
zemëratë, etj.) sepse një familje e shëndetshme luan një rol shumë të rëndësishëm në
procesin e riintegrimit të vajzave të tyre. Por jo të gjitha rastet në të cilat viktima është
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rikthehen familjes dhe komunitetit duke u sjellë normalisht (pa shfaqur elementë që mund
të kenë lidhje me trafikimin) atëherë ato kanë predispozitën të jenë më të pranuara nga
komuniteti ku jetojnë.

Një nga sfidat kryesore në këtë aspekt është të luftohet stigma që haset nga familja dhe
shoqëria lidhur me viktimat e trafikimit. Problemet që lidhen me paragjykimet shoqërore
janë nga më të ndryshmet. Dhe pavarësisht se familja duhet të luajë rolin e ndërmjetësuesit
kundrejt viktimës dhe komunitetit shpeshherë kjo konstatohet që është tejet e vështirë.
Këtu mund të përmendim mospranimin, keqtrajtimin dhe izolimin e vazhdueshëm të
viktimave nga familja dhe komuniteti ku banojnë duke e bërë kësisoj gjetjen e një pune
dhe të një rrethi social shumë të vështirë. “Në familje vëllezërit janë ata të cilët sillen më
keq me motrat e tyre të cilat kanë qenë viktima të trafikimit”.

Bashkëpunimi mes institucioneve në ofrimin e shërbimeve riintegruese
për VeT

Kur flasim për pjesën ‘teknike’ të programeve të riintegrimit të ofruara nga strehëzat e
koalicionit18 të gjithë palët e intervistuara bien dakord që paketa e shërbimeve të ofruara
është e plotë por një pjesë e shërbimeve varen shumë nga faktorë që nuk janë në kontrollin
e strehëzave. Pavarësisht se shërbimet ofrohen në formën e paketave të plota prej
strehëzave, shteti nuk ofron asnjë mbështetje për të mundësuar një proces riintegrimi më
cilësor dhe afatgjatë pasi në rastin kur vajzat nuk marrin shërbime të plota, ato përballen
me problemin e riciklimit. Shumica e punonjëseve sociale të strehëzave besojnë se teksa
strehëzat ofrojnë shërbimet e para, shteti duhet të vazhdojë mbështetjen e tij në forma të
tjera përgjatë fazave të ndryshme të riintegrimit.

Mekanizmi kombëtar i referimit ka qenë deri diku funksional dhe janë hasur probleme të
shumta sidomos në procesin e identifikimit të viktimave nga ana e punonjësve të policisë.
Mungesa ose paqartësia institucionale dhe organizative për të mbështetur hallkat e
ndryshme që ndiqen gjatë procesit të riintegrimit ka vështirësuar më tutje punën e
strehëzave për riintegrimin e viktimave.

18  Sipas një konference të fundit rajonale Shqipëria u rendit si një nga vendet mbi mesataren në
Ballkan përsa i përket ofrimit të shërbimeve dhe paketave të tilla për viktimat e trafikimit.
Shërbimet që ofronin strehëzat u përkufizuan si nga më cilësoret dhe më të plotat. Ofruesit e
shërbimeve të cilët janë intervistuar për të dhënë një këndvështrim më të pasur mbi shërbimet
riintegruese që ofrohen për viktimat e trafikimit kanë qenë të fushave të ndryshme duke
renditur këtu punonjës socialë të strehëzave, donatorë të huaj, koordinatorë kombëtarë për
luftën kundër trafikimit, etj.
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“Për sa kohë shteti shqiptar nuk do të zbatojë politika të mirëfillta sociale për këtë
grup, strehëzat do të hasin vështirësi për të zbatuar një program riintegrimi të plotë
të viktimave të trafikimit. Për këtë arsye kërkohet një koordinim më i mirë nga
autoritetet lokale që ofrojnë shërbime sociale, zyrat e punës, shërbime shëndetësore,
etj.”

Është e rëndësishme që të forcohet dhe të hidhen themelet e shtetit të mirëqenies sociale
edhe në Shqipëri, pra të jenë vetë institucionet shtetërore që të marrin përsipër ofrimin e
shërbimeve kryesore për VeT duke filluar nga asistenca shëndetësore, formimi profesional,
punësimi, strehimi, mbrojtja ligjore, etj. Vetëm në këtë lloj mënyrë shërbimet që ofrohen
për VeT do të jenë të qëndrueshme, ashtu siç do të jetë edhe vetë procesi i riintegrimit
për këtë grup vulnerabël dhe me nevoja specifike.

Trajtimi i rasteve të vështira

Gjatë procesit të riintegrimit, vihet re se shpesh strehëzat përballen me raste të vështira
të cilat variojnë nga 40 deri në 70% të totalit (Surtees, 2008: 7). Organizatat e ndihmës
identifikojnë si raste të vështira: rastet e VeT që kanë fëmijë në ngarkim ose persona të
tjerë të familjes që varen direkt prej tyre; VeT që kanë probleme të abuzimit me substancat;
VeT me probleme të shëndetit mendor apo fizik (paaftësi); VeT minore; VeT me probleme
sigurie; VeT që nuk kanë mbështetje nga familja; VeT pa dokumenta apo status ligjor (të
paregjistruar në Zyrat e Gjendjes Civile); etj.19 Puna për riintegrimin e këtij grup VeT
është akoma më e vështirë dhe komplekse, duke kërkuar vëmendje më të madhe nga ana
e ofruesve të shërbimeve.

Përputhshmëria e shërbimeve të ofruara me nevojat e VeT

Pyetjes nëse shërbimet e ofruara janë të mjaftueshme për viktimat, shumë të intervistuar
i janë përgjigjur pozitivisht por gjithsesi vihet re një ndarje në opinionet e të intervistuarve.
Në rastet kur kemi raste me rrezikshmëri të ulët, atëherë shërbimet shihen si të
mjaftueshme ndërsa në rastet me rrezikshmëri të lartë ato nuk përmbushin nevojat e
viktimave. Ato duhet medoemos të ofrojnë më shumë mundësi punësimi, siguri për jetën,
akses ndaj sistemit ligjor dhe avokatëve më të mirë në treg. Në aspektin social strehëzat
duhet t’i përgatisin vajzat për të qenë më të pavarura (aftësi për të gjetur punë, miq, etj.)
dhe t‘u mësojnë vajzave të bëjnë një jetë sa më të pavarur dhe aktive. Në fillimin e

19  Surtees. Rebecca. 2008. Re/integration of trafficked persons – handling “difficult” cases.
`NEXUS Institute.
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përkujdesjeje që në shumicën e rasteve u ka munguar në familjet e tyre, por më pas ato
përpiqen t’i fuqizojnë vajzat që ato të jenë në gjendje të jetojnë të pavarura. Një aspekt
thelbësor i riintegrimit të suksesshëm është fuqizimi i VeT, mbështetja që u duhet ofruar
për të zhvilluar aftësi personale drejt jetesës së pavarur si edhe përfshirja e tyre aktive
në çdo etapë të procesit të rikuperimit dhe riintegrimit (Surtees, 2008).

Në rastin kur të intervistuarit janë pyetur mbi përputhshmërinë e këtyre shërbimeve me
nevojat e viktimave, pjesa e cila ka thënë jo, i është referuar mungesës së shtetit si
mbështetës kryesor në ofrimin e ndihmës dhe shërbimeve.

Informimi për shërbimet
Shpërndarja e informacionit mbi shërbimet që ekzistojnë për VeT është konsideruar si
shumë e rëndësishme nga të intervistuarit. Në rajonet e policisë të cilat janë pikat e
para të kontaktit me VeT vihet re që mbizotëron mungesa e informacionit për t’i
referuar viktimat në drejtimin e nevojshëm apo dhe për t‘i identifikuar ato. Kjo vjen nga
domosdoshmëria për të pasur më shumë bashkëpunim dhe koordinim me strukturat
shtetërore.

Qëndrueshmëria në financimin e strehëzave për VeT

Ky faktor është cilësuar si shumë i rëndësishëm nga profesionistët e intervistuar dhe ata
kanë dhënë një  sërë rekomandimesh në këtë drejtim.  Në të njëjtën kohë, strehëzat duhet
të rrisin shërbimet në mënyrë sa më efiçente edhe pse kanë problem të madh
qëndrueshmërinë e tyre pasi varen nga fondet e donatorëve të cilat janë gjithsesi të
pakta në krahasim me nevojat me të cilat përballen ato. Në momentin kur gjendja financiare
e tyre është në përputhje me shpenzimet dhe nëse ato nuk janë gjatë gjithë kohës duke
kërkuar fonde, atëherë bëhet më e lehtë për to të përqendrohen dhe të përmirësojnë
sasinë dhe cilësinë e programeve të riintegrimit për viktimat e trafikimit. Një gjë e tillë
mund të bëhet fare mirë nëpërmjet procesit të decentralizimit të pushtetit, përgjegjësive
dhe buxhetit për të pasur shërbime lokale efikase dhe lehtësisht të menaxhueshme.

Arsimimi, formimi profesional dhe punësimi i VeT

Një pjesë e mirë e vajzave të trafikuara zotërojnë pak vite arsim dhe si rrjedhojë e kanë
shumë të vështirë gjetjen dhe mbajtjen e një vendi pune. Kjo çon drejt domosdoshmërisë
për më shumë mundësi formimi profesional dhe si rezultat shanse më të mëdha punësimi.
Në kuadrin arsimor, viktimave u ofrohet një mbështetje e gjerë për t’u ripërfshirë në
sistemin arsimor (Drejtoria Arsimore e Tiranës është treguar e gatshme në këtë drejtim
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rastet kur viktimat banojnë në zonat rurale dhe kur përfitimi nga një sistem arsimor
cilësor është i pakët.

Ndërsa për sa i përket punësimit, ajo që është konstatuar deri tani është se programi i
punësimit për VeT është sporadik dhe i shkëputur. Ai realizohet kryesisht nga OJF të
cilat punojnë në këtë fushë dhe nuk ka një mbështetje të fortë nga ana e shtetit. Për
shembull, në Tiranë bashkëpunimi me Zyrën e Punësimit nuk ka qënë shumë efektiv,
ndërsa raportimet nga qendra “Vatra” tregojnë se vajzat e trafikuara drejtohen tek zyrat
e punësimit dhe se këto të fundit kanë qenë efikase në punën e tyre (kanë punësuar në
mënyrë të suksesshme shumë VeT), pra kemi një ndryshim në qasjen që këto zyra kanë
në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Gjithashtu është e nevojshme që vajzat të mësohen
me gjetjen e punëve vetë për t’i bërë ato më aktive. Problemet më të mëdha ndeshen në
rastet kur vajzat dhe gratë duhet të përballen me gjetjen e punëve në gazeta të cilat
paguajnë shumë pak dhe nuk mund të akomodojnë nevojat specifike të vajzave. Lidhur
me përgatitjen profesionale është me shumë rëndësi që vajzat të trajnohen mbi profesione
të tjera përveç rrobaqepësisë, kuzhinës, parukerisë, etj. që të mos kenë një karakter kaq
të fortë gjinor dhe të jenë më të marketueshme në tregun e punës. VeT kanë probleme jo
vetëm me gjetjen e një pune, por dhe me të ardhurat që sigurohen prej saj. Përpos
vështirësive të përshtatjes me ndryshimin e ambientit dhe stilit të jetës, vajzat ndeshin
probleme dhe me mungesën e të ardhurave të mjaftueshme për të jetuar, ndryshe nga
jeta në vendet e destinacionit (Surtees).

Në Shqipëri, punonjëset e OJF-ve shprehen se deri më sot, shteti ka ofruar vetëm kurse
profesionale trajnimi pa pagesë. Ndërkohë përfaqësuesit e institucioneve shtetërore
shprehen se janë hartuar politika të cilat synojnë të lehtësojnë nga taksat bizneset të
cilat punësojnë viktima të trafikimit. Një nevojë e tillë konstatohet dhe nga punonjëset e
Bashkisë të cilat ofrojnë shërbime për shtresa në nevojë. Por pavarësisht se janë ndjekur
politika për punësimin e këtij target grupi, impakti nuk ka qenë pozitiv pasi viktimat nuk
duan të identifikohen si të tilla në Zyrat e Punës. Në mënyrë që të garantohen këto
shërbime nga shteti duhet të përbrendësohen përgjegjësitë e këtij të fundit në të gjitha
hallkat dhe institucionet. Pra, shteti jo vetëm duhet të hartojë politika sociale, por të
gjejë burimet dhe mekanizmat për t’i zbatuar ato.

Programet e donatorëve në lidhje me mikrokredinë kanë dhënë rezultate pozitive jo vetëm
në Shqipëri por dhe në vende të tjera të rajonit. Ajo shihet si një alternativë shumë e mirë
në rastin kur mungojnë të tjera burime punësimi.

Një program i suksesshëm ka qenë ai i OSBE-së dhe ILO-s i cili ka ofruar mikrokredi për
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kanë qenë të analizuara sipas rasteve pasi ato duhen parë me kujdes të gjithë elementët
përbërës që kontribuojnë në suksesin e përfitueses. Normalisht është e rëndësishme të
analizohen aftësitë sipërmarrëse, dëshira dhe mbështetja nga familja për të ndihmuar,
sikurse dhe ndihmë prej institucioneve bankare dhe shtetërore për të ndihmuar në
subvencionimin e interesit të kapitalit të marrë hua ose të një pjese të kapitalit. Edhe në
rastin kur viktimat kanë mundësinë e mikrokredisë, apo thjesht përpiqen të gjejnë punësim,
shihet si e domosdoshme nevoja e bashkëpunimit ndërmjet Zyrës së Punësimit dhe OJF-
ve për të shfrytëzuar shërbimet shtetërore në funksion të viktimave.

Këshillimi psiko –social

Asistenca psiko-sociale e ofruar si pjesë e programit të riintegrimit përbën një element
shumë të rëndësishëm në  suksesin e tij. Ky fakt është konfirmuar edhe nga profesionistët
e intervistuar të cilët kanë theksuar faktin se ky shërbim ju duhet ofruar profesionalisht
VeT bazuar në nevojat e tyre individuale dhe specifike, si edhe në bazë të fazës së
riintegrimit ku ndodhet përfitueseja. Nga ana tjetër, këshillimi dhe asistenca psikologjike
vlerësohet jashtë mase edhe nga përfitueset. Të cilat e konsiderojnë këshillimin në vetvete
si komponent të rëndësishëm për mirëqenien e tyre të përgjithshme.20

Ndihma financiare për VeT

Në kuadër të masave të marra nga shteti shqiptar për riintegrimin e VeT (edhe pse
momentalisht ende nuk është miratuar dhe si rezultat nuk ka filluar zbatimi i tij) është
projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe
shërbimet shoqërore”. Nëpërmjet tij mendohet që midis përfituesve të ndihmës ekonomike
të përfshihen edhe viktimat e trafikimit pas daljes nga insititucionet e përkujdesit shoqëror.
Ndihma ekonomike që do të ofrohet për VeT do të jetë rreth 3.000 lekë të reja në muaj.
Kjo shumë është vlerësuar si relativisht e vogël nga profesionistët e intervistuar, duke
menduar se ajo duhet të shërbejë për të lehtësuar sado pak VeT gjatë procesit të
riintegrimit. Normalisht ndihma e shtetit duhet të jetë më e madhe dhe shtesë ndaj rrogës
që mund të marrë viktima në rastin e mirë kur ajo ka gjetur punë.

20 Qendra “Të ndryshëm & Të barabartë”. shtator 2006. Procesi i Riintegrimit... (Studim mbi
procesin e riintegrimit të ish viktimave të trafikimit njerëzor): Tiranë.
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Shpesh një numër i mirë i viktimave ka nevojë për mbështetje të vazhdueshme nga shteti dhe
nga OJF-të e ndihmës për të mundësuar marrjen e këtyre shërbimeve (Surtees, 2008: 17).
Mungojnë shërbimet shëndetësore të kualifikuara në përputhje me nevojat specifike të
VeT sidomos ato që lidhen me këshillimin psikoterapeutik dhe jo me ngopjen e viktimave
me qetësues si mënyra më e thjeshtë për t’u përballur me situatën. Këshillimi i vazhdueshëm
dhe pse ka kosto më të lartë në terma afatgjatë është shumë herë më efikas. Shërbimi
shëndetësor dhe ai stomatologjik është për më tepër i shtrenjtë për shkak të problemeve
të mëdha që kanë viktimat dhe aftësive të pakta të financimit që kanë strehëzat. Nga
ana tjetër, VeT nuk mund të marrin shërbime shëndetësore nëpër klinikat shtetërore sepse
nuk janë të siguara edhe në rastet kur janë në marrëdhënie pune.

Mbrojtja ligjore e VeT

Mundësitë për përfitime nga programet e mbrojtjes së viktimave në Europën Juglindore
janë të kufizuara, sipas studiueses Surtees. Një pjesë e viktimave përfitojnë nga këto
programe vetëm në fazën e gjyqit dhe jo para apo pas tij dhe në shumë raste çështja nuk
shihet si e rëndësishme mjaftueshëm sa të kërkohet një urdhër mbrojtjeje për viktimën
nga gjykatësi. Rastet kur viktimat mund të akomodohen në vende të tjera të rajonit për
shembull janë gjithashtu të pakta pasi pjesës më të madhe të viktimave me rrezik sigurie
të lartë u kërkohet të qëndrojnë në vendin e tyre. Ndikimi psikologjik i këtyre kufizimeve,
i nevojës për t’u mbrojtur dhe mungesës reale të kësaj së fundit çon drejt zgjatjes së
procesit të riintegrimit.

Disa nga pengesat  me të cilat ndeshen viktimat në Shqipëri kur i drejtohen sistemit të
drejtësisë për ndihmë janë pikërisht mungesa e informacionit mbi të drejtat e tyre dhe
bashkëpunimi me OJF-të që punojnë në këtë fushë. Jashtë Ministrisë së Brendshme,
pjesa më e madhe e strukturave nuk e kanë idenë se cilat janë përgjegjësitë e tyre për të
identifikuar dhe mbrojtur viktimat e trafikimit. Shumë prej tyre përpiqen të heqin nga
vetja përgjegjësinë duke i drejtuar gishtat aktorëve të tjerë. Problemet e sigurisë lidhen
pikërisht me këto probleme.

Për më tepër avokatët e punësuar prej strehëzave duhet të jenë më “agresivë” dhe të
luftojnë fuqishëm për të drejtat e viktimave pasi në sallën e gjyqit avokatët e punësuar
prej trafikantëve janë të tillë. Gjithashtu prokurorët nuk janë aktivë pasi nuk i paraprijnë
situatave dhe rasteve të përsëritura. Në gjyqësor hasim problemin e madh të korrupsionit
dhe mungesës së pavarësisë së gjykatës nga presionet e ndryshme të jashtme. Siç u
përmend më lart, vazhdojnë të hasen probleme të identifikimit të viktimave dhe referimit
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personale dhe jo institucionale. Pavarësisht se ligjet dhe disa praktika ekzistojnë, zbatimi
i tyre varet nga dëshira e mirë e njerëzve që gjenden në këto njësi, për ta zgjidhur problemin.

Proceset e gjata gjyqësore dhe mbrojtja e pakët e viktimave bëjnë që këto të fundit dhe
individë të tjerë të përfshirë të humbasin besimin e tyre tek institucionet shtetërore. Në
rastin kur ka pasur probleme sigurie ekstreme, shteti normalisht duhet të ndërhyjë për
rehabilitim të viktimave dhe të marrë masa të menjëhershme.

5.2 Faktorët ndikues për një riintegrim të sukseshëm të VoT dhe sfidat e
hasura - perspektiva e përfitueseve të shërbimeve

Bazuar në intervistat e realizuara me viktimat e trafikimit si dhe nga konsultimi i literaturës
dhe studimeve të mëparshme me të njëjtin fokus, është vlerësuar si i rëndësishëm pasqyrimi
i komponentëve kryesorë të procesit të riintegrimit, duke përfshirë këtu edhe sfidat
kryesore me të cilat përballen viktimat gjatë këtij procesi:

1. Strehimi i përshtatshëm dhe i sigurt;
2. Situata profesionale dhe e punësimit;
3. Edukimi dhe zhvillimi profesional;
4. Situata ekonomike;
5. Mirëqenia fizike dhe psikologjike;
6. Siguria;
7. Konteksti social (marrëdhëniet familjare dhe shoqërore);
8. Aksesi në shërbime dhe në mundësi;
9. Perceptimi për një riintegrim të suksesshëm dhe motivimi për një të ardhme më të

mirë.

1)  Strehimi i përshtatshëm dhe i sigurt

Strehimi është një nga komponentët kryesorë të riintegrimit të VeT, konsiderohet i tillë
sepse është i lidhur si me sigurinë e VeT ashtu edhe me qëndrueshmërinë e saj drejt jetës
së pavarur. Të pasurit e një strehimi të përshtatshëm dhe të sigurt ka një ndërlidhje
pozitive  me ndjenjat e VeT për veten (në sensin e vetëvlerësimit), me perceptimin që ajo
ka për të ardhmen, etj. Në rastet kur për VeT ky komponent është i paplotësuar ose i
pasigurt shanset që ato të bëhen sërisht pre e trafikimit janë shumë të larta krahasur me
VeT që e kanë mjaftueshëm të plotësuar këtë element përbërës.
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dy prej shërbimeve kryesore që viktimat kanë përfituar, përkatësisht në masën 90% dhe
44%. Në të gjitha rastet, të intervistuarat janë shprehur se shërbimet e ofruara nga
strehëzat kanë qenë në përputhje me nevojat e tyre. Shumë prej tyre shprehen se janë
ndier më të sigurta pas shërbimeve të marra dhe si rrjedhojë më të forta për ta përballuar
jetën vetëm. Një nga VeT e intervistuara shprehet: “Më kanë ndihmuar shumë shërbimet
e marra, përndryshe nuk e di se ku do të kisha përfunduar”.

2) Situata profesionale dhe e punësimit

Ndërkohë që VeT e intervistuara deklarojnë se kanë marrë shërbime punësimi direkt nga
strehëzat, në nivelin 56%, del në pah se nuk ka një diferencë të madhe (në përqindje)
midis viktimave që punojnë dhe atyre që nuk punojnë. Kështu, 47% e tyre aktualisht
punojnë, ndërkohë që 42% e tyre nuk punojnë dhe 11% e tyre nuk i janë përgjigjur kësaj
pyetjeje. Prej atyre që punojnë, shumica e tyre janë të kënaqura me punën (93%), për
arsye që variojnë nga kushtet e kënaqshme të punës (30%), paga e mirë (25%), arsye të
tjera – që përfshijnë hapjen e një biznesi privat individual apo me familjen (25%) dhe të
mos ndjerit të diskriminuara në ambjentin e punës (20%). Ndër sektorët kryesorë ku VeT
janë punësuar mund të përmendim:  parukiere, pastrim shtëpish, bar/restorant (banakiere
dhe kuzhiniere), rrobaqepëse, shitëse në dyqan rrobash dhe në mobileri. Nga ana tjetër,
ndër arsyet e dhëna nga VeT që nuk janë në marrëdhënie pune, mund të përmendim:
kujdesin për fëmijët e vegjël, puna e mëparshme e lodhshme, arsye sigurie për shkak të
procesit gjyqësor, ndihen të rrezikuara (11.1%), shtatëzëni, mosgjetje e punës dhe plane
për t’u punësuar pas përfundimit të kurseve profesionale.

Në një studim të organizatës “Të Ndryshëm & Të Barabartë” (2006)21, nga 70 VeT të
intervistuara, 44.4 % e tyre janë punësuar pas largimit nga strehëza. 50 % e grupit të
atyre që janë punësuar, kanë patur vetëm një punë, 25 % kanë patur dy punë (në vende
të ndryshme), 15 % janë punësuar në tre punë të ndryshme. Arsyeja kryesore për
ndërprerjen e punës (apo ndryshimin) është konflikti me punëdhënësin, por faktorë mjaft
të rëndësishëm janë konsideruar kushtet shumë të pafavorshme të kontratave dhe kushtet
e rënda të punës (ibid).

21  Organizata “Të ndryshëm & Të barabartë”. shtator 2006. Procesi i Riintegrimit... (Studim
mbi procesin e riintegrimit të ish viktimave të trafikimit njerëzor): Tiranë.
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Ashtu sikurse rezultoi edhe nga intervistat me ofruesit e shërbimeve, kurset apo trajnimet
profesionale të ofruara për VeT janë një vazhdimësi e rolit të tyre riprodhues, duke i
dhënë atyre një karakter të theksuar gjinor. Edhe pse strehëzat, organizatat donatore
dhe OJF-të lokale kanë kontribuar konsiderueshëm në këtë drejtim, kurse në sektorë të
tillë si rrobaqepësi, parukeri, kuzhinë dhe kujdestare fëmijësh nuk mundësojnë të ardhura
të mjaftueshme në Shqipëri, duke u renditur si ndër sektorët më pak të paguar (Ekonomi,
e të tjerë, 2006). Ky fakt ndikon në mënyrë domethënëse në jetën e tyre të përditshme
dhe ajo që mund t’ju sigurojë një të ardhme më të mirë do të ishte rifutja në sistemin
shkollor por kjo jo gjithmonë është e mundur, e lidhur me një sërë faktorësh (kryesisht
individualë – si mosha aktuale, vitet e ndjekura të shkollës, vullneti dhe dëshira për t’u
rikthyer në shkollë, etj.).

4) Situata ekonomike

Lidhur me sfidat dhe vështirësitë kryesore me të cilat janë përballur viktimat e trafikimit
gjatë riintegrimit, janë identifikuar prej tyre kryesisht ato ekonomike (40%), mundësia e
gjetjes së një pune (56%), diskriminimi i vazhdueshëm  (11.1%) dhe së fundi çështja e
sigurisë mbetet ende një sfidë për një pjesë të viktimave (11.1%). Tjetër  sfidë që bie në
sy dhe që viktimat kanë identifikuar gjatë procesit të riintegrimit të tyre është mungesa
e mbështetjes ekonomike dhe emocionale nga familja e tyre e origjinës, kryesisht nga
ana e anëtarëve meshkuj të këtyre familjeve. Përpos kësaj, mungesa e mbështetjes
financiare nga ana e shtetit është një tjetër sfidë me të cilën ndeshen VeT aktualisht.
Madje, ashtu sikurse rezultoi edhe nga intervistat me ofruesit e shërbimeve, VeT ngurrojnë
të regjistrohen në zyrat e punës si të papuna, për shkak se nuk parapëlqejnë të identifikohen
si ish viktima trafikimi, duke patur parasysh paragjykimet dhe diskriminimin e  mundshëm
që ekziston ndaj këtij target – grupi.

5) Mirëqenia fizike dhe psikologjike

VeT të intervistuara deklarojnë se kanë përfituar shërbime të tilla si asistencë mjekësore dhe
këshillim psiko-social në nivele të njëjta (85.1%). Duket se përveç shëndetit fizik, ai emocional
dhe mendor ka një peshë shumë të rëndësishme në suksesin e mundshëm të riintegrimit të
VeT. Në këtë kuadër, studime të mëparshme nxjerrin në pah se rreth 5% e VeT shqiptare të
rikthyera në Shqipëri dhe të asistuara në strehëza, kanë tentuar vetëvrasjen në periudhën
riintegruese në strehëz, madje disa prej tyre kanë tentuar vetëvrasjen edhe para mbërritjes në
të (IOM, 2001: 50). Nga i njëjti burim rezulton se 7% e VeT të sipërpërmendura janë
diagnostikuar dhe trajtuar për çrregullime të Stresit Post-Traumatik (51).
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Studime të ndryshme tregojnë se trafikimi shpesh ka një ndikim të thellë në gjendjen
shëndetësore dhe mirëqenien e VeT. Format e abuzimit dhe rreziqet që gratë dhe vajzat
përjetojnë  përfshijnë: abuzimin fizik, seksual, psikologjik, detyrimin me forcë për të përdorur
drogë apo alkool, kufizimet sociale, shfrytëzimin ekonomik, pasigurinë ligjore, kushtet e
punës dhe të familjes, si dhe rrezikun e të qenit migrante të jashtëligjshme (Zimmerman
et al., 2003). Ndërlikimet e shëndetit mendor ndodhin në çdo fazë të trafikimit, si përpara,
gjatë tij, apo në periudhën e riintegrimit (ibid). Përveç kësaj, VeT përballen me shumë
situata të vështira, të cilat kanë ndikim negativ në shëndetin e tyre mendor. Traumat,
vetë-fajësimi, ankthi, dhuna fizike, seksuale, shtatëzëni të padëshiruara, taktika të
kontrollit psikologjik dhe manipulimet emocionale, janë vetëm një pjesë e këtyre përvojave
traumatike që VeT përjetojnë (ibid). Nga ana tjetër, shumë VeT zgjedhin të përdorin drogat,
alkoolin apo duhanin për ta përballuar sa më mirë situatën e tyre (Raymond dhe Hughes,
2001; Zimmerman et al., 2003). Bazuar në një studim të vitit 2001, pjesa më e madhe e
VeT (87%) përdornin drogat dhe alkoolin për ta përballuar sa më lehtë periudhën e trafikimit
(Raymond dhe Hughes, 2001).

Dihet se një pjesë e VeT kanë qenë të ekspozuara edhe ndaj seksit të pambrojtur përveç
të tjerave (“Të Ndryshëm & të Barabartë”, 2006: 15), kjo nuk është tendencë vetëm e
VeT shqiptare. Kështu, bazuar në një raport të Departamentit Amerikan të Shtetit (2007),
trafikimi i qenieve njerëzore shoqërohet me përhapjen e epidemisë së HIV/AIDS-it. I njëjti
raport thekson se epidemia e HIV-it në Azi merr përmasa fatale teksa kombinohet edhe
me abuzimin me drogat. Përhapja e këtij virusi vdekjeprurës tek gratë dhe vajzat e trafikuara
nga Nepali në Indi është në një masë të konsiderueshme prej 38% (U.S. Department of
State, 2007).

6) Siguria

Nga intervistat me VeT rezulton se 49% e tyre kanë marrë asistencë ligjore nga strehëzat dhe
52% e tyre monitorim dhe ndjekje të mëpasshme. Përsa i përket rrezikut që viktimat perceptojnë
për t’u ritrafikuar, 26% e tyre shprehen se ndihen të rrezikuara, 63% e tyre ndihen të sigurta
dhe 11% prej tyre nuk e dinë nëse janë të rrezikuara apo jo. Midis viktimave që ndihen të
rrezikuara, ndër arsyet e përmendura janë: trafikantët janë në gjendje të lirë ose shprehen se
nuk kanë mbrojtje nga shteti. Ndër viktimat që ndihen të sigurta për jetën, ndër arsyet e
përmendura janë: të pasurit e informacionit të mjaftueshëm, dinë se ku të drejtohen për të
kërkuar ndihmë si dhe ndihen të fuqizuara nga shërbimet e marra.
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11.1% të rasteve të intervistuara nuk kanë marrëdhënie me familjet e tyre. Nga intervistat,
bie në sy përqindja relativisht e lartë e viktimave që shprehen se marrëdhëniet me familjet
e tyre janë shumë të mira dhe të mira, përkatësisht me 33.3%. Nga ana tjetër, 11.1% e
viktimave raportojnë të kenë marrëdhënie konfliktuale. Ndërkohë, 12.5% prej tyre kanë
dhënë edhe alternativën “tjetër”, përveç të sipërpërmendurve. Ndër këto, edhe pse
marrëdhëniet identifikohen si të mira apo shumë të mira me një pjesë të familjes (prindërit),
me vëllezërit kjo marrëdhënie ndërlikohet apo nuk ekziston, për shkak të stigmës dhe
diskriminimit të këtyre të fundit. Madje ka edhe raste të dhunës fizike nga ana e familjes
(babai në një rast) të raportuar nga viktimat. Nga intervistat rezulton se rreth 81% e VeT
janë përfshirë në aktivitete sociale në strehëz dhe 52% e tyre kanë marrë shërbime të
ndërmjetësimit me familjen (52%). Ashtu sikurse ka dalë në pah edhe në studime të tjera
me të njëjtin fokus, “faktori që duket se ndikon më shumë gjatë procesit të riintegrimit,
është niveli i mbështetjes së marrë prej familjes. Një familje paqësore ofron më shumë
shanse riintegrimi sesa një familje konfliktuale. Këto të fundit e dyfishojnë rrezikun e
trafikimit” (“Të Ndryshëm & të Barabartë”, 2006: 36).

Edhe pse ky studim nuk fokusohet në analizën e situatës së VeT përpara trafikimit, disa
studime kanë nxjerrë në pah fakte të rëndësishme për t’u marrë në konsideratë teksa
analizohen faktorët që ndikojnë në një riintegrim të suksesshëm të VeT. Për shembull,
studimi mbi VeT të asistuara në zonën e Ballkanit, nxjerr në pah se 70% e VeT jetonin me
familjet e tyre përpara se të rekrutoheshin (IOM, 2001: 50). Nga i njëjti burim rezulton se
afërsisht 18% e VeT të asistuara kanë patur marrëdhënie të vështira, të këqija, madje
edhe të dhunshme me anëtarët meshkuj të familjeve të tyre (IOM, 2001: 50). Në këtë
kontekst, nga intervistat e realizuara për qëllimin e këtij studimi, autoret deduktojnë se
kjo cilësi marrëdhëniesh janë “trashëguar” edhe pas kthimit në vendin e origjinës dhe si
rrjedhojë, duke vështirësuar apo zgjatur periudhën riintegruese të VeT.

8) Aksesi në shërbime dhe në mundësi

Nga intervistat me VeT (pjesë e grupit të kontrollit), rezultoi se arsyeja kryesore e
mospërfitimit prej programeve riinteguese ishte mungesa e informacionit për ekzistencën
e programeve të tilla. Vazhdojnë ende të hasen probleme në dhënien e informacioneve të
duhura VeT nga strukturat identifikuese për shërbimet e ndryshme riintegruese që ofrohen
në Shqipëri për këtë target- grup, të cilat mund t’ju ofrohen VeT edhe në rastet kur këto
të fundit vendosin të rikthehen menjëherë në familjet e tyre (pa u akomoduar më parë në
strehëza). Një vendim i tillë mund të merret nga VeT edhe thjesht për faktin se nuk mund



45

T
Ë

 N
D

R
Y

S
H

Ë
M

 &
 T

Ë
 B

A
R

A
B

A
R

T
Ët’ja lejojnë vetes luksin të rrinë për njëfarë kohe në strehëz sepse duhet të punojnë për të

mbështetur familjen e tyre. (Brunovskis & Surtees 2007: 91, cf. Surtees 2008d).

Ndërkohë, organizatat e ndihmës marrin përsipër t’i ndihmojnë VeT me shërbime riintegrimi
edhe duke qenë në ambjentin e tyre familjar (mund t’ju gjenden kurse profesionale, punësim
etj). Problem tjetër që vihet re në aksesin e marrjes së shërbimeve riintegruese nga VeT
është edhe fakti që pjesa më e madhe e këtyre shërbimeve ofrohen në zona të mëdha
urbane. Mosmarrja e shërbimeve të nevojshme riinteguese është e lidhur në mënyrë direkte
me kufizimin e mundësive për t’u riintegruar sa më mirë në komunitetin e tyre të origjinës
apo në një komunitet të ri, në përputhje me nevojat e VeT.

9) Perceptimi për një riintegrim të suksesshëm dhe motivimi për një të
ardhme   më të mirë

Pyetjes nëse ndihen të riintegruara në shoqëri, viktimat i janë përgjigjur në një interval të
ngushtë. Kështu, informacioni i marrë lidhur me rreziqet me të cilat viktimat mund të
ndeshen në jetë (trafikimi, riciklimi i mundshëm) si dhe me shërbimet e ofruara nga
strehëzat, i bëjnë pjesën më të madhe të viktimave të intervistuara (58%) të ndihen më të
sigurta për një riintegrim të plotë. Kjo përqindje nuk përfshin VeT të grupit të kontrollit,
pasi pyetja nëse ndiheshin të riintegruara plotësisht në shoqëri nuk është përfshirë
metodologjikisht në pyetësorin e tyre. Ndër faktorët kryesorë që i kanë ndihmuar viktimat
në procesin e riintegrimit, pjesa më e madhe e tyre theksojnë organizatën e ndihmës
(strehëzën), në masën 63%. Një pjesë e mirë e viktimave kanë përmendur kombinimin e
faktorëve të mbështjetjes nga familja (37%) me shërbimet nga organizata e ndihmës. Ndërkohë,
26% e viktimave janë shprehur se gjetja e një pune të përshtashme është gjithashtu një ndër
faktorët më të rëndësishëm që i ka ndihmuar ato gjatë procesit të riintegrimit. Besimi në
krijimin e një familjeje të re, apo besimi në Zot janë faktorë të tjerë ndihmues për një pjesë të
viktimave. Një nga aspektet më interesante nga studime që lidhen me riintegrimin e VeT është
se procesi i riintegrimit shihet si i suksesshëm atëherë kur VeT e ndiejnë se po jetojnë një jetë
cilësore (“Të Ndryshëm & të Barabartë”, 2006: 36).

Perspektiva e VeT të grupit të kontrollit

Siç u përmend edhe tek metodologjia, janë realizuar tre intervista me VeT të cilat ose nuk
kanë marrë pjesë në ndonjë program riintegrimi, ose ky shërbim/ trajtim nuk është përfituar
menjëherë pas shkëputjes nga procesi i trafikimit (pavarësisht nëse VeT ka qenë trafikuar
brenda apo jashtë Shqipërisë) dhe VeT kanë qëndruar një kohë të gjatë pa marrë shërbime
duke u munduar të vetëriintegrohen. Edhe pse ky numër nuk është përfaqësues, analiza e
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Dy nga tre VeT të grupit të kontrollit kanë përfituar nga një program riintegrimi. Duket se
të paturit e dy fëmijëve secila mund t’i ketë shtyrë më tepër për të kërkuar asistencë
riintegrimi. Është dashur një deri në tre vjet për VeT të arrinin të përfitonin nga programet
e riintegrimit dhe VeT e cila nuk ka përfituar nga asnjë program riintegrimi është shprehur
se se kjo ka ndodhur për arsye se nuk ka patur informacion për ekzistencën e programeve
të tilla. Ndërkohë, VeT të cilat kanë përfituar nga programet e riintegrimit raportojnë të
kenë përfituar shërbime që variojnë nga vizitat mjekësore, akomodim/strehim, mbështetje
financiare, shërbim psikiatrik si dhe lidhja me shërbime të tjera në komunitet (OJF lokale).
Nga vështirësitë me të cilat VeT janë përballur gjatë periudhës së riintegrimit, bien në sy
vështirësitë ekonomike dhe vështirësitë për gjetjen e punës, ndërsa çështjet e sigurisë
nuk janë një problem për to. Përsa i përket punësimit, vetëm një prej VeT është në
marrëdhënie pune në sektorin e mobilerisë.

Përsa i përket kontakteve me familjen, të tre VeT raportojnë se kanë kontakte me familjen
dhe këto marrëdhënie janë të mira kryesisht me nënën dhe konfliktuale kryesisht me
anëtarët meshkuj të familjes. Ndërkohë, sa i përket ndjesisë së tyre për sigurinë e jetës,
dy prej VeT shprehen se nuk ndihen në rrezik për t’u trafikuar sërish, ndërkohë një prej
tyre ndihet e rrezikuar pa dhënë një arsye pse ndihet e tillë. Nga ana tjetër, besimi tek
vetja dhe siguria për të mos gabuar më nisur nga pjekuria e moshës, janë arsye që VeT
shprehin për të argumentuar sigurinë e tyre për të mos qenë në rrezik ritrafikimi.

Nëse do të bënim një krahasim midis VeT që kanë përfituar shërbime riintegrimi menjëherë pas
procesit të trafikimit, në raport me ato që i kanë përfituar këto shërbime relativisht më vonë
ose nuk kanë mundur të përfitojnë asnjë lloj shërbimi të tillë, duhet theksuar së pari fakti që
vështirësitë me të cilat janë hasur kategoria e dytë e VeT (grupi i kontrollit) kanë qenë shumë
më të mëdha. Sepse ato janë detyruar të përballen vetë me gjithçka, pa pasur një mbështetje
profesionale që pas një eksperience trafikimi, sado afatshkurtër është mëse e domosdoshme.
Dhe në këto kushte, duke mos qenë të qeta nga ana psikologjike, problemet e jetës së përditshme
bëhen një barrë e rëndë dhe e vështirë për t’u përballuar.

Pamundësia për të gjetur një punë të përshtatshme (niveli i ulët arsimor, të mos paturit e
të një profesioni) dhe me një nivel të kënaqshëm page është një sfidë më vete. Duke
menduar këtu që paga e marrë duhet të mjaftojë si për jetesën e përditshme ashtu edhe
për pagesën e qerasë së shtëpisë, që duke njohur tregun është një nismë e stërmadhe për
një person të vetëm. Ndërkohë që nëse ky individ, i identifikuar si VeT bëhet pjesë e një
programi riintegrimi që është në përputhje me nevojat e tij/ të saj specifike mund të
ndihmohet më së miri për të hedhur bazat drejt jetës së pavarur.



47

T
Ë

 N
D

R
Y

S
H

Ë
M

 &
 T

Ë
 B

A
R

A
B

A
R

T
ËSi? Me anë të mbështetjes psiko-sociale punohet që VeT të kalojë traumën që procesi i

trafikimit ka shkaktuar tek ky individ, i ofrohet asistencë shëndetësore sipas nevojave
personale (VeT shfaqin probleme të shumta shëndetësore si rezultat i keqtrajtimit gjatë
procesit të trafikimit dhe mohimit total për të pasur shërbime të tilla gjatë kësaj periudhe),
i ofrohet mundësia për të ndjekur një kurs profesional në bazë të dëshirës dhe aftësive
personale, i gjendet një vend pune i sigurt dhe i përshtatshëm, ndihmohet financiarisht
për të përballuar shpenzimet e strehimit, etj. Të gjitha këto shërbime janë vlerësuar si
thelbësore për VeT, për të përballuar me sukses procesin e riintegrimit dhe dhënien e një
shansi të dytë gjithkujt që e dëshiron një gjë të tillë për të krijuar një jetë dhe një ardhme
më të mirë për veten.
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KAPITULLI I GJASHTË

6.1 Kostoja e riintegrimit

Për të arritur një riintegrim të sukseshëm të viktimave të trafikimit në jetën sociale
kërkohen një gamë e gjërë shërbimesh, të cilat padyshim mbartin një kosto të caktuar.
Kjo është arsyeja që programet e riintegrimit që ofrohen për viktimat e trafikimit janë
programe mjaft të kushtueshme, duke shtuar këtu edhe faktin që ato kanë një shtrirje
kohore relativisht të gjatë (nga disa muaj në disa vjet).

Asistenca riintegruese mund të përfshijë ndërhyrjen paraprake (akomodim, kujdes
mjekësor, asistencë psikologjike, mbështetje financiare) si edhe mbështetje afatgjatë në
shërbime të tilla si trajnime, edukim, punësim, këshillim, shërbime mjekësore, ndërmjetësim
me familjen, etj. Shërbimet që ofrohen për viktimat e trafikimit janë individuale dhe varen
nga një sërë faktorësh duke përfshirë eksperencën e trafikimit në vetvete, sigurinë e
viktimës për t’u kthyer në familje ose në komunitetin ku jetonte më përpara, rrezikun e
ritrafikimit, vlerësimi i aftësive që ka të cilat mund ta ndihmojnë gjatë procesit të
riintegrimit (Surtees, 2006c).

Kostot direkte për mbështetjen e një rasti janë kostot e bëra për shpenzime individuale
të rastit siç mund të jenë ushqimi, shërbimet shëndetësore, trajnime, etj.

Kosto indirekte për një rast janë kosto që bëhen për programin në përgjithësi por nga të
cilat përfitojnë të gjitha përfitueset edhe pse jo në mënyrë të drejtëpërdrejtë dhe individuale
si p.sh. pagesat e stafit, transporti, amortizimi i materialeve, etj.

Tabela e mëposhtme jep një përshkrim më të detajuar të kostove direkte dhe indirekte
për shërbime të caktuara që i ofrohen për riintegrimin një rasti.
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1
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

Shërbime

Akomodim
Siguria
Shërbim shëndetësor

Këshillim psiko-social

Trajnime për rritje aftësish
Trainime për punësim, kurse
profesionale

Aktivitet social - kulturore
jashtë strehëzës (2 herë në
muaj)
Transport

Veshmbathje

Mjete higjenike

Komunikim me telefon

Punësimi

Aktivitete brenda strehëzës

Hapja e një biznesi

Apartament

Para xhepi

Kosto direkte

Ushqim, strehim

Analiza rutinë
Asistencë dentare
Vizita (Eko, skaner, ezhe)
Teste për SST

Trajnime dhe sesione edukuese për
aspekte të ndryshme
Pagesa të kurseve profesionale
Trajnim, asistencë teknike për
ngritje biznesi

Transport, ushqime, pije,
materiale të ndryshme

Nafta

Vlera e veshmbathjeve

Vlera e mjeteve higjenike për javë
(shampo koke, shampo trupi, sapun
duarsh, sapun rrobash, ilaç rrobash,
pastë dhëmbësh, furçë dhëmbësh,
antidjersë, lines ditor, mujor, letër
higjenike, etj.)
Vlera e telefonatave të bëra me
familjarët e përfitueses
Gazeta Çelesi, Internet apo
burime të tjera

Mjete që përdoren për zhvillimin e
aktivitetit, libra, video, CD,DVD,
veglat e fitnesit.Pije freskuese,
ushqime per workshop kuzhine një
herë në javë.
Pajisjet bazë të parukerisë dhe
estetikës

Qeraja e apartamentit
(10 000 lekë në muaj)
Pagesë javore

Kosto indirekte

Krevat, dollap, komodinë
Rojet, kompania e rojeve
Infermiere
Mjek
Psikiatër
Transport
Punonjëse sociale
Mësueset
Punonjëset sociale
Infermieret
Transport

Staf, shofer, rojet private

Staf, shoferi, amortizimi,
taksat, shërbimet teknike
të detyruara, financieri.
Punonjësi që merret me
blerjet, magazinieri,
financieri
Magazinieri, transport,
shoferi, financieri
Mastro lindo, açe, vim,
sgrasatore, test enesh,
acid, lecka, fshesa, etj.

Kostoja e telefonit, taksa

Koordinatori i punës,
telefoni si mjet kontakti,
makina për shoqërim për
vend pune.
Staf

Punonjëse sociale,
koordinatori i punës,
kontakti me telefon.
Kosto amortizimi, etj.
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më poshtë Plani Individual i Riintegrimit të njërës prej përfitueseve të Organizatës “Të
Ndryshëm & Të Barabartë”. Ky rast tani është plotësisht i riintegruar në shoqëri (madje
në mënyrë mjaft të suksesshme).

Plani Individual Riintegrimi 22

Historik i shkurtër i rastit
A. pas divorcit të prindërve shkoi të jetonte me gjyshërit të cilët u kujdesën për të deri në
moshën 16 vjeçare. Shumë vonë arriti të vendoste marrëdhënie me të atin, ndërkohë që
me nënën e saj nuk kishte asnjë lloj kontakti. Duke menduar për të pasur një të ardhme
më të mirë vendosi të jetonte në shtëpinë e xhaxhait të saj në Durrës. Filloi të punonte në
një fabrikë që prodhonte çanta kartoni, ndërkohë që ndihmonte sa mundej në familjen e
xhaxhait.

Rastësisht takon një person (mashkull) që dinte gjithë historinë e saj, ndërkohë që A. nuk
e njihte fare. Ai i kërkon të dalin bashkë dhe kur A. nuk pranon e kërcënon se do t’i bëjë
keq. E frikësuar A. vendos ta takojë për t’u sqaruar me të. Ai e fut në makinë ku ishin dhe
2 burra të tjerë, duke i vendosur një thes në kokë. E çuan në një dhomë pa drita (vendin se
ku ndodhej ajo nuk e përcakton dot) dhe filluan ta përdhunonin barbarisht. Më pas e
shoqëruan në një hotel dhe filluan t’i sillnin disa klientë në ditë. Ndërkohë vajza nuk
kishte asnjë mundësi kontakti me askënd dhe kërcënohej vazhdimisht me jetën e saj dhe
të familjes së xhaxhait.

Rastësisht merr vesh që trafikantët po përpiqeshin t’i nxirrnin dokumentat për të ikur në
Itali. Një ditë kur e kishin lënë vetëm në dhomë, gjeti mundësinë të largohej (duke përfituar
nga pakujdesia e njërit prej trafikantëve) dhe u drejtua menjëherë në polici ku denoncon
gjithçka që i kishte ndodhur. Policia e referon për ndihmën në Qendrën e Riintegrimit të
organizatës “Të ndryshëm & Të barabartë”.

FAZA E PARË

QËLLIMI I PËRGJITHSHËM
Të ofrohet akomodim,  mbrojtje, shërbime sociale, mjekësore, ligjore  dhe këshillim, trajnim
profesional dhe mundësi për punësim.

22 Plani Individual i Riintegrimit të D&E është përshtatur me modelin e Planit të Ndihmës - Udhëzuesi
i Standarteve për Shërbimet e Përkujdesit Shoqëror për personat e trafikuar ose në rrezik
trafikimi në Qendrat Rezidenciale.
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Objektivi

Krijimi i një ambjenti të
qetë dhe të sigurt.

Veprimet/ Aktivitetet

- Akomodim në strehëz
- Vlerësimi i sigurisë së
strehëzës
- Rregullat e qendrës dhe
respektimi i tyre nga
përfitueset dhe stafi

Personi Përgjegjës

- Stafi
- Kompania e rojeve
privat

Rezultati

- Ambjent i qetë
dhe sigurt për
përfituesen.

Shëndeti

Objektivi

Të reduktohen
vështirësitë
emocionale

Të përmirësohet
mirëqenia psikologjike

Diagnostifikim i
gjendjes së
përgjithshme
shëndetësore.

Stabilizim i problemeve
alergjike

Mjekimi i dhëmbëve
dhe dhëmballëve

Veprimet/ Aktivitetet

- Këshillim individual

- Këshillim individual

- Analiza rutinë
- Vizita mjekësore
- Analiza HIV/AIDS (vullnetare)

- Vizita mjekësore
- Analiza
- Marrja e mjekimit

- Vizitë mjekësore tek dentisti
- Ndjekja e terapisë

Personi Përgjegjës

- Punonjësi i rastit

- Punonjësja sociale

- Punonjësja  sociale
- Infermieret

- Infermieret
- Punonjësja sociale

- Punonjësja sociale

Rezultati

- Përmirësim i gjendjes
emocionale 95%

- Përmirësimi i
mirëqënjes psikologjike
90%

- Gjendje e mirë
shëndetësore

- Stabilizim i
problemeve

- Stabilizimi i gjendjes

Objektivi

Marrja e një
profesioni

Përgatitja për
fillimin e një pune

Fillimi i punës

Veprimet / Aktivitetet

- Ndjekja e kurseve
profesionale: Biskoteri
-piceri, rrobaqepësi

- Aktivitetet në strehëz,
workshop-et në kuzhinë
- Roli i kuzhinierit për një
periudhë 2 mujore në strehëz
- Këshillim individual
- Ndihmës kuzhiniere në një
piceri

Personi Përgjegjës

- Koordinatori i punës
- Punonjësja sociale

- Koordinatori i punës
- Punonjësja sociale
- Stafi në strehëz

- Koordinatori i punës
- Punonjësja sociale

Rezultati
- Mbarëvajtje dhe rezultate
shumë të mira  në kurset e
filluara
- Çertifikatat e marra në kuzhinë
dhe rrobaqepësi
-  Pjesëmarrja aktive, lider në
aktivitetet e zhvilluara
- Përvetësime, rritje e aftësive

- Korrektesë dhe përgjegjësi në
kryerjen e detyrës

Punësimi
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Objektivi

Stabilizimi i problemeve
me gjumin dhe atyre
emocionale

Rritja e vetëvlerësimit

Rritja e motivimit për
kryerjen e detyrave

Veprimet / Aktivitetet

- Seancat e këshillimit
individual- Diskutimi në
grup- Vendosja e
marrëdhënieve me
familjen- Përfshirja në
aktivitetet brenda dhe
jashtë strehëzës

- Këshillim individual
- Diskutim në grup

- Këshillim individual
- Këshillim në grup
- Aktivitete brenda dhe
jashtë strehëzës

Personi Përgjegjës

- Punonjësja sociale
- Stafi në strehëz

- Punonjësja sociale
- Stafi në strehëz

- Punonjësja sociale
- Stafi në strehëz

Rezultati

- Stabilizim i
problemeve të gjumit
dhe emocionale në
masën 90 %

-Rritje të besimit tek
vetja dhe të vlerave të
saj si individ.

- Motivimi në kryerjen
e detyrave 100%

Marrëdhëniet Familjare

Objektivi

Vendosja e
kontakteve dhe
përmirësimi i
marrëdhënieve me
babanë dhe familjen
e tij të re.

Vendosja e
kontakteve dhe
përmirësimi i
marrëdhënieve me

Veprimet / Aktivitetet

- Seanca këshillimi
- Telefonata
- Ndërmjetësim i punonjësit
social me familjen
- Takime direkte dhe vajtje
në familje

- Seanca këshillimi
-Telefonata
- Takime direkte të
përfitueses me anëtarë të
familjes
- Ndërmjetësim i punonjësit
social për përmirësimin e
këtyre marrëdhënieve

Personi Përgjegjës

- Punonjësi social
- Stafi në strehëz

- Punonjësja e rastit
- Stafi në strehëz

Rezultati

- Përmirësimi i
marrëdhënieve me
familjen në masën
100%

- Përmirësimi i
marrëdhënieve në
masën 90 %

familjen e origjinës
së nënës.
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Objektivi

Përmirësimi i
aftësive shprehëse

Përmirësimi i
aftësive
matematikore

Veprimet / Aktivitetet

- Lexim librash dhe
revistash.
- Komente
- Diskutim në grup
- Nxitja e punës krijuese
(poezi, tregime të
shkurtra)

- Zgjidhje e ushtrimeve
dhe problemave
matematikore
- Marrja pjesë në pazaret
e bëra për strehëzën.

Personi Përgjegjës

- Mësueset
-Punonjësja e rastit
-Stafi në strehëz

- Mësueset
- Stafi në strehëz

Rezultati

- Aftësi të mira
shprehëse dhe
komunikimi në
masën 90%.

- Rritje të aftësive
për të kryer
veprime
matematikore në
masën 80 %.

FAZA E DYTË

QËLLIMI I PËRGJITHSHËM

Identifikimi i pikave të forta dhe të dobëta të individit në realizimin e jetës së pavarur
jashtë strehëzës dhe përmirësimi i nivelit funksionues në fushat me interes, nëpërmjet
shërbimeve të programit riintegrues dhe burimeve komunitare.

Periudha deri në 1 vit

Akomodim Afat-gjatë

Objektivi

Përgatitja e
përfitueses për një jetë
të pavarur

Përgatitja për të jetuar
në apartament me qera

Veprimet/ Aktivitetet

- Këshillimi individual

- Këshillimi individual

Personi Përgjegjës

- Punonjësja e rastit

- Punonjësja e rastit

Rezultati
- E përgatitur për të
dalë në këtë fazë

- E përgatitur për të
jetuar në apartament
me qera
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Objektivi

Marrja e një
profesioni tjetër

Fillimi i punës në
parukeri

Veprimet / Aktivitetet

- Ndjekja e kursit të
parukerisë

- Ndihmës parukiere

Personi Përgjegjës

-Koordinatori i punës
- Punonjësja e rastit

- Koordinatori i punës
- Punonjësja e rastit

Rezultati

- Marrja e certifikatës
në parukeri

- Përgjegjësi dhe
kompetencë në
profesionin e parukieres

Mbështetja psiko-sociale

Objektivi

Të përgatitet për të
jetuar gjysëm e
pavarur

Vazhdimësia e
punës,
marrëdhëniet me
punëdhënësin

Të përmirësjë
aftësitë e zotësinë
në menaxhimin e
parave dhe të
kohës së lire.

Veprimet / Aktivitetet

- Këshillim individual

- Këshillim individual

- Këshillim individual

Personi Përgjegjës

- Punonjësja sociale

- Punonjësja sociale

- Punonjësja sociale

Rezultati

- Filloi të jetojë në një
apartament gjysëm të pavarur

- Mbajtja e punës për një
kohë të gjatë

- Përmirësimi i aftësive për
menaxhimin e kohës dhe
parave në masën 95 %

Marrëdhëniet Ndërpersonale
Objektivi

Përmirësimi i
marrëdhënieve me
familjen e të atit.

Përmirësimi i
marrëdhënieve
ndërpersonale.

Veprimet / Aktivitetet

- Këshillim individual
- Kontakte të rregullta
me telefon
- Takime direkte

- Këshillim individual

Personi Përgjegjës

- Punonjësja sociale

- Punonjësja sociale

Rezultati

- Marrëdhënie shumë
të mira me familjen
e të atit

- Ka një partner të
qëndrueshëm
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QËLLIMI I PËRGJITHSHËM

Përballimi i jetës plotësisht të pavarur me anë të fuqizimit dhe rritjes së kapaciteteve
të individit përgjatë proceseve riintegruese dhe shërbimeve të ofruara.

Periudha 3 muaj

Punësimi

Objektivi

Kualifikime në
profesionin e
parukerisë

Vazhdimësia dhe
qëndrueshmëria në
punë

Veprimet / Aktivitetet

- Ndjekja e kursit manikyr
-pedikyr
- Ndjekja e kursit për
ngritjen e një biznesi privat

- Hapja e parukerisë, biznes
privat
- Marrja e mikro-kredisë
nga Fondi Besa (ILO/OSCE)

Personi Përgjegjës

- Koordinatori i punës
- Punonjësja e rastit

- Koordinatori i punës
- Punonjësja e rastit

Rezultati

- Marrja e
certifikatës

- Përgjegjësi
dhe
kompetencë në
profesionin e
parukieres

Mbështetja Psiko-sociale

Objektivi

Përgatitja për jetën
tërësisht të pavarur.

Mbajtja e një vendi
pune që ka lidhje me
profesionin e
parukerisë.

Plani për të hapur
dyqanin e saj të
parukerisë.

Veprimet / Aktivitetet

-Këshillimi individual

-Kurse profesionale
(parukeri, estetikë)
- Këshillimi individual

-Këshillim individual

Personi Përgjegjës

- Punonjësja sociale

- Punonjësja sociale
- Koordinatori i punës

- Punonjësja sociale
- Koordinatori i punës

Rezultati

-Ka filluar të jetojë në
shtëpi me qera me
partnerin e saj.

-Punon si asistente në
një dyqan parukerie.

-Realizimi me sukses i
inicativës për të hapur
dyqanin e saj të
parukerisë.
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Objektivi

Stabilizimi i
marrëdhënieve me
partnerin.

Përmirësimi i
marrëdhënieve me
familjen e
bashkëshortit.

Veprimet / Aktivitetet

- Këshillim individual

- Këshillim individual

Personi Përgjegjës

-Punonjësja sociale

- Punonjësja sociale

Rezultati

- Vendimi për t’u martuar
dhe për të pasur fëmijë

- Përmirësimi i
marrëdhënieve me familjen
e bashkëshortit në masën
95%

Shëndeti
Objektivi

Diagnostifikim i
gjendjes së
përgjithshme
shëndetësore.

Ndjekje mjekësore
e specializuar gjatë
shtatëzanisë.

Veprimet / Aktivitetet

- Analiza rutinë
- Eko

- Analiza rutinë
- Eko

Personi Përgjegjës

- Infermieret
- Klinika mjekësore

- Infermieret
- Klinika mjekësore

Rezultati

-Gjendje shëndetësore
e mirë

-Shtatëzani e përfunduar
me sukses

Në tabelën e mëposhtëme janë paraqitur kostot financiare për realizimin e planit të riintegrimit për rastin
e mësipërm:

Nr.

1
2
3

4
5

6

Shërbime

Akomodim
Siguria
Shërbim shëndetësor

Këshillim psiko - social
Trainime për punësim,
kurse profesionale

 

Trajnime për rritje
aftësish për jetën
 
 
 

Kosto direkte

Ushqim , qera, shelter 104,400 L
 
Analiza rutinë
Asistencë dentare
Vizitë alergologu
Analiza për alergji
Virozat
Mjekime   22,500 L
 

1. Kurs parukerie   90,000 L

2. Kurs manikyr-pedikyr   20,000 L

3. Kurs biznesi
tek Don Bosko   20,000 L
4. Kurs piceri-biskoteri
tek Maria   Moxarela   30,000 L
5. Qëndistari tek
Maria Moxarela

Kosto indirekte

Krevat, dollap, komodinë. 53,000 L
Rojet, kompania e rojeve 20,700 L
Infermiere 5,516 L
Mjek 337,5 L
Psikiatër 13,500 L
Transport ( Shih kosto
trasporti në fund)  
  
 Punonjëse Sociale 154,865 L

Mesueset 4,894 L
Punonjëset sociale
( Paga është përcaktuar
në total tek aktiviteti 3)  
Infermieret (është
përcaktuar tek aktiviteti 3)  
Transport ( Shih kosto
trasporti në fund)  
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7

8

9

10

11
12

13

14
15

Aktivitet social kulturor
jashtë shelterit
(2 herë në muaj)
Transport

Veshmbathje

Mjete higjenike

Komunikim me telefon

Punësimi
Aktivitet brenda shelterit

Hapja e një biznesi

Apartament
Para xhepi

6. Kurs anglisht
tek Maria Moxarela

Transport, ushqime,
pije fresukese   8,000

Nafta   8,500 L

Vlera e veshmbathjeve   27,000 L

Vlera e mjeteve higjenike
për javë (shampo koke,
shampo trupi, sapun
duarsh, sapun rrobash,
ilaç rrobash, pastë
dhëmbësh, furcë
dhëmbësh, antidjersë,
lines ditor,
mujor, letër higjenike, etj)
Mastro lindo, ace, vim,
sgrasatore, test enësh,
acid, lecka, fshesa, etj
Vlera e telefonatave
të bëra (tel. i jati) 13,146 L
Gazeta Çelesi, internet, etj
Mjete që përdoren për
zhvillimin e aktivitetit,
libra, video, CD
DVD, veglat e fitnesit 14,000 L
Pije freskuese, ushqime
për workshop kuzhine
një herë në javë.

Qeraja për 16 muaj
(10 000 lekë në muaj)           160,000 L
500 lekë çdo javë për
9 muaj e gjysëm  19,000 L

Staf, shofer, rojet private  

Staf, Shoferi, amortizimi,
taksat, shërbimet teknike
të detyruara   11,214 L
Punonjësi që merret
me blerjet, magazinieri    6,210 L

 

 

Koordinatori i punës  
Staf  

Punonjëse sociale,
Koordinatori i punës,
kontakti me telefon  

Amortizime, etj     8,000 L

  
Shpenzimet e zyrës     9,900 L
Shpenzime personeli
(Drejtore, financiere)    41,850 L
Kostoja e transportit      6,074 L
Shpenzimet për Qendrën
e Riintegrimit – energji
elektrike, uji, ngorhje,
gazi, etj.    11,582 L
                                         Indirekte

 

Kostoja administrative që lidhet me çdo rast si shpenzimet
për zyrën, pagesat e stafit, shpenzime transporti, energji

elektrike ( Shpenzimet janë llogaritur mesatarisht për 40 raste
në vit)

Direkte
       541,586 L

889,228 L
Total Kosto

Kosto Totale për rastin
347,642 L

5,040 L
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atë verifikohet teza që riintegrimi dhe në mënyrë të veçantë riintegrimi i suksesshëm
është një proces afatgjatë, që kërkon një vlerësim të mirë të individit, situatës dhe më
pas një planifikim të mirë të hapave të nevojshëm për riintegrim. Nga të dhënat e mësipërme
shohim që riintegrimi është një proces që mbart një kosto të lartë sepse kërkon ndërhyrje
në shumë aspekte derisa rasti të fuqizohet dhe të jetë i aftë të jetojë në mënyrë të
pavarur. Gjithësesi duhet të kemi parasysh që trajtimi i rasteve është individual kështu
që kostoja mund të variojë nga një individ tek tjetri.
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KAPITULLI I SHTATË

7.1 Përfundime

Ky studim bëri një prezantim të detajuar të komponentëve kryesorë të procesit të
riintegrimit si edhe të sfidave të shumta me të cilat duhet të përballen VeT gjatë këtij
procesi të gjatë, kompleks dhe të kushtueshëm. Për herë të parë, ky studim morri përsipër
të pasqyrojë konkretisht koston që procesi i riintegrimit mbart në vetvete, duke marrë si
shembull një VeT që ka kaluar në të treja fazat e këtij procesi.

Një nga gjetjet kryesore të këtij studimi është se strehëzat në Shqipëri ofrojnë paketa të
plota shërbimesh cilësore afatshkurtra dhe afatgjata riintegruese. Kështu, paketa e
shërbimeve që ofrohet aktualisht për VeT në Shqipëri përmban shërbime të tilla si:

a) Akomodim, strehim, veshmbathje, ushqim
b) Asistencë mjekësore
c) Shërbime psiko-sociale
d) Asistencë ligjore
e) Ruajtje dhe siguri fizike 24 orë
f) Kurse profesionale
g) Mbështjetje për punësim
h) Ndërmjetësim me familjen, komunikim periodik me telelfon, takime direkte
i) Rifutje në sistemin shkollor
j) Informacion mbi shërbimet që ekzistojnë në komunitet si dhe kontaktet e nevojshme/

harta e shërbimeve
k) Asistencë dhe mbështetje për fëmijët e viktimave të trafikimit
l)      Programe pune që krijojnë të ardhura
m)    Përkthim për përfitueset e huaja
n) Etj.

Në këtë kontekst, të rëndësishme janë konsideruar si shërbimet paraprake (akomodim,
asistencë mjekësore, etj) që i ofrohen VeT ashtu edhe shërbimet e mëtejshme që synojnë
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Shërbime shumë të rëndësishme janë vlerësuar shërbimet e lidhura me formimin
profesional të VeT, kjo duke patur parasysh nivelin e tyre arsimor. Marrja e një kursi
profesional të përshtashëm shërben si garanci për një punësim të qëndrueshëm në të
ardhmen. Ndërkohë, thelbësore në këtë kontekst është që kursi profesional të jetë në
përputhje me dëshirat dhe aftësitë individuale të VeT të asistuara.

Duke u rikthyer tek niveli arsimor i VeT është vënë re se viktimat e trafikimit që kanë
nivel më të lartë arsimor (këtu përfshihen edhe ato VeT që kanë investuar në rritjen e
nivelit të tyre arsimor, janë rifutur në sistemin shkollor atje ku e kanë ndërprerë apo kanë
filluar një nivel më të lartë) mund të përballojnë më mirë procesin e riintegrimit.

Ndërkohë, pas marrjes së një formimi profesional (të përmendur më sipër), një faktor
përcaktues i riintegrimit të sukesshëm të VeT është edhe mbajtja e një vendi pune. Fakti
që VeT është në marrëdhënie pune është tregues domethënës i qëndrueshmërisë së saj si
individ. Por punësimi i VeT mbetet një sfidë e vërtetë në procesin e tyre të riintegrimit
sepse gjetja e një vendi pune të përshtatshëm dhe të sigurt jo gjithmonë është e mundur,
ndërkohë nga ana tjetër pagat që ofron tregu i punës në Shqipëri janë shumë të ulëta.

Nga ana tjetër, përveç mbështetjes që VeT marrin nga organizatat e ndihmës me anë të
shërbimeve riintegruese, e rëndësishme është konsideruar marrëdhënia dhe mbështetja
që ju ofrohet VeT nga familja e origjinës. Sa më pozitive dhe sa më miqësore të jenë këto
marrëdhënie aq më mirë shkon procesi i riintegrimit. Marrëdhënia e mirë me familjen, ju
shërben shpesh VeT si motivues për të ecur përpara, pavarësisht se si mund të kenë qenë
marrëdhëniet e tyre përpara procesit të trafikimit. Përjashtim bëjnë vetëm rastet kur
familja e origjinës ka qenë e përfshirë në procesin e trafikimit dhe në këtë rast janë vetë
VeT që refuzojnë rivendojen e marrëdhënieve me ta.

Më pas vendosja e marrëdhënieve të shëndetshme shoqërore dhe personale janë sërish
faktorë që flasin për nivelin e riintegrimit të VeT. Nëse VeT në proces riintegrimi kanë
arritur të vendosin marrëdhënie shoqërore dhe personale me individë të besueshëm,
mundësia e ripërfshirjes së tyre në procesin e trafikimit është shumë herë më e vogël.

Për t’u vlerësuar në shkallën e duhur, për rëndësinë që kanë në suksesin e procesit të
riintegrimit janë edhe tiparet individuale të personalitetit të çdo personi (VeT). Një VeT
mund t’i ofrohen shërbime riinteguese shumë të mira, por nëse i mungon vullneti për të
përfituar prej tyre rezultati i arritur do të jetë minimal. Është konstatur se rastet e VeT që
kanë arritur të riintegrohen me sukses në shoqëri kanë pasur vullnet dhe dëshirë të madhe
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në këtë drejtim ja kanë arritur më së miri këtij qëllimi.

Ndërkohë një sfidë tjetër ka të bëjë me riintegrimin e viktimave të trafikimit të cilat janë
shfrytëzuar brenda Shqipërisë. Në shumë raste ato janë shfrytëzuar në qytetet kryesore
të Shqipërisë (aty ku kërkesa për shërbime prostitucioni është më e madhe) ku edhe
mundësitë e ofruara nga institucionet për riintegrimin e tyre janë më të mëdha krahasuar
me zona të tjera. Problemi kryesor është që ato njihen nga shumë njerëz në këto qytete,
të cilët i etiketojnë si “prostituta” dhe kjo në mënyrë të padiskutueshme vështirëson
ripërfshirjen e tyre sociale dhe përpjekjet për të filluar një jetë të re.

Në vendin tonë nuk ka studime të mirëfillta krahasuese për të analizuar efektin që kanë
programet e riintegrimit tek viktimat kundrejt individëve të cilët nuk kanë marrë asnjëherë
asistencë riintegruese. Ky studim tentoi të bënte një gjë të tillë (përzgjedhja e grupit të
kontrollit), por aksesi i kufizuar ndaj këtyre individëve kufizoi dhënien e përfundimeve, që
gjithsesi kanë një lloj kuptimi dhe duhen vlerësuar për peshën që kanë.

Në të njëjtën kohë, mungesa e pavarësisë së  sistemit gjyqësor nga presionet e ndryshme
të jashtme, mundëson lirinë e trafikantëve dhe rrit rrezikun për t’i ricikluar vajzat përsëri.
Pra, lufta jo e mjaftueshme kundrejt krimit të organizuar nga ana e institucioneve
shtetërore shton vështirësitë me të cilat përballen VeT gjatë procesit të riintegrimit pasi
ato gjenden të cënuara prej trafikantëve dhe u humbet besimi tek institucionet shtetërore
dhe tek vetja për të jetuar një jetë të lirë dhe të pavarur.

7.2 Rekomandime

Rekomandimet lindin normalisht në momentin që bëhet analiza e situatës dhe konstatohen
problemet ekzistuese. Si rrjedhojë, rekomandimet që bëhen këtu janë reflektim mbi gjetjet
e studimit.

Në mënyrë që të ofrohen shërbime më të shumta dhe më cilësore nga ana e strehëzave
është e domosdoshme që këto të fundit të kenë mundësinë e mbështetjes financiare
si nga donatorët dhe nga shteti. Kjo do të thotë që shteti të mund të mbështesë
financiarisht programet e strehëzave në momentin kur institucionet e tij nuk janë në
gjendje të ofrojnë këto lloj shërbimesh cilësore për të gjitha viktimat. Pra, në njëfarë
mënyre shteti “blen” shërbimet e strehëzave. Në të njëjtën kohë, ai duhet të jetë
gjithmonë në rrjetin e shkëmbimit të informacionit për praktikat më të mira ndërmjet
strehëzave dhe t’i mbështesë ato qoftë individualisht dhe/ose në koalicion.



62

T
Ë

 N
D

R
Y

S
H

Ë
M

 &
 T

Ë
 B

A
R

A
B

A
R

T
Ë Qëndrueshmëria në financimin e programeve që mbështesin riintegrimin e viktimave

të trafikimit është shumë e rëndësishme. Rekomandohet që të paktën duhet të
sigurohet një fond themelor për vazhdimësinë e shërbimeve nga strehëza të
specializuara tashmë në riintegrimin e viktimave të trafikimit. Këtu përveç mbështetjes
shtetërore që është një burim i qëndrueshëm financimi mund të eksplorohen
alternativa të ndryshme për gjenerimin e të ardhurave, siç mund të jetë bashkëpunimi
me sektorin privat.

    Normalisht që procesi i riintegrimit të fillojë me sukses duhen marrë masa për
ndëshkimin e drejtë të trafikantëve dhe për të luftuar krimin e organizuar. Është
shumë e rëndësishme që të zbatohen ligjet, strategjia kombëtare kundër trafikimit
të qenieve njerëzore sikurse dhe të lehtësohen proceset gjyqësore, profesionale,
dhe këshillimore. Për më tepër, procesin e riintegrimit do ta lehtësonte shumë fakti
që viktimat të rimbursoheshin financiarisht për dëmin e shkaktuar në mënyrë që ato
të kishin mundësi të fillojnë një jetë normale. Një gjë e tillë mund të bëhet nëpërmjet
konfiskimit të pasurisë së trafikantëve sikurse dhe në vënien në funksion të një
fondi shtetëror të posaçëm për përmirësimin e procesit të riintegrimit të viktimave.
Thelbësor është bashkëpunimi ndërmjet shtetit dhe OJF-ve për të përmirësuar
legjislacionin, mekanizmat zbatues, burimet financiare dhe shërbimet e ofruara.
Decentralizimi i plotë i pushtetit dhe burimeve financiare do të çonte në përmirësimin
e shërbimeve pasi OJF-të do të kishin mundësi të negocionin dhe të ndërtonin
marrëveshje me institucionet lokale. Si rrjedhojë, viktimat do të mund të merrnin
shërbime shëndetësore, dentare, profesionale, sikurse dhe strehim, etj., në
komunitetin ku ato jetojnë.
Të merren përgjegjësitë nga Drejtoritë Arsimore në rrethe për krijimin e mundësive
për arsimim të këtij grupi. Lind domosdoshëmria e përmirësimit të skemave për
përfundimin e arsimit të mesëm (më shumë dhe më cilësore).
Në vazhdimësi, meqë punësimi konsiderohet si një nga faktorët parësorë të një
riintegrimi të suksesshëm, është e rëndësishme që viktimat të kenë mundësinë e
përfitimit të një profesioni i cili është i marketueshëm në treg dhe që u mundëson
atyre pavarësinë ekonomike. Mundësia për mikrokredi si një mundësi alternative për
punësim duhet konsideruar më gjerësisht pasi punësimi në treg është i kufizuar dhe
rrogat janë të ulëta. Në nivelin e donatorëve ndihma e shtetit shihet në këtë rast si
lehtësues lidhur me reduktimin e taksave për bizneset e hapura nga VeT ose nëpërmjet
subvencioneve për kreditë e marra (interesi ose pjesë të kapitalit). Gjithashtu është
e domosdoshme të kryhen inspektime në vendin e punës për të parë nëse biznesi
privat përpiqet të shfrytëzojë padrejtësisht punën e vajzave dhe fëmijëve.
Edhe ngritja e mikro-ndërmarrjeve sociale është një mundësi shumë e mirë që duhet
të zhvillohet për të hapur vende të sigurta pune për viktimat e trafikimit. Kjo do të
ndihmonte shumë sidomos për punësimin e viktimave me nevoja të veçanta siç
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fizike të cilat nganjëherë është e pamundur të punësohen në vende të tjera pune për
shkak të gjendjes së tyre fizike apo mendore.
Pushteti qëndror apo lokal duhet të ndihmojë viktimat për strehimin e tyre dhe të
fëmijëve të tyre (duke reduktuar koston e shtëpisë ose duke e ofuar falas atë).
Kësisoj viktimat mund të jetojnë së bashku dhe ta kenë më të lehtë përballjen me
jetën e pavarur. Duke pasur shërbime shoqërore dhe shëndetësore cilësore të cilat
përkojnë me nevojat e viktimave, këto të fundit do ta kenë më të lehtë procesin e
riintegrimit në shoqëri.
Përveç integrimit në programet mësimore të temave që ndërgjegjësojnë mbi
problemet e trafikimit, është e nevojshme që mësuesit të trajnohen mbi këto çështje
dhe të jenë në gjendje të identifikojnë viktimat e mundshme të trafikimit. Pavarësisht
veprimtarive ndërgjegjësuese të ndërmarra nga strehëzat, shteti ka nevojë të
angazhohet më shumë për të rritur njohuritë e publikut të gjerë mbi këtë çështje. Një
gjë e tillë mund të bëhet nëpërmjet aktiviteteve në shkolla dhe nëpërmjet medias.
Një rekomandim shumë i rëndësishëm për zhvillimin e asistencës për riintegrimin e
viktimave të trafikimit në Shqipëri ka të bëjë me krijimin e mundësive për asistimin
e VeT meshkuj të cilët mund të jenë shfrytëzuar jo vetëm për prostitucion por edhe
për forma të tjera si: puna e detyruar, përfshirja e detyruar në kryerjen e krimeve,
etj.
Dëmshpërblimi i viktimave të trafikimit do të ndihmonte shumë në riintegrimin e tyre
si nëpërmjet mbështetjes financiare që do të krijohej ashtu edhe nëpërmjet rikthimit
në vend të të drejtës së tyre.
Shërbimet  shëndetësore për grupin e viktimave të trafikimit duhet të ofrohen falas.
Është shumë e domosdoshme gjithashtu ofrimi ilaçeve falas për këtë target - grup
sepse blerja e tyre është një kosto shumë e madhe për të gjitha qendrat që asistojnë
viktimat e trafikimit, duke pasur parasysh problematikën shëndetësore të këtij grupi
individësh si: probleme të shëndetit mendor, SST, shtatzanitë, dëmtime fizike, HIV/
AIDS, etj.
Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë nuk është
favorizues për rastet e viktimave të trafikimit dhe siç është përmendur edhe në këtë
studim në shumë raste viktimat dëshmitare e kanë të pamundur riintegrimin në
Shqipëri. Alternativat për zgjidhje afatgjatë për viktimat dëshmitare duhet të
eksplorohen dhe zhvillohen nëpërmjet bashkëpunimit me shtete të tjera.
Shërbimi Social Shtetëror por edhe Sektori i Shërbimit Social në Bashki duhet të
luajnë një rol paraprijës për sa i përket menaxhimit të rasteve të viktimave të trafikimit.
Këto zyra duhet të identifikojnë mirë dhe të bashkëpunojnë me të gjithë institucionet
shtetërore dhe joshtetërore për adresimin e nevojave të viktimave të trafikimit në
rajonin përkatës.
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ndihmës duhet të fokusohet edhe tek monitorimi dhe ndjekja e mëpasshme e  këtyre
rasteve gjatë procesit të riintegrimit. Një rekomandim i vlefshëm për të gjithë
ofruesit e shërbimeve është që ndihma që ata ofrojnë duhet të jetë e individualizuar
në përputhje me nevojat e individëve. Duhet të adresohen gjithashtu në mënyrë
profesionale kategoritë e përfitueseve me nevoja të veçanta.
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ANEKSE

Aneks 1

PËRMBLEDHJE E SHËRBIMEVE RIINTEGRUESE QË OFROJNË OJF TË
NDRYSHME PËR VET

Me një eksperiencë 12 vjeçare dhe me një rol të rëndësishëm në ofrimin e asistencës
direkte për viktimat e trafikimit në Shqipëri  është Qendra Psiko-sociale “Vatra”. Kjo
asistencë ofrohet nëpërmjet shërbimeve të tilla si: akomodim në strehëz; asistenca
mjekësore; këshillim dhe asistencë ligjore; këshillim psiko- social; këshillim në familje;
kurse profesionale; edukimi arsimor; ndërmjetësim për punësim, strehim në apartamente
me qera, etj. Grupi i përfiteseve të “Vatrës” përfshin gra dhe vajza të trafikuara, në rrezik
për t’u trafikuar si edhe klandesinë të paligjshëm.

Prej vitit 2004 Organizata “Të ndryshëm & Të barabartë” ofron  shërbime të
kualifikuara psikologjike dhe sociale për mbrojtjen dhe riintegrimin e viktimave të trafikimit.
Disa nga shërbimet kryesore që ofron kjo organizatë janë: strehim, siguri dhe plan
riintegrimi; asistencë mjekësore; këshillim psikologjik; negocim/ ndërmjetësim me familjen;
mbështetje dhe ndihmë ligjore; asistencë për regjistrim/ vazhdimësi në edukimin shkollor;
trajnime profesionale dhe punësim; monitorim dhe ndjekje e mëpasshme për përfitueset e
programit; mbështetje për riintegrim në jetën sociale; strehim/kujdes alternativ; mbështetje
fianciare për strehim etj. Grupi i përfitueseve të “Të ndryshëm & Të barabartë” përfshin
gra dhe vajza  të trafikuara dhe në rrezik për t’u trafikuar.

Shoqata “Tjetër Vizion”  menaxhon një strehëz për gra dhe vajza të dhunuara e të
trafikuara. Disa nga shërbimet kryesore që ofron kjo qendër janë: përkujdesje shëndetësore;
këshillim psiko- social; mbështetje në marrëdhënien nënë – fëmijë; forcim i marrëdhënieve
familjare; riintegrim social –ekonomik, etj.

Gjatë vitit 2007 përfitueset e organizatës “Të ndryshëm & Të barabartë”, Qendrës Psiko
–sociale “Vatra” dhe shoqatës “Tjetër Vizion” u përfshinë në një  projekt shumë të
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të këtyre qendrave, viktima trafikimi që e kishin kaluar fazën e parë të ndihmës ju ofrohej
mundësia e përfshirjes në një skemë mikrokredie për të hapur biznesin e tyre privat.  Tre
nga përfitueset e D&E kanë hapur parukeritë e tyre në qytete të ndryshme të Shqipërisë
ku ato jetojnë së bashku me familjet e tyre të origjinës apo dhe me familjet që kanë
krijuar vetë, një përfituese ka hapur dyqan veshjeje dhe një tjetër për të shitur rroba të
përdorura. Një përfituese tjetër ka hapur një minirrobaqepësi ku përgatit rroba të ndryshme
dhe i shet.

Nga përfitueset e “Vatrës” janë marrë gjithsej tre mikrokredi dhe janë hapur një sallon
parukerie, një dyqan për tregëtimin e produkteve të mishit, qumështit dhe nënprodukteve
të tyre dhe një minirrobaqepësi. Qendra “Vatra” në kuadër të projektit e saj kryesor ka
dhënë gjatë vitit 2008 edhe 5 grante të tjera për viktimat e trafikimit në mënyrë që ato
të ngrinin mikrobizneset e tyre, pjesë kjo e realizuar me sukses për të pesta rastet e
përmendura. Projekte të tilla kanë një ndikim shumë pozitiv si në rritjen e të ardhurave të
VeT ashtu edhe në rritjen e vetëvlerësimit për tyre.

AAGW (Shoqata Shqiptare e Grave dhe Vajzave), me anë të projekteve të saj synon
të mbështesë fuqizimin e viktimave të trafikimit që asistohen nga organizata “Të ndryshëm
& Të barabartë” dhe që janë antare të AAGW-së. Kështu AAGW ju ka ofruar në mënyrë
të vazhdueshme VeT trajnime për punë dore; kurse profesionale si: kompjuter, anglisht,
parukeri, etj. Me dëshirën e mirë për të fuqizuar ish viktimat e trafikimit që kanë mundur
të hapin biznesin e tyre (dyqan parukerie) AAGW i kontrakton për të ofruar kurse për VeT
të tjera që ju pëlqen profesioni i parukerisë. Një iniciativë interesante e realizuar së fundi
me sukses nga AAGW është shkëmbimi i eksperiencave të anëtareve të AAGW që janë
aktualisht në fazën  e dytë dhe të tretë të riintegrimit me përfitueset që ndodhen aktualisht
të akomoduara në strehëzën e D&E (faza e parë e riintegrimit). Në kuadër të rritjes së të
ardhurave të VeT, AAGW merr pjesë pjesë në panire të ndryshme ku ekspozohen produktet
e dorës të prodhura nga anëtaret e saj. Të ardhurat nga shitja e këtyre produkteve shkojnë
direkt për përfitueset, si edhe për vazhdimësinë e punës së AAGW-së.

Edhe organizata të tjera joqeveritare që nuk e kanë objekt të punës target – grupin e
viktimave të trafikimit, në faza të ndryshme të aktivitetit kanë ofruar shërbime në funksion
të këtij target – grupi. Kështu, Qendra për Nisma qytetare Ligjore (QNQL) ka implementuar
së fundi projektin “Edukimi Ligjor dhe Mbrojtja e të Drejtave. Aksesi në drejtësi i personave të
trafikuar dhe grupeve vulnerabël”.  Në kuadër të tij janë zhvilluar nga QNQL takime infomuese
me përfitueset e orgnizatës “Të Ndryshëm & Të Barabartë”, me qëllimin final aftësimin dhe
ndërgjegjësimin e këtij target – grupi për përdorimin e legjislacionit si mjet për të mbrojtur të
drejtat e tyre, si edhe janë ofruar shërbime ligjore falas.
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integrim dhe rehabilitim të fëmijëve të rrugës dhe adoleshenteve në vështirësi. Projekti
është një vijim i FERILASSES, nisur që nga viti 1997 e në vazhdim. Krahas njohurive
profesionale (në kurse të tilla si: kozmetikë, rrobaqepësi, kuzhinë, kompjuter) fëmijët
marrin njohuri të përgjithshme në Matematikë dhe Gjuhë  të Huaj (anglisht). Nga ky
projekt kanë përfituar kurse profesionale falas viktima trafikimi minorene.

Kurse profesionale (babysiter, pastruese shtëpie), aktivitete të ndryshme argetuese
(kryesisht aktivitete letrare) janë disa shërbimet që Shoqata Kristiane e Grave të Reja
të Shqipërisë (YWCA) ofron në mënyrë të vazhdueshme për përfitueset e organizatës
“Të ndryshëm & Të barabartë”.

I rëndësishëm duhet konsideruar fakti që OJF-të që punojnë në ofrimin e shërbimeve
riintegruese për viktimat e trafikimit kanë vendosur marrëdhënie të mira bashkëpunimi
me  institucione të ngritura mbi baza fetare si p.sh.  Motrat e Nënë Terezës. Bashkëpunim
si në kuadër të referimit të rasteve viktima trafikimi ose në rrezik trafikimi që kanë
nevojë për shërbime riintegrimi, ashtu edhe në strehimin e rasteve me nevoja të veçanta
p.sh. rasteve me probleme të shëndetit mendor, riintegrimi i të cilave në shoqëri është
mjaft i vështirë.

Papa Giovani XXIII është një tjetër shoqatë e cila ofron strehim dhe mbështjetje për
adoleshentë vulnerabël dhe në rrezik trafikimi. Falë strukturës në të cilën ky insitucion
është ngritur i bën të rinjtë të ndihen pjesë e një familjeje të madhe, ndërkohë që ju
ofrohet mundësia për të vazhduar sistemin shkollor atje ku e kanë ndërprerë, si edhe
marrja e kurseve profesionale të ndryshme në përputhje me interesat dhe dëshirat e
gjithësecilit.

Qendra “Aulona”, Vlorë është aktualisht duke zbatuar projektin: ”Qendra për Shërbime të
Integruara” në kuadër të programit për Shpërndarjen e Shërbimeve Sociale financuar nga
Banka Botërore në bashkëpunim me pushtetin lokal, projekt 2,5 vjeçar. Në kuadër të
këtij projekti kjo qendër ofron analizën e pap testit falas për vajzat dhe gratë viktima
trafikimi që asistohen nga Qendra Psiko – sociale “Vatra”.

Qendra Rinore “Murialdo”  synon që me aktivitetet e saj (10  vjet eksperiencë)  të
largojë gratë dhe fëmijët nga rreziqet e trafikimit, shfrytëzimit dhe keqtrajtimit, duke
gërshetuar programe të formimit profesional, me veprimtari kulturore dhe sportive. Në
projektet e fundit të implementuar nga “Murialdo”, vihet theksi në bashkërendimin e
punës me shkollat dhe institucionet e tjera në Fier për të rritur kapacitetin e institucioneve
arsimore në Fier për kryerjen e ndërgjegjësimit anti – trafik , si edhe për identifikimin dhe
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edhe me Qendrat e Riintegrimit për monitorimin e rasteve të asistuara prej tyre por që
janë kthyer të jetojnë në qytetin e Fierit (vendlindja e tyre). Pa diskutim monitorimi dhe
ndjekja e mëpasshme e rasteve që kalojnë në fazën e dytë riintegrimit është një proces
thelbësor për një riintegrim të sukseshëm dhe Qendra “Murialdo” ka treguar përkushtim
në kryerjen e këtij roli, duke u prezantuar si një partner serioz për organizatat që ofrojnë
shërbime direkte për viktimat e trafikimit. Por nuk është mjaftuar vetëm me kaq, shpesh
ndihma që Murialdo ka ofruar për VeT ka qënë edhe në formën e ndihmave materiale apo
financiare në funksion të një riintegrimi sa më të qëndrueshëm të këtij target – grupi.
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ANEKS 2

PYETËSOR PËR VIKTIMAT E TRAFIKIMIT

Informacion mbi pyetësorin dhe plotësimin e tij:

Ky pyetësor realizohet në kuadër të një studimi kombëtar lidhur me riintegrimin e viktimave
të trafikimit të qenieve njerëzore në Shqipëri. Ky studim ka për qëllim hulumtimin e procesit
të riintegrimit dhe faktorëve më të rëndësishëm social – ekonomik që çojnë në një riintegrim
të suksesshëm të  ish viktimave të trafikimit në Shqipëri.

Pyetësori është në formën e intervistës gjysmë të strukturuar dhe përmban pyetje të
mbyllura dhe të hapura. Kërkohet që përgjigja të rrethohet në rastet e pyetjes së mbyllur.
Në rastet e tjera kërkohet t’i jepet një përgjigje pyetjes së hapur sipas kontekstit. Intervistat
do të zhvillohen në tre strehëzat për riintegrimin e viktimave të trafikimit: “Të Ndryshëm
& Të Barabartë”; “Vatra” – Vlorë; dhe “Tjetër Vizion” – Elbasan. Është e domosdoshme
që ato të asistohen gjatë përgjigjeve. Është e detyrueshme që të intervistuarat të mos
ndikohen gjatë përgjigjeve. Informacioni i dhënë në këtë pyetësor do të trajtohet në kushte
absolute konfidencialiteti dhe do të përdoret vetëm për qëllimet e studimit.

Koha për t’u plotësuar: 30 minuta
Emri i strehëzës ku viktima ka marrë shërbimin: _______________
Emri i intervistueses: ___________________
Profesioni i intervistueses: _______________
Data e plotësimit të pyetësorit: __________

I. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

1. Mosha (rretho)

a) nën 15 vjeç
b) 15-20
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d) 25-30
e) 30-35
f) mbi 35 (specifiko) __________

2. Niveli arsimor

a) fillor
b) tetë/nëntë vjeçar
c) i mesëm
d) i lartë
e) analfabet
f) tjetër (specifiko) __________

3. Vendlindja (Specifiko qytetin/fshatin): ____________________

4. Gjendja civile (rretho përgjigjen)

a) Beqare
b) E martuar
c) E divorcuar
d) E ndarë (jo e divorcuar)
e) E ve

5. A ke fëmijë? (rretho përgjigjen). Nëse jo, kalo në pyetjen 9.

a) Po
b) Jo

6. Numri i fëmijëve (rretho përgjigjen)

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4 ose më shumë (specifiko) _______

7. Ku ndodhet/n fëmija(ët)? (rretho përgjigjen).

a) me ty
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c) me familjen tënde të origjinës
d) me familjen e të atit
e) nuk e di
f) tjetër (nëse ka) ____________________

II. TË DHËNA MBI PROCESIN  E RIINTEGRIMIT

8. Ku jeton tani?

a) në strehëz
b) në apartament gjysmë të pavarur
c) jetoj vetëm (e pavarur)
d) jetoj me familjen
e) tjetër (specifiko) _________________________________________

9.  Prej sa kohësh je pjesë e programit të riintegrimit të “D&E”/ “Vatra”/ “Tjetër
Vizion”?

a) më pak se 1 vit (specifiko) ____________
b) më shumë se 1 vit (specifiko) __________

10. Çfarë shërbimesh ju janë ofruar nga ky program?

a) strehim (specifiko)____________________________________________
b) asistencë mjekësore (specifiko)____________________________________
c) këshillim psiko-social (specifiko)__________________________________
d) ndërmjetësim me familjen(specifiko)________________________________
e) mbështetje & ndihmë ligjore(specifiko)______________________________
f) aktivitete sociale (specifiko)_____________________________________
g) asisitencë për rregjistrim/ vazhdimësi në edukimin shkollor (specifiko)_________
h) trajnime profesionale (specifiko)__________________________________
i) punësim (specifiko) ___________________________________________
j) mbështetje financiare për strehim (specifiko) __________________________
k) informacion për shërbimet që ekzistojnë në komunitet (specifiko) _____________
l) programe pune që krijojnë të ardhura (specifiko) ________________________
m) asistencë dhe mbështetje për fëmijët (specifiko) _______________________
n) monitorim dhe ndjekje e mëpasshme (specifiko) ________________________
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11. A kanë qenë shërbimet e ofruara në përputhje me nevojat tuaja?
a) po
b) jo

Nëse po, pse? _________________________________________________
Nëse jo, pse? Çfarë do të ndryshoje? ___________________________________

12. Si mendoni se do t’ju shërbejnë këto shërbime në të ardhmen? (për të
intervistuarat që vazhdojnë ende të marrin shërbimet bazë)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

13. Sa ju kanë shërbyer këto shërbime? (për të intervistuarat që e kanë kaluar
fazën e parë të ndihmës)
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

14. A jeni aktualisht në punë? Nëse jo, kalo tek pyetja 18.

a) po (specifiko në ç‘sektor)_______________________________
b) jo

15. A je e kënaqur me punën? Nëse jo, kalo tek pyetja 20.
a) po
b) jo

16. Cilat janë arsyet që ju bëjnë të jeni e kënaqur me punën?

a) paga e kënaqshme
b) kushtet e mira të punës
c) nuk ndihesh e diskriminuar
d) tjetër (speficiko) _____________________________________________

17. Cilat janë arsyet që nuk punon?

a) nuk gjen punë
b) mendon nuk ke aftësitë e duhura për të gjetur një punë
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d) ndihesh e diskriminuar
e) tjetër (specifiko) ____________________________________________

18. Pse nuk je e kënaqur me punën?

a) pagë e ulët
b) nuk të paguhen sigurimet shëndetësore dhe shoqërore
c) ndihesh e diskriminuar
d) ndihesh e rrezikuar
e) të gjitha sa më sipër
f) tjetër (specifiko) _____________________________________________

19. A ke kontakte me familjen? Nëse jo, kalo tek pyetja 22.

a) po (specifiko sa shpesh) ____________
b) jo

20.  Nëse po, si janë marrëdhëniet tuaja?

a) shumë të mira
b) të mira
c) konfliktuale
d) tjetër ____________________________________________________

21. Pse nuk ke kontakte me familjen?

a) familja nuk të pranon
b) ndihesh e kërcënuar
c) ti ke zgjedhur kështu (specifiko) __________________________________
d) nuk e di

22.  A mendoni se mund të jeni sërisht në rrezik për t’u trafikuar? Nëse jo, shko
te pyetja 25

a) po
b) jo
c) nuk e di
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a) ndiheni  e pambrojtur (personat që të kanë trafikuar janë ende të lirë)
b) nuk ke mbështetje të mjaftueshme nga familja, shoqëria
c) të dyja sa më sipër
d) tjetër (specifiko) ___________________________________________

24. Nëse jo, pse?
a) kam informacion të mjaftueshëm
b) di se ku të drejtohem për të kërkuar ndihmë
c) ndihem e fuqizuar nga shërbimet e marra
d) tjetër (specifiko)______________________________________________

25. A ndiheni të integruar plotësisht në shoqëri? (pyetje për rastet e suksesshme)

a) po
b) jo

26.  Cilët kanë qenë faktorët kryesorë që mendoni se ju kanë ndihmuar?
a) mbështetja nga familja
b) mbështetja nga organizata e ndihmës (me anë të shërbimeve të ofruara & asistencës

së punonjëseve sociale)
c) gjetja e një pune të përshtatshme
d) tjetër (specifiko)_____________________________________________

27. Cilat kanë qenë vështirësitë kryesore me të cilat jeni përballur gjatë
riintegrimit?
a) diskriminimi i vazhdueshëm (specifiko) ______________________________
b) vështirësitë për gjetjen e punës
c) vështirësitë ekonomike
d) siguria (të ndjerit e rrezikuar)
e) Tjetër (specifiko)____________________________________________

Faleminderit për mirëkuptimin!
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PYETËSOR PËR VIKTIMAT E TRAFIKIMIT QË NUK KANË MARRË
ASISTENCË RIINTEGRIMI

Informacion mbi pyetësorin dhe plotësimin e tij:

Ky pyetësor realizohet në kuadër të një studimi kombëtar lidhur me riintegrimin social -
ekonomik të viktimave të trafikimit në Shqipëri. Ky studim ka për qëllim hulumtimin e
procesit të riintegrimit dhe faktorëve më të rëndësishëm social – ekonomik që çojnë në
një riintegrim të suksesshëm të  ish viktimave të trafikimit në Shqipëri.

Pyetësori është në formën e intervistës gjysmë të strukturuar dhe përmban pyetje të
mbyllura dhe të hapura. Kërkohet që përgjigja të rrethohet në rastet e pyetjes së mbyllur.
Në rastet e tjera kërkohet t’i jepet një përgjigje pyetjes së hapur sipas kontekstit. Pyetësori
do të zhvillohet me viktima trafikimi që nuk kanë përfituar shërbime riintegrimi ose janë
referuar së fundi në një program riintegrimi (duke patur parasysh periudhën e trafikimit).
Është e detyrueshme që  të intervistuarat të mos ndikohen gjatë përgjigjeve. Informacioni
i dhënë në këtë pyetësor do të trajtohet në kushte absolute konfidencialiteti dhe do të
përdoret vetëm për qëllimet e studimit.

Koha për t’u plotësuar: 30 minuta
Emri i intervistueses: ___________________
Profesioni i intervistueses: _______________
Data e plotësimit të pyetësorit: __________

I. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

1. Mosha (rretho)

a) nën 15 vjeç
b) 15-20
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d) 25-30
e) 30-35
f) mbi 35 (specifiko) __________

2. Niveli arsimor

a) fillor
b) tetë/nëntë vjeçar
c) i mesëm
d) i lartë
e) analfabet
f) tjetër (specifiko) __________

3. Vendlindja (Specifiko qytetin/fshatin): ____________________

4. Gjendja civile (rretho përgjigjen)

a) Beqare
b) E martuar
c) E divorcuar
d) E ndarë (jo e divorcuar)
e) E ve

5.  A ke fëmijë? (rretho përgjigjen). Nëse jo, kalo në pyetjen 9.

a) Po
b) Jo

6.  Numri i fëmijëve (rretho përgjigjen)

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4 ose më shumë (specifiko) _______

7.  Ku ndodhet/n fëmija(ët)? (rretho përgjigjen).

a) me ty
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c) me familjen tënde të origjinës
d) me familjen e të atit
e) nuk e di
f) tjetër (nëse ka) ______________________________________________

8. Ku jeton tani?

a) jetoj vetëm (e pavarur)
b) jetoj me familjen
c) tjetër(specifiko) _____________________________________________

9. A keni qenë ndonjëherë përfituese e një programi riintegrimi?

a) po
b) jo

10. Nëse po, çfarë shërbimesh ju janë ofruar nga ky program ndihme?

a)
b)
c)
d)

11. Nëse jo, pse?
a) nuk keni pasur informacion për ekzistencën e programeve të tilla
b) ju keni vendosur kështu
c) familja ju ka penguar
d) tjetër (specifiko)_______________________________________________

12. Pas sa kohësh jeni përfshirë në programin e riintegimit pas shkëputjes nga
procesi i trafikimit? _____________________________________________

13. Cilat kanë qenë vështirësitë kryesore me të cilat jeni përballur gjatë kësaj
kohe?
a) diskriminimi i vazhdueshëm (specifiko) ______________________________
b) vështirësitë për gjetjen e punës
c) vështirësitë ekonomike
d) siguria (të ndjerit e rrezikuar)
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14. Në çfarë aspektesh keni pasur më shumë nevojë për ndihmë?

a) Për këshillim psiko - social
b) Për kryerjen e një kursi profesional
c) Për gjetjen e një pune
d) Për mbështetje financiare
e) Për shërbime shëndetësore
f) Për asistencë legale
g) Tjetër (specifiko)_____________________________________________

15. A jeni aktualisht në punë? Nëse jo, kalo tek pyetja 18.

a) po (specifiko në ç‘sektor)____________________________________
b) jo

16. A je e kënaqur me punën? Nëse jo, kalo tek pyetja 20.
a) po
b) jo

17. Cilat janë arsyet që ju bëjnë të jeni e kënaqur me punën?

a) paga e kënaqshme
b) kushtet e mira të punës
c) nuk ndihesh e diskriminuar
d) tjetër (speficiko) _____________________________________________

18. Cilat janë arsyet që nuk punon?

a) nuk gjen punë
b) mendon nuk ke aftësitë e duhura për të gjetur një punë
c) ndihesh e rrezikuar
d) ndihesh e diskriminuar
e) tjetër (specifiko) ____________________________________________

19. Pse nuk je e kënaqur me punën?

a) pagë e ulët
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c) ndihesh e diskriminuar
d) ndihesh e rrezikuar
e) të gjitha sa më sipër
f) tjetër (specifiko) _____________________________________________

20. A ke kontakte me familjen? Nëse jo, kalo tek pyetja 22.

a) po (specifiko sa shpesh) ________________________________________
b) jo

21.  Nëse po, si janë marrëdhëniet tuaja?

a) shumë të mira
b) të mira
c) konfliktuale
d) tjetër ____________________________________________________

22. Pse nuk ke kontakte me familjen?

a) familja nuk të pranon
b) ndihesh e kërcënuar
c) ti ke zgjedhur kështu (specifiko) __________________________________
d) nuk e di

23.  A mendoni se mund të jeni sërisht në rrezik për t’u trafikuar? Nëse jo, shko
te pyetja 25

a) po
b) jo
c) nuk e di

24. Pse mendon se po?

a) ndiheni  e pambrojtur (personat që të kanë trafikuar janë ende të lirë)
b) nuk ke mbështetje të mjaftueshme nga familja, shoqëria
c) të dyja sa më sipër
d) tjetër (specifiko) _____________________________________________
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a) kam informacion të mjaftueshëm
b) di se ku të drejtohem për të kërkuar ndihmë
c) kam besim tek vetja
d) tjetër (specifiko)_____________________________________

Faleminderit për mirëkuptimin!
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INTERVISTË PËR OFRUESIT E SHËRBIMIT NDAJ VIKTIMAVE TË
TRAFIKIMIT

Informacion mbi intervistën:

Kjo intervistë realizohet në kuadër të një studimi kombëtar lidhur me riintegrimin social -
ekonomik të viktimave të trafikimit në Shqipëri. Ky studim ka për qëllim hulumtimin e
procesit të riintegrimit dhe faktorëve më të rëndësishëm social – ekonomik që çojnë në
një riintegrim të suksesshëm të  ish viktimave të trafikimit në Shqipëri.

Intervista është gjysmë e strukturuar dhe përmban kryesisht pyetje të hapura. Kërkohet
që përgjigja të rrethohet në rastet e pyetjeve të mbyllura. Për pyetjet me fund të hapur
kërkohen përgjigje sipas kontekstit dhe në mënyrë sa më të detajuar dhe të argumentuar
me fakte dhe shembuj konkretë. Intervistat do të zhvillohen me përfaqësues të: Ministrisë
së Brendshme; Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta; USAID;
OSBE; CAAHT; IOM; Bashkia Tiranë; Drejtorisë Rajonale të Formimit Profesional Publik;
Drejtorisë Arsimore; Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik, Nr.4; Drejtoria e
Krimit të Organizuar; Instituti i Shëndetit Publik, Organizata “Të Ndryshëm & Të
Barabartë”; Qendra Psiko-sociale “Vatra”; Shoqata “Tjetër Vizion”; Shoqata Shqiptare
për Gratë dhe Vajzat (AAGW); Qendra për Nisma Ligjore Qytetare.
Në mënyrë që përgjigjet të jenë sa më pak të ndikueshme, ofruesit e shërbimit do të
asistohen nga intervistues të jashtëm. Informacionet e dhëna gjatë intervistës do të
përdoren vetëm për qëllimet e studimit.

Koha për t’u plotësuar: 30 minuta
Profesioni i intervistueses: _______________
Data e plotësimit të pyetësorit: __________

I. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
Emri, mbiemri i të intervistuarës _______________________________________
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Ë Vendi i punës. __________________________________________________

3. Profesioni
a) punonjëse sociale
b) psikologe
c) juriste
e)  mjeke
f) tjetër (specifiko) ______________________________________________

II. TË DHËNA MBI SHËRBIMET RIINTEGRUESE TË OFRUARA PËR VOT

4. Në çfarë aspekti është i/e përfshirë institucioni/ organizata juaj në luftën e
anti- trafikimit në Shqipëri?
_____________________________________________________________________

5. Çfarë mendoni për programin e riintegrimit që ofrohet aktualisht për viktimat
e   trafikimit në Shqipëri?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Mendoni se shërbimet e ofruara aktualisht në Shqipëri për viktimat e trafikimit
janë në përputhje me nevojat e tyre? Nëse jo, kalo tek pyetja 8.

po
jo

7. Pse po? Detajo përgjigjen.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Pse jo? Detajo përgjigjen.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Cilat mendoni se janë disa pengesa për aksesin e VoT ndaj këtyre shërbimeve?

a)
b)
c)
d)
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Ë10. Përmendni disa faktorë socialë-ekonomikë që i konsideroni të rëndësishëm

për realizimin me sukses të procesit të riintegrimit për viktimat e trafikimit në
Shqipëri. Detajo përgjigjen.
a)
b)
c)
d)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Përmendni disa nga sfidat më thelbësore me të cilat duhet të përballen viktimat
e trafikimit gjatë procesit të riintegrimit.

a)
b)
c)
d)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Çfarë mund të bëhet për të minimizuar këto sfida?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Çfarë mendoni për masat e marra nga institucionet qeveritare për riintegrimin
e VoT?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Do t’i konsideronit ato efektive? Nëse po, kalo tek pyetja 16.

a) po
b) jo

15. Nëse jo, ku janë konstatuar probleme?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Çfarë rekomandimesh keni për përmirësimin e programeve të ndihmës që
ofrohen për viktimat e trafikimit në Shqipëri ?
a)
b)
c)
d)

Faleminderit për mirëkuptimin!
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