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ABSTRAKT 

Kthimi është një nga lëvizjet migratore më dinamike i cili mbart sfida për vendin e origjinës, por edhe një 

potencial të lartë zhvillimor. Të gjithë aktorët e përfshirë janë të interesuar që ai të jetë i suksesshëm për 

individin, familjen e tij, dhe për vendin e origjinës. Suksesi i kthimit matet në terma të riintegrimit të 

suksesshëm të të kthyerve dhe mungesës së ri-emigrimit. Përvoja botërore tregon se ai ndikohet ndjeshëm 

nga situata në vendin e origjinës, dhe veçanërisht nga ekzistenca e shërbimeve. Ky punim kërkimor realizuar 

përmes metodave cilësore të kërkimit shkencor eksploron ndikimin e mekanizmit publik të riintegrimit në 

Shqipëri në riintegrimin e suksesshëm të të kthyerve. Ai argumenton se ekzistenca e mekanizmit ka 

përmirësuar ndjeshëm përgjigjen institucionale ndaj nevojës për shërbime për një kategori specifike të 

popullatës siç janë të kthyerit. Sidoqoftë lipset që ndihma për riintegrim të shkojë përtej referimit të të 

kthyerve drejt shërbimeve publike të cilat më së shumti nuk adresojnë nevojat dhe pritshmëritë e të 

kthyerve. Rrjedhimisht rekomandohet ri-konceptualizimi i ndihmës për riintegrim ndaj shtetasve që kthehen 

në funksion të dy këndvështrimeve, atij të përfshirjes sociale dhe atij të “shfrytëzimit” të potencialit 

zhvillimor të migracionit të kthimit, për të mirën e individit, familjes dhe komunitetit ku i kthyeri vendoset. I 

gjithë ky proces do të ketë ndikimin e tij pozitiv në reduktimin e emigracionit të parregullt nga Shqipëria, 

dhe në procesin e negociatava të Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian, sidoqoftë forca lëvizëse 

për progres duhet të gjendet në nevojën për të përparuar kujdesin dhe mirëqenien në vend për të gjitha 

kategoritë e popullsisë që kërkojnë atë, përshi dhe të kthyerit. 

Fusha dhe fjalët kyce: Kthim, riintegrim i suksesshëm, shërbime riintegrimi 

 

ABSTRACT 

 

Return to the country of origin represents one of the most dynamic migration movements, which poses a lot 

of challenges for the countries of origin, but has a lot of potential for development. All involved actors are 

interested on the success of return, to the benefit of the returnee, his family and the country of origin. 

International experience shows that reintegration is strongly affected by the situation in the country of origin 

and the existence of services. This research work realized through qualitative research methods explores the 

impact of the public reintegration mechanism in Albania in the successful reintegration of returnees. It 

argues that the existence of the reintegration mechanism has significantly improved the institutional 

response against the need for services for a very specific category of population such as returning migrants. 

However, the support for reintegration should go beyond the process of referral of returnees to public 

services which at most, do not satisfy the needs or expectations of returnees. This process is expected to 

have a positive impact on the prevention of irregular migration from Albania, as well as on the negotiations 

of the country for EU membership, however the progress shall be found on the need to advance social care 

and welfare in the country for all categories that demand it, including returnees. 

 

Key area and keywords: Return migration, successful reintegration, reintegration services 
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Mirënjohje 

Ky studim u mundësua falë mbështetjes së ekspertëve të migracionit pranë një sërë institucionesh 

publike dhe veçanërisht stafit të Sporteleve të Migracionit në të gjithë vendin, të cilët dëshiroj ti 

falenderoj përzemërsisht që ndanë me mua eksperiencat e tyre në ofrimin e shërbimeve në ndihmë 

të riintegrimit të emigrantëve të kthyer, si dhe më ofruan një sërë sugjerimesh për përmirësimin e 

shërbimeve të riintegrimit. Një mirënjohje e veçantë i shkon dhe të gjithë emigrantëve të kthyer që 

pranuan të ndajnë eksperiencat e tyre të riintegrimit në Shqipëri dhe vizionin e tyre për mënyrën se 

si duhet të funksionojnë shërbimet publike ndaj emigrantëve të kthyer. 

Një falenderim i veçantë i shkon udhëheqësit të rrugëtimit tim kërkimor, Prof. Dr. Edmond 

Dragotit për mbështetjen, udhëzimin në të gjitha fazat e studimit dhe entuziazmin që përcolli tek 

unë për ndërmarjen e këtij punimi kërkimor. Së fundmi një falenderim i ngrohtë për familjen time 

për mbështetjen dhe përkujdesin e treguar përgjatë gjithë procesit të realizimit të studimit, që 

rezultoi sa i bukur aq edhe sfidues. 
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KAPITULLI I 
HYRJE 

 
“Emigracioni është një pasqyrë magjike; vendet e shohin aty fytyrën e vërtetë...” 

(Rando Devole, 2013) 
 
 
1.1 Migracioni i kthimit dhe riintegrimi i të kthyerve: Sfidat globale 
 
Historia e ekzistencës njerëzore është e lidhur ngushtësisht me lëvizjet migratore. Në 
ditët e sotme migracioni përbën një fenomen që ka prekur pothuajse të gjithë vendet 
e botës. Sipas Kombeve të Bashkuara1 (2013), rreth 232 milion njerëz ose afro 3.2 
përqind e popullatës globale jetojnë jashtë vendit të tyre. Evropa dhe Azia mbeten 
ndër vendet e synuara më të preferuara duke ofruar strehë për rreth dy të tretat e të 
gjithë emigrantëve në botë, ndër të cilët 72 milion migrantë ndërkombëtarë në 
Evropë, dhe 71 milion në Azi (UN, 2013). Emigracioni drejt Evropës ka ndryshuar 
ndjeshëm demografinë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian (BE) duke u 
shndëruar tashmë në një fenomen i cili shqetëson të gjitha vendet e BE-së, dhe për 
menaxhimin me efiksasitet të të cilit nevojitet një bashkërendim i përpjekjeve mes 
shteteve. Bashkimi Evropian përfaqëson para së gjithash një bashkim ekonomik 
qëllimi kryesor i të cilit është maksimizimi i përfitimeve ekonomike për shtetet 
anëtare përmes përmirësimit të ekonomisë së tregut të lirë. Nën dritën e 
parashikimeve demografike për plakjen e popullatës, migracioni pritet të luajë një 
rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik dhe social të BE-së për shkak të ndikimit 
të drejtpërdrejtë në fuqinë punëtore të vendeve anëtare (EU, 2009). Sidoqoftë, nëse 
nuk menaxhohet në mënyrë efikase, migracioni, dhe veçanërisht ai i parregullt mund 
të ketë ndikim negativ në tregun e BE-së, dhe jo vetëm.  
 
Ashtu siç Brady (2008, f.9) vë në dukje, BE-ja ka një rol kompleks në menaxhimin e 
flukseve dhe presionit migrator sot në botë për shkak të ndikimit të saj si shkaktare e 
presionit migrator përmes zgjerimeve të njëpasnjëshme, por edhe si eliminuese e 
presionit migrator përmes politikave strikte të kontrollit të kufirit dhe kthimit. Nga 
analizimi i ecurisë së politikave të BE në fushën e drejtësisë dhe punëve të 
brendshme ndër vite, vihet re një përpjekje e vendeve anëtare për një qasje të 
përbashkët mbi menaxhimin e migracionit. Kjo qasje reflektohet në një sërë 
inisiativash përgjatë dekadës së fundit në këtë fushë që përfshijnë miratimin e një 
direktive të përbashkët të vendeve anëtare në lidhje me kthimin, prezantimin e 
marrëveshjeve të ripranimit mes vendeve të origjinës të emigrantëve dhe 
Komunitetit Evropian, etj. BE-ja e sheh politikën efektive të kthimit si element kyç 
në sigurimin e mbështetjes publike për fenomene si migracioni i ligjshëm dhe azili, 
si dhe për të siguruar sundimin e ligjit, i cili është element përbërës i një zone të 
lirisë, sigurisë dhe drejtësisë. Sipas Komisionit Evropian (2012, f. 38), çdo vit 
autoritetet e vendeve të BE-së kapin më shumë se 500,000 imigrantë të parregullt, 
rreth 40 përqind e të cilëve dërgohen në vendet e tyre të origjinës ose në vendin nga i 
cili udhëtuan drejt BE-së, mundësuar përmes një Fondi Europian të Kthimit i cili 
vetëm për periudhën 2008-2013 ofroi më shumë se 600 milion Euro për të 

1 Departamenti për Çështjet Sociale dhe Ekonomike, Kombet e Bashkuara 
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mbështetur përpjekjet e bëra nga vendet anëtare në këtë drejtim. Për më tepër, 
procesi i anëtarësimit në BE për një sërë vendesh që vazhdojnë të jenë vende 
origjine për emigrantë të rregullt dhe të parregullt siç janë vendet e Ballkanit 
Perëndimor, ka ndikuar mënyrën se si vendet e origjinës menaxhojnë migracionin, 
përfshirë dhe kthimin dhe riintegrimin e shtetasve të kthyer, sepse adoptimi i qasjes 
së BE-së për menaxhimin e çështjeve migratore është hallkë përbërëse e negociatave 
për anëtarësim. 
 
Edhe pse kthimi mbetet një prerogativë e sovranitetit të çdo shteti për të përcaktuar 
se cilët individë (jo-shtetas) mund të hyjnë dhe të qëndrojnë në territorin e tyre, për 
çfarë qëllimi dhe në cilat kushte, politikat e kthimit mbeten sot ndër më të debatuarat 
dhe të kritikuarat nga pikëpamja e respektimit dhe garantimit të të drejtave të njeriut 
(IOM, 2010a). Kjo ndodh për shkak të larmisë së kategorive të individëve që 
kthehen, rrethanave të kthimit, formës së kthimit, kushteve të pritjes dhe riintegrimit 
në vendin e origjinës. Nga ky këndvështrim, interesi për këtë çështje ngelet i lartë si 
mes politikëbërësve, ashtu dhe mes agjensive zbatuese, shteteve dhe emigrantëve. 
Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB) vëren se: 
 

[…Migracioni i kthimit është pothuaj gjithmonë një strategji e cila synon të 
fuqizojë të drejtën e vendit pritës për të qeverisur dhe kontrolluar kufirin, më shumë 
se sa një strategji që ka në fokus shqetësimet e individëve që preken…] (UN, 2013). 
 
E megjithatë kthimi ndodh, si ai vullnetar ashtu dhe ai i detyruar. Parimet themelore 
të menaxhimit të migracionit na kujtojnë se nevojitet një balancim i mirë i të 
drejtave të emigrantëve dhe të drejtave të shteteve në çdo vendimarje për 
menaxhimin e lëvizjeve migratore. E drejta për të lënë dhe për tu kthyer në vendin e 
origjinës është një e drejtë e cila sanksionohet nga shumë shtete në kushtetutën e 
tyre. Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut (1948) thekson se, “Çdokush ka të 
drejtën të kthehet në vendin e tij” (Nenit 13(2). Po ashtu Konventa për të Drejtat 
Civile dhe Politike (1966) përcakton se “askush nuk mund të deprivohet në mënyrë 
arbitrare nga e drejta për të hyrë në vendin e tij” (Neni 12(4). Por mbrojtja efikase e 
të drejtave të njeriut në procesin e kthimit shpesh paraqet sfida sa politike aq edhe 
operacionale si për vendet e përfshira ashtu edhe për komunitetin ndërkombëtar 
(IOM, 2010a, f.34). Për këto arsye, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin 
(IOM) thekson se: 
 
 [....“lidhja mes të drejtës së emigrantëve për të lëvizur dhe për tu kthyer, dhe 
të drejtës së shteteve për të kontrolluar hyrjen e jo-shtetasve nuk është 
kundërshtuese, më shumë se sa një çështje e cila kërkon dialog të vazhdueshëm mes 
aktorëve të ndryshëm, nga i cili do të ridhnin vetëm përfitime…”](IOM, 2010a, 
f.34). 
 
Si çdo lëvizje migratore, edhe migracioni i kthimit ka dy kahe dhe përfshin një 
lëvizje që ndikon si vendet pritëse, ashtu dhe vendet e origjinës që presin shtetasit e 
tyre në kthim. Këto të fundit mbajnë qëndrime jo domosdoshmërisht të njëjta me 
vendet pritëse përsa i përket kthimit, veçanërisht kur dërgesat në para të emigrantëve 
shërbejnë si burim i qenësishëm për zbutjen e varfërisë në vend apo për rritjen 
ekonomike. Vendet pritëse dhe ato të tranzitit e ndjejnë ndikimin e migracionit të 
kthimit në sistemet e tyre të imigracionit dhe azilit, ndërsa vendet e origjinës mund 
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të përjetojnë sfida në lidhje me kapacitetet e tyre për ofruar shërbime që lehtësojnë 
riintegrimin e të kthyerve në varësi të përmasave të kthimit, momentit dhe rajoneve 
të kthimit. Ekziston gjithmonë rreziku që në mungesë të ndihmës për riintegrim të 
kthyerit të përjetojnë përjashtim social, dhe ky rrezik rritet mes grupeve të 
margjinalizuara si gra, fëmijë, pleq, në veçanti në rastet e kthimeve masive si në 
përfundim të konflikteve të armatosura, krizave ekonomike (IOM, 2010a, f.23). 
Këto shqetësime kanë rezultuar të përbashkëta mes shumë vendeve, rrjedhimisht 
ekziston një konsensus i përgjithshëm se nëse politikat e kthimit si në vendet pritëse 
dhe në ato të origjinës janë plotësuese dhe mbështesin njëra-tjetrën, atëherë shumë 
nga sfidat që sjellin lëvizjet migratore mund të trajtohen me efikasitet. Nëse kihen në 
konsideratë shqetësimet e atyre që kthehen, atëherë gjithë vëmendja përqëndrohet në 
faktin nëse riintegrimi i tyre do të jetë i suksesshëm dhe nëse kthimi do të jetë i 
qëndrueshëm. Eksperienca botërore tregon se sa më i lartë të jetë niveli i integrimit 
të të kthyerit në vendin e origjinës, aq më e ulët mbetet tendenca për ri-emigrim. Kjo 
është një ndër arsyet përse vendet e pritjes po bashkëpunojnë gjithmonë e më tepër 
me vendet e origjinës për të zhvilluar qasje të reja në lidhje me kthimin dhe 
riintegrimin e të kthyerve në vendin e origjinës, veçanërisht të atyre me status të 
parregullt qëndrimi në vendet pritëse. 
 
Riintegrimi në vetvete rezulton të jetë një proces kompleks.Edhe pse nuk ka një 
përkufizim të njehsuar mes politikëbërësve apo vendeve ai pranohet gjerësisht të jetë 
një proces përshtatjeje i individëve që kthehen nga migracioni dhe që përcaktohet si 
nga faktorë objektivë aq dhe nga faktorë subjektivë.Ai përfshin riintegrimin 
kulturor, ekonomik dhe shoqëror të të kthyerit në komunitetin/vendin ku vendoset 
dhe treguesit e tij mund të përfshijnë nivelet e papunësisë, të pagës, sigurinë e 
vendeve të punës, strehimin, kujdesin mjekësor, arsimin, etj (IOM, 2006c). Përvoja e 
organizatave ndërkombëtare në zbatimin e projekteve për kthim të asistuar, tregon se 
riintegrimi rezulton të jetë një proces shumë dinamik, i cili përcaktohet nga faktorë 
të shumëllojshëm që kërkojnë një qasje individuale të çdo rasti. Ai ndikohet nga 
motivet e emigrimit, nga përvoja në migracion dhe vlerësimi i emigrantëve për këtë 
përvojë (sukses apo dështim), nga pritshmëritë e të kthyerve në raport me kthimin 
dhe ri-vendosjen në komunitetet lokale, nga situata në vendin pritës si dhe atë të 
origjinës, nga aksesi në shërbime pas kthimit. Në veçanti, situata në vendin e 
origjinës përfshi këtu dhe qëndrimi institucional ndaj kthimit ka një ndikim të 
drejtpërdrejtë në nivelin e integrimit të të kthyerve në komunitetet lokale, dhe 
rrjedhimisht në shërbimet e ofruara, si dhe në tendencën e tyre për ri-emigrim, një 
qasje kjo e njohur edhe si modeli strukturor i migracionit të kthimit (Cerasse, 1974; 
Cassarino, 2004). 
 
Shpesh, vendet e varfra dhe të karakterizuara nga ritme të ulta të zhvillimit 
ekonomik dhe papunësi të lartë e shohin emigracionin si zgjidhjen kryesore ndaj 
varfërisë, dhe rrjedhimisht mund të mos demonstrojnë një qëndrim shumë pozitiv 
ndaj migracionit të kthimit, apo edhe të “mos e miratojnë atë” në varësi të stadit të 
zhvillimit të migracionit. Sërish për shkak të ritmeve të ulta të zhvillimit, kuadri 
politik dhe ligjor për menaxhimin e migracionit në vend mund të jetë i dobët dhe të 
reflektohet në nivel të ulët shërbimesh si për emigrantët që largohen nga vendi ashtu 
edhe për ata që kthehen. Me përmirësimin e situatës sociale, ekonomike dhe politike 
të vendit të origjinës, përfshi dhe ecurinë në ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve 
institucionale të qeverisjes, tendencat migratore nga vendi i origjinës mund të 
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ndryshojnë, dhe apo ashtu edhe qëndrimi ndaj kthimit. Nevoja për të adresuar 
nevojat e emigrantëve të kthyer mund të bëhet edhe më e ndjeshme për këto vende 
për të shmangur përjashtimin social të të kthyerve dhe kategorive vulnerabël të 
migrantëve, veçanërisht në rastet e kthimeve masive, si dhe për të maksimizuar 
përfitimin nga përvojat migratore.  
 
Përveç sfidave, migracioni i kthimit paraqet shumë interes dhe nga pikëpamja 
zhvillimore sepse emigrantët zotërojnë potencialin për të shërbyer si agjentë 
zhvillimi në zonat ku vendosen (IOM, 2006b, 2012). Ky potencial përbëhet nga dy 
elementë, ai human dhe ai financiar. Potenciali human i referohet akumulimit të 
ekspertizës, njohurive dhe rrjeteve sociale si dhe njohurive kulturore, si dhe ndikimit 
ato kanë në rolet sociale e kulturore të burrave e grave në vendet e origjinës. 
Potenciali financiar i referohet kursimeve dhe dërgesave në para, të cilat kanë një 
potencial zhvillimor të lartë nëse kanalizohen në formën e duhur, si psh në investime 
lokale (Gedeshi, 2009). Ky potencial përfshin aspekte si krijimi i bizneseve, 
marrëdhëniet tregtare, investimet, dërgesat në para, transferimin e teknologjisë dhe 
aftësive në punë, inovacionin në teknologji, kërkimin shkencor, etj. Qeveritë në 
vendet e origjinës mund të luajnë një rol kyç në kanalizimin e potencialit të 
migracionit të kthimit, sdoqoftë ashtu siç IOM (2011a) thekson, sfida për 
politikëbërësit në shumë vende të origjinës është krijimi i një mjedisi që inkurajon 
dhe mbështet kontributet e emigrantëve në zhvillimin e vendit. Mundet pra të dilet 
në konkluzionin se cilado qoftë perspektiva e analizës së migracionit të kthimit, ajo 
nga këndvështrimi i të drejtave të njeriut, apo perspektiva zhvillimore, të gjithë palët 
e përfshira (migrantët, institucionet, shtetet) janë të interesuar që migracioni i 
kthimit të jetë i suksesshëm si për individin ashtu dhe për shoqërinë e vendit të 
kthimit. Potenciali i riintegrimit ndikohet nga një sërë faktorësh të cilët kërkojnë një 
analizë të thellë kontekstuale të qëndrimeve në të dy kahet e lëvizjes migratore, atë 
të vendit të origjinës dhe të pritjes, për të kuptuar dinamikën e kthimit dhe atë të 
riintegrimit të të kthyerve.   
 
1.2 Fenomeni që studiohet: Migracioni i kthimit dhe riintegrimi në Shqipëri 
 
Emigrimi i shqiptarëve drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe më gjerë ka qenë 
një proces historik i periudhës pas komuniste të Shqipërisë me një ndikim të 
ndjeshëm në demografinë shqiptare dhe zhvillimin social dhe ekonomik të vendit. 
Sipas Institutit të Statistikave (2011, f.14), në dhjetëvjeçarin e fundit popullsia 
shqiptare është ulur me 7.7%, (nga 3,069,275 banorë në 2001 në 2,831,741 banorë 
në 2011) ku arsyeja kryesore mbetet emigrimi i popullatës. Destinacionet kryesore të 
emigrimit shqiptar janë dy vendet fqinje, Italia dhe Greqia edhe pse ndër vite harta e 
migracionit ka ardhur duke u zgjeruar drejt vendeve të tjera jo evropiane (IOM, 
2008). Në dy dekadat e fundit migracioni i kthimit drejt Shqipërisë është shfaqur si 
një formë e re migrimi, e karakterizuar nga forma dhe dinamika të larmishme dhe të 
ndryshueshme në kohë. Kjo dinamikë në lëvizje është e shpjegueshme edhe në 
kontekstin global. Përvoja botërore tregon se kthimi mund të ndodhë për një sërë 
faktorësh të cilët mund të lidhen me motivet kryesore të emigrimit si dhe me faktorë 
të caktuar socialë, politikë dhe ekonomikë në vendin pritës dhe atë të origjinës 
(King, 2000; Chaloff & Danaj, 2006; EC, 2012). Tipologji të ndryshme kthimi 
ndikohen nga faktorë të ndryshëm. Në kontekstin shqiptar është vënë re se kthimi, 
kryesisht ai vullnetar, është motivuar ndër vite, nga rritja e stabilitetit politik dhe 
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ekonomik në vend dhe lehtësia e lëvizshmërisë2 së emigrantëve. Në veçanti 
emigrantët që kanë patur sukses në rregullimin e statusit të tyre të qëndrimit në 
vendet e BE-së dhe kanë përfituar nga leje qëndrimi afatgjata në BE, apo kanë fituar 
shtetësinë e vendeve pritëse, kanë shfaqur interes për të ruajtur lidhjet me 
Shqipërinë, për tu kthyer dhe/ose për të investuar. Sidoqoftë, studimet e një sërë 
kërkuesve të migracionit shqiptar (Labrianidis & Hatzipokopiou, 2006; ETF, 2007; 
IOM, 2008), tregojnë se kthimi në Shqipëri është një proces i rishtë dhe shumë 
dinamik që e bën kërkimin e thelluar në këtë fushë një domosdoshmëri sepse shumë 
nga dinamikat e tij mbeten të paeksploruara. 
 
Vlen gjithashtu të theksohet se qasja evropiane e menaxhimit të migracionit, dhe në 
veçanti ndaj atij të kthimit, ka patur dhe vazhdon të ketë një ndikim të fortë në 
tendencat migratore të shtetasve shqiptarë drejt BE-së, dhe në tendencat e kthimit 
drejt Shqipërisë. Kthimi i detyruar është ndikuar veçanërisht nga politikat 
shtërnguese për migracionin nga vendet anëtare të BE-së duke u reflektuar në një 
ritëm të lartë kthimesh me forcë drejt Shqipërisë ndër vite, veçanërisht në periudhën 
2006-2010, pas hyrjes në fuqi të Marrëveshjes së Ripranimit mes Shqipërisë dhe 
Komunitetit Evropian3. Ritmi i lartë i kthimeve është ulur ndjeshëm vetëm pas 
sigurimit të lëvizjes së lirë në zonën Schengen në Dhjetor 20134 (N.Ndoci, 
Intervistë, Shkurt 2013).  
 
Një dinamikë e re e kthimeve vullnetare është vënë re pas vitit 2009, ajo e kthimeve 
nga kryesisht nga Greqia dhe Italia si pasojë e krizës ekonomike botërore. 
Triandafyllidou dhe Lazarescu (2009) parashikuan se për shkak të kontekstit shumë 
të veçantë të politikës migratore greke, kriza nuk pritej të kishte një ndikim shumë të 
fortë në largimin e imigrantëve nga Greqia drejt vendeve të origjinës, edhe pse ata 
do të prekeshin të parët nga çrregullimi i tregut të punës, veçanërisht në sektorët e 
turizmit, ndërtimit dhe shërbimeve, që punësojnë dhe shumicën dërmuese të 
imigrantëve në Greqi. Dy vjet më pas u duk sikur kjo hipotezë po vërtetohej. 
Maroukis dhe Gemi (2011, f.14) vërejtën se kriza i preu rrugën migrimit qarkullues 
mes Shqipërisë dhe Greqisë për shkak të reduktimit të punësimit të imigrantëve, 
veçanërisht në sektorin e ndërtimit, duke zvogëluar shanset e tyre për të rinovuar 
lejet e qëndrimit5, dhe për të qarkulluar mes Shqipërisë dhe Greqisë. Sërish Gemi 
(2013, f.17) në një studim tjetër duke cituar burime të Ministrisë së Brendshme 
Greke vërejti se rreth 130,000 deri në 140,000 punëtorë migrantë shqiptarë humbën 
lejet e qëndrimit sepse nuk ishin në gjendje të siguronin sasinë e kërkuar të vulave të 
sigurimeve shoqërore (të ashtëquajturat IKA), për të rinovuar dokumentat e 
qëndrimit në Greqi për shkak të krizës. E megjithatë ajo argumentoi se nuk ka 
evidencë për tendencën reale të kthimit sepse humbja e lejës së qëndrimit jo 
detyrimisht ka çuar drejt kthimit por mund të ketë nxitur qëndrimin e parregullt në 
Greqi lehtësuar nga rregjimi i lëvizjes pa viza në zonën Schengen, apo një cikël të ri 
emigrimi drejt vendeve të tjera të BE-së. 

2Termi lëvizshmëri i referohet lëvizjeve të emigrantëve mes vendit të origjinës dhe vendeve të 
destinacionit dhe përfshin edhe lëvizjen e kthimit drejt vendeve të origjinës. 
3Marrëveshja hyri në fuqi në 1 Maj 2006 për shtetasit shqiptarë dhe në 1 Maj 2008 për shtetasit e 
vendeve të treta. 
4 Procesi i negocimit për liberalizimin e rregjimit të vizave mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian 
(në zonën Schengen) përfundoi në 18 Dhjetor 2010 me hyrjen në fuqi të marrëveshjes. 
5 Në veçanti për ata që rinovojnë lejen e qëndrimit çdo vit ose një herë në dy vjet. 
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Përsa i përket përmasave të kthimit, të dhënat e CENSUS-it të Popullatës dhe 
Banesave të ndërmarrë nga INSTAT në vitin 2011, informojnë për një total prej 73, 
231 migrantësh të kthyer në periudhën 2009-2011, të të gjitha grupmoshave. 
Ndërkohë një vrojtim kombëtar i ndërmarrë nga INSTAT dhe IOM informon se në 
periudhën 2009-2013 një total prej 133,545 individë të grupmoshës 18-64 vjeç janë 
kthyer në Shqipëri, nga të cilët 98,413 meshkuj dhe 35,132 femra (INSTAT & IOM, 
2014, f.9). Kjo gjetje konfirmon se ka një rritje të dukshme të migracionit të kthimit 
prej vitit 2010, e cila dikton nevojën për të studiuar më thellë këtë formë migracioni 
dhe ndikimin e saj tek emigrantët dhe shoqëria shqiptare. Nëse kthimi do të 
konsiderohet një sukses apo dështim në terma absolute kjo do të varet shumë nga 
niveli i riintegrimit të të kthyerve në Shqipëri. 
 
1.3 Parashtrimi i problemit 
 
Që prej vitit 2004 janë bërë një sërë përpjekjesh nga qeverisja shqiptare për të 
hartuar dhe zbatuar politika efikase për menaxhimin e migracionit të kthimit, krahas 
përmirësimit të kuadrit ligjor dhe atij institucional në fushën e migracionit. Në fokus 
të këtyre politikave ka qënë dhe procesi i riintegrimit të të kthyerve, për të shmangur 
cikle të reja emigrimi dhe për të siguruar që përvojat e fituara në emigracion të 
maksimizohen në të mirë të të kthyerve dhe familjeve të tyre si dhe komuniteteve ku 
ata vendosen. Proceset e politikëbërjes në fushën e migracionit dhe atë të 
riintegrimit, janë ndikuar ndjeshëm nga proceset integruese në BE, siç ka qënë 
hartimi i një strategjie specifike ndërsektoriale për migracionin në vitin 2004, dhe i 
një strategjie për riintegrimin e shtetasve të kthyer në vitin 2010. Kjo e fundit për të 
realizuar vizionin e saj, atë të sigurimit të një kthimi të qëndrueshëm për emigrantët 
përmes mbështetjes së procesit të riintegrimit përcaktoi të ashtëquajturin 
“mekanizëm riintegrimi” që shërben si një udhërrëfyes për migrantin e kthyer drejt 
aksesit në shërbimet ekzistuese publike (por dhe private për të cilat ka dijeni). 
Mekanizmi vendos në qëndër të tij Sportelet e Migracionit të ngritura pranë Zyrave 
Rajonale (ZRP) dhe Vendore të Punësimit (ZVP). Ky mekanizëm specifikon 
procedurën e informimit dhe referimit të të kthyerit drejt shërbimeve që nga 
momenti i hyrjes në pikën e kalimit kufitar në Shqipëri dhe deri në momentin e 
aksesimit të shërbimeve publike. Sidoqoftë, përveç disa përpjekjeve sporadike për të 
matur suksesin e këtyre politikave, nuk ka është ndërmarë ende një vlerësim i 
mirëfilltë i ndikimit të tyre në popullatën që emigron apo kthehet në Shqipëri. Që 
prej vitit 2010 kur filloi të funksionojë mekanizmi institucional për riintegrimin e 
shtetasve të kthyer, nuk është analizuar ende ndikimi që ky mekanizëm ka në 
riintegrimin e suksesshëm të të kthyerve, ndërkohë që kthimet kanë ardhur 
gjithmonë e në rritje. Rrjedhimisht një kërkim i thelluar i mekanizmit të shërbimeve 
në funksion të riintegrimit në Shqipëri lipset i nevojshëm, dhe po ashtu një analizë e 
thelluar e rolit që institucionet publike shqiptare luajnë në funksionimin e këtij 
mekanizmi. 
 
Përvoja botërore dikton se përtej arsyeve politike, ka gjithmonë një nevojë për të 
mbështetur emigrantët që kthehen të ri-integrohen në komunitetet e kthimit, për të 
minimizuar sfidat e përshtatjes pas kthimit, për të shmangur përjashtimin e tyre 
social dhe ekonomik, si dhe për të maksimizuar përvojat e tyre në migracion në të 
mirë të shoqërisë. Sërish përvoja botërore sugjeron se mbështetja për riintegrim 
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duhet të konsiderohet si një proces me shumë faza i cili përgatitet dhe që kërkon 
plotësimin e nevojave të emigrantëve në secilën nga fazat e kthimit dhe kërkesës së 
tyre për mirëqenie dhe shërbime (Cassarino, 2004; IOM, 2008). Nëse rikthimi i 
migrantëve shfrytëzohet për të mirën e tij, prirja e emigrimit do të mbetet e ulët dhe 
ndikimi i migrimit të kthimit në zhvillim do të jetë optimal. Riintegrimi i 
emigrantëve të kthyer në konteksin shqiptar nuk bën përjashtim nga kjo qasje. 
 
Migracioni i kthimit drejt Shqipërisë edhe pse një formë e rishtë e emigrimit paraqet 
shumë rëndësi për tu studiuar dhe analizuar sepse ka një ndikim të veçantë tek 
individi që kthehet dhe familja e tij/saj, si dhe komuniteti ku ai/ajo vendoset. Ky 
ndikim mund të jetë sa pozitiv, aq dhe negativ në rast se të kthyerit nuk ndihmoen 
“të gjejnë rrugën e riintegrimit”. Veçanërisht në kushtet e rritjes së kthimeve 
vullnetare për shkak të pasigurisë ekonomike në vendet e destinacionit, në veçanti 
ato të goditura fort nga kriza botërore financiare si Greqia dhe Italia, si dhe politikat 
e rrepta të BE-së për kthimin e imigrantëve me status të parregullt në vendet e BE-
së, menaxhimi efikas i tij mer përparësi. Ky punim, është i pari i këtij lloji i cili 
synon të analizojë sistemin e shërbimeve publike në funksion të riintegrimit të të 
kthyerve duke marë në konsideratë nevojat e tyre për shërbime, si dhe perceptimet e 
tyre për riintegrimin e suksesshëm. Studimi nxjer në pah mangësitë dhe vështirësitë 
e hasura në zbatimin e mekanizmit institucional të riintegrimit në konteksin shqiptar 
dhe rekomandon ndryshime që do të rritin efiaksitetin e ndihmës për riintegrim ndaj 
të kthyerve. 
 
1.4 Qëllimi dhe objektivat e studimit 
 
Qëllimi i studimit është të eksplorojë ndikimin e mekanizmit publik të riintegrimit në 
Shqipëri në procesin e riintegrimit të emigrantëve të kthyer përmes analizimit të 
përvojave të të kthyerve dhe ofruesve të shërbimeve, me synim nxjerrjen në pah të 
nevojave për përmirësimin e mëtejshëm të këtij mekanizmi. 
 
Objektivat specifike të këtij studimi janë: 

• Të identifikojë shërbimet publike në funksion të riintegrimit të suksesshëm të 
emigrantëve të kthyer në konteksin shqiptar; 

• Të eksplorojë dhe analizojë ndikimin e shërbimeve të ofruara nga 
institucionet publike në riintegrimin e suksesshëm të të kthyerve përmes 
analizimit të përvojave, përjetimeve dhe këndvështrimeve të ofruesve të 
shërbimeve, dhe të përfituesve të tyre (të kthyerve). 

• Të formulojë rekomandime për përmirësimin e mëtejshëm të mekanizmit 
publik të riintegrimit dhe ndihmës për riintegrimin ndaj të kthyerve në 
përgjithësi. 

 
Në përputhje me objektivat e tij, studimi ngre disa pyetje kërkimore, konkretisht: 
 Çfarë shërbimesh publike ofrohen në funksion të riintegrimit për emigrantët 

që kthehen në Shqipëri? 
 Çfarë ndikimi kanë këto shërbime në riintegrimin e sukseshëm të të 

kthyerve? 
 Cilat janë përvojat, qëndrimet dhe këndvështrimet e të kthyerve dhe të 

ofruesve të shërbimeve, në lidhje me ndikimin e tyre në riintegrimin e 
suksesshëm? 
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1.5 Struktura e studimit 

 
Eksplorimi i temës së këtij studimi është organizuar në formën e mëposhtme: 

Kapitulli i parë prezanton sfidat globale në menaxhimin e migracionit të 
kthimit dhe argumenton domosdoshmërinë e përgjigjes institucionale në vendin e 
origjinës në funksion të riintegrimit të të kthyerve. Ky kapitull prezanton qëllimin e 
studimit, objektivat specifike, pyetjet kërkimore të studimit, dhe rëndësinë e tij. 

 
Kapitulli i dytë paraqet një përmbledhje nga shqyrtimi i literaturës ekzistuese 

ndërkombëtare dhe kombëtare mbi migracionin e kthimit dhe riintegrimin si hallkë 
përbërëse të tij. Në këtë kapitull argumentohet domosdoshmëria e shërbimeve të 
riintegrimit për emigrantët e kthyer nga këndvështrimi i vendit të origjinës. I gjithë 
ky argumentim vendoset në kontekstin e teorisë globale mbi migracionin e kthimit. 
Për më tepër, kapitulli i dytë ilustron dhe disa nga praktikat më të mira 
ndërkombëtare në këtë fushë të cilat orientojnë drejt modeleve/tipologjive të 
shërbimeve që mund të ofrohen në Shqipëri. Kapitulli ndërmer dhe një analizë të 
rolit të pritshëm të punonjësit social në fushën e shërbimeve të migracionit. 

 
Kapitulli i tretë pasqyron metodologjinë e përdorur në këtë studim dhe 

përqasjen në adresimin e pyetjeve kërkimore të studimit, e cila pasqyrohet edhe në 
dy kapitujt në vijim. Përzgjedhja e metodave cilësore të kërkimit argumentohet në 
funksion të kërkimit shkencor në fushën e migracionit. 

 
Kapitulli i katërt analizon kuadrin politik dhe ligjor të ofrimit të shërbimeve 

të riintegrimit në Shqipëri duke pasqyruar dhe zhvillimin e politikave dhe 
legjislacionit ndër vite me synim analizimin e thellë të progresit historik, sfidave të 
hasura dhe masave korrigjuese. Analiza bazohet në një sërë dokumentash arkivorë 
dhe të dhënash dytësore të mundësuara nga institucionet publike shqiptare, 
organizatat lokale dhe ato ndërkombëtare. 

 
Kapitulli i pestë pasqyron një analizë të thelluar të mekanizmit publik të 

riintegrimit dhe shërbimet specifike të ofruara në vend nga institucionet publike që 
lehtësojnë riintegrimin e të kthyerve. Ky kapitull reflekton këndvështrimet e 
institucioneve ofruese të shërbimeve, dhe ato të emigrantëve të kthyer në lidhje me 
shërbimet në funksion të riintegrimit dhe adresimit të nevojave të tyre. 

 
Kapitulli i gjashtë pasqyron një përmbledhje analitike të të gjitha gjetjeve të 

studimit si nga shqyrtimi i literaturës ashtu dhe atyre të mbledhura në terren, duke i 
ballafaquar këto gjetje dhe duke i dhënë përgjigje pyetjeve kërkimore të studimit. 

 
Kapitulli i shtatë pasqyron përfundimet kryesore të studimit dhe 

rekomandimet e kërkueses për përmirësimin e mekanizmit publik të riintegrimit në 
Shqipëri dhe ndihmën riintegruese ndaj të kthyerve në përgjithësi. 
 
1.6 Rëndësia e studimit 
 
Studimi është i pari i këtij lloji në Shqipëri që synon të analizojë nga afër 
mekanizmin institucional të riintegrimit për të kthyerit, dhe të ofrojë rekomandime 
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specifike për rritjen e efikasitetit të tij në funksion të një riintegrimi sa më të lehtë të 
të kthyerve. Ai argumenton se përvoja shqiptare e krijimit të një mekanizmi referimi 
tek shërbimet publike për të kthyerit, është një hap pozitiv që përmirëson ndjeshëm 
përgjigjen institucionale ndaj nevojës për shërbime për një kategori specifike të 
popullatës siç janë emigrantët e kthyer. Ofrimi i shërbimeve publike të cilat 
lehtësojnë riintegrimin e të kthyerve në Shqipëri mundëson shmangien e përjashtimit 
social dhe ekonomik të tyre, dhe maksimizimin e të mirave të migracionit, si për 
individët që kthehen ashtu dhe për komunitetet ku ata vendosen. I gjithë ky proces i 
angazhimit të institucioneve publike në funksion të riintegrimit të të kthyerve pritet 
të ketë ndikimin e tij pozitiv në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE, sidoqoftë 
në punim argumentohet se forca lëvizëse drejt progresit në fushën e menaxhimit të 
migracionit duhet të gjendet në nevojën që të përparohet kujdesi dhe mirëqenia 
sociale në vend për të gjitha kategoritë e popullatës që kërkojnë atë, përfshirë dhe 
emigrantët që kthehen, dhe në nevojën për të maksimizuar përfitimet prej 
migracionit në të mirë të vendit. 
 
Në punim argumentohet gjithashtu se në përputhje me përvojën botërore të 
menaxhimit të migracionit, është e nevojshme që riintegrimi të përpunohet në faza të 
ndryshme dhe sipas nevojave individuale të të kthyerve, çka kërkon një përgjigje 
institucionale efikase dhe monitorim të procesit të ndihmës ndaj të kthyerve.Vihet re 
se ka një angazhim politik dhe institucional për riintegrimin e të rikthyerve në 
Shqipëri, megjithatë ka një mungesë e vizionit të qartë se ku duhet të çojë ky proces, 
dhe se si duhet të planifikohet ndihma për riintegrim. Nga pikëpamja e shërbimeve, 
Sportelet e Migracionit (SM) të ngritura në të gjithë territorin e vendit mbeten një 
qendër e rëndësishme për informacion dhe orientim drejt shërbimeve publike për të 
kthyerit, por ato janë vetëm një mjet lehtësues përriintegrimin. Nga ky këndvështrim 
ato e “kryejnë’ funksionin e tyre informues dhe referues, edhe pse jo ndoshta në 
nivelet më optimale. Sidoqoftë, ndihma për riintegrim nuk përputhet me pritshmëritë 
e të kthyerve, të cilët kërkojnë shërbime më specifike dhe efikasitet të shërbimeve 
ekzistuese publike. Në punim argumentohet se kthimi nuk duhet të shihet si një 
"problem i individit që kthehet", por si një kontribut në përmirësimin e shërbimeve 
publike në vend që ju shërbejnë të gjithë qytetarëve. Së fundmi argumentohet se 
riintegrimi i suksesshëm i të kthyerve duhet të jetë pjesë e politikave të përgjithshme 
për migracionin në mënyrë që të artikulohet një lidhje efikase mes kthimit, pritjes, 
integrimit, migrimit dhe zhvillimit. 
 
1.7 Përkufizimi i termave kyç të përdorura në studim 
 
Në këtë punim përdoren një sërë termash të fushës së migracionit.Në mungesë të një 
terminologjie migratore të plotë në gjuhën shqipe të njohur nga institucionet publike 
shqiptare, këto të fundit kanë adoptuar në pjesën më të madhe terminologjinë e 
përdorur nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin që pasqyrohet në botimin 
me titull “Terminologjia Migratore” hartuar në vitin 2004 (përditësuar në vitin 
2011). Sidoqoftë për të siguruar përputhje me termat e përdorura nga Qeveria 
Shqiptare,ky studim përdor terminologjinë e hasur në legjislacionin shqiptar si dhe 
në dokumentat politike, veçanërisht në Strategjinë e Riintegrimit të Shtetasve 
Shqiptarë të Kthyer (2010-2015) dhe në Ligjin 9668 “Për emigrimin e shtetasve 
shqiptarë për motive punësimi”.Termat më të hasura në studim pasqyrohen si më 
poshtë: 
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 Emigracion/emigrim: Largimi apo dalja nga vendi i origjinës me qëllim 

vendosjen nënjë vend tjetër(IOM, 2011b, f.32; Qeveria Shqiptare, 2010, 
f.22). 
 

 Migracion i kthimit: Lëvizja e një personi që kthehet në vendin e tij/saj të 
origjinës ose të vendbanimit të zakonshëm zakonisht pasi kalon të paktën një 
vit në një vend tjetër. Ky kthim mund të jetë vullnetar ose jo. Migrimi i 
kthimit përfshin edhe riatdhesimin vullnetar (IOM, 2011b, f.86; Qeveria 
Shqiptare, 2010, f.22). 
 

 Emigrant i kthyer në kontekstin e Strategjisë së Riintegrimit i referohet 
shtetasve shqiptarë të kthyer nga emigracioni përmes formave të ndryshme të 
kthimit, të detyruara ose vullnetare (Qeveria Shqiptare, 2010, f.22). 
 

 Emigrant i rikthyer sipas Ligjit9668/2006 Neni 2, është shtetasi shqiptar i 
rikthyer, në Republikën e Shqipërisë, për tu larguar përsëri ose jo, pasi ka 
kaluar të paktën një vit jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Të tillë 
janë edhe refugjatët e riatdhesuar, me dëshirë apo me detyrim, viktimat e 
trafikimit, fëmijët e pashoqëruar, të burgosurit e luftës, si dhe anëtarët e 
familjes së tyre. Emigrant i rikthyer  është dhe shtetasi shqiptar i rikthyer me 
dëshirë apo detyrim nga vendet pritëse në Republikën e Shqipërisë për shkak 
të mosplotësimit të dokumentacionit dhe kushteve për hyrjen, praninë apo 
qëndrimin e rregullt në shtetet pritëse, në zbatim të marrëveshjeve të 
ripranimit, si dhe anëtarët e familjes së tyre. 

 
 Riintegrim (në konteksin e migracionit të kthimit): Ripërfshirje e emigrantit 

në strukturat sociale të vendit të tij të origjinës ose rezidencës së zakonshme 
të banimit (IOM, 2011b, f.82; Qeveria Shqiptare, 2010, f.23). 

 
o Riintegrim kulturor (në kontekstin e migracionit të 

kthimit):Ripërshtatje e migrantit të kthyer me vlerat, mënyrën e 
jetesës, gjuhën, parimet morale, ideologjinë dhe traditat e shoqërisë 
së vendit të origjinës. 

 
o Riintegrim ekonomik (në kontekstin e migracionit të kthimit): 

Procesi përmes të cilit migranti përfshihet në sistemin ekonomik të 
vendit të tij/saj të origjinës dhe fiton vetë jetesën. Në terma të 
zhvillimit, riintegrimi ekonomik synon edhe shfrytëzimin e njohurive 
të fituara në vendin e huaj për nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe 
shoqëror të vendit të origjinës.  

 
o Riintegrim shoqëror (në kontekstin e migracionit të kthimit): 

Ripërfshirje e një migranti në strukturat shoqërore të vendit të tij/saj 
të origjinës. Kjo përfshin nga njëra anë krijimin e një rrjeti personal 
(miq, të afërm, fqinjë) dhe nga ana tjetër zhvillimin e strukturave të 
shoqërisë civile (shoqata, grupe të vetëmbështetjes dhe organizata të 
tjera). 
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KAPITULLI II 
RISHIKIMI I LITERATURËS 

 
2.1 Hyrje 

 
Ky kapitull hulumton mbi qëllimin kryesor të studimit, atë të eksplorimit të ndikimit 
të shërbimeve publike në Shqipëri në riintegrimin e suksesshëm të emigrantëve të 
kthyer. Ky hulumtim realizohet përmes analizimit të migracionit të kthimit dhe 
procesit të riintegrimit si hallkë përbërëse të tij bazuar në shqyrtimin e literaturës 
ekzituese në fushën e migracionit të kthimit dhe riintegrimit. Në veçanti paraqiten: 
 

• Qasjet teorike mbi riintegrimin e sukseshëm dhe roli i vendit të origjinës në 
procesin e riintegrimit; 

• Praktikat e suksesshme të riintegrimit dhe roli i shërbimeve publike në 
vendin e origjinës; 

• Perspektiva teorike mbi rolin e punonjësit social në fushën e shërbimeve të 
migracionit, përfshi dhe riintegrimin e të kthyerve. 

 
Kjo analizë teorike i paraprin asaj faktike realizuar përmes analizimit të të dhënave 
dhe këndvështrimeve të ofruesve të shërbimeve publike dhe të kthyerve. Analiza 
niset nga qasja se koncepti i riintegrimit është i lidhur pandashmërisht me atë të 
migracionit të kthimit prandaj për ta kuptuar më mirë atë lind e nevojshme të 
analizohet perspektiva teorike mbi migracionin e kthimit, dhe motivet e tij të cilat 
ndikojnë drejtpërdrejt në dinamikën e riintegrimit. 
 

2.2 Qasjet teorike mbi migracionin e kthimit dhe riintegrimin 
 
Për të analizuar se çfarë e bën kthimin të suksesshëm vijnë në ndihmë modelet 
teorike mbi migracionin e kthimit të cilat analizojnë variabla të ndryshme të kthimit, 
si motivet, përmasat, apo dinamikat e tij. Në larminë e përkufizimeve ekzistuese mbi 
migracionin e kthimit vërehet se një pjesë e studiuesve, politikëbërësve dhe 
agjensive zbatuese janë të interesuara për dimension kohor të kthimit duke e 
kategorizuar kthimin si të përkohshëm apo të përhershëm dhe për rrjedhojë duke 
përcaktuar ndërhyrje specifike për riintegrimin në përputhje me elementin kohë. 
Disa të tjerë janë të interesuar për dimensionin hapësinor të kthimit, pra 
hapësirën/vendin ku vendoset i kthyeri6. Organizata Ndërkombëtare për Migracionin 
ofron një përkufizim i cili bazohet në periudhën e qëndrimit në emigracion dhe në 
formën e kthimit. Migracioni i kthimit përkufizohet “si lëvizja e një personi i cili 
kthehet në vendin e tij të origjinës ose të rezidencës së përhershme pasi ka kaluar të 
paktën një vit në një shtet tjetër”. Ky kthim mund të jetë vullnetar ose jo vullnetar 
(IOM, 2011, f.86). Ky përkufizim përjashton rastet e qëndrimit për periudha më të 
shkurtra se një vit, të konsideruara edhe si forma të emigrimit afatshkurtër. 
Gjithashtu ky përkufizim përjashton format e migrimit qarkullues ku kthimi është 
pjesë integrale e ciklit migrator, si dhe kthimet e përkohshme apo ato virtuale. Siç do 

6 Përdorimi i gjinisë mashkullore për termin “i kthyer” në këtë studim është vetëm për efekt të 
lehtësisë së përdorimit të termit. Në të gjitha rastet ai nënkupton edhe të kthyerit femra, përveç 
rasteve ku specifikohet ndryshe në studim. 
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të argumentohet më vonë në këtë punim, kjo është një qasje e adoptuar edhe në 
kontekstin shqiptar dhe reflektuar në legjislacionin vendas. Por, elementi kohor nuk 
u jep përgjigje motiveve dhe formës së kthimit të cilat kanë ndikim në nivelin e 
riintegrimit të të kthyerit dhe në qëndrueshmërinë e kthimit. Këto variabla trajtohen 
më gjerësisht në modelet teorike mbi migracionin e khimit. Disa modele teorike 
analizojnë aspektet ekonomike të migracionit të kthimit në nivel individual dhe atë 
të familjes siç janë ajo neoklasike dhe modeli i ekonomive të reja të migracionit të 
punës, ndërsa modele të tjera eksplorojnë aspektet mikro dhe makro të migracionit të 
kthimit siç janë transnacionalizmi, strukturalizmi dhe teoria e rrjeteve sociale. Vlera 
e shtuar e paraqitjes së këtyre modeleve teorike në këtë studim qëndron në faktin që 
ato pasqyrojnë të gjithë larminë e faktorëve që ndikojnë procesin e riintegrimit dhe 
që duhet të kihen në konsideratë në të gjitha përpjekjet për ta bërë kthimin dhe 
riintegrimin të sukseshëm. 
 
Cassarino (2004) i refrohet modelit neoklasik, si këndvështrimit jo-optimist të 
kthimit sepse ky i fundit motivohet kryesisht nga dështimi i eksperiencës migratore 
në terma të punësimit dhe fitimit financiar. Motivet e emigrimit lidhen tërësisht me 
përfitimin ekonomik dhe emigranti niset nga plane afatgjata emigrimi. Ndërsa sipas 
teorisë së ekonomive7 të reja të migrimit të punës, kthimi përfaqëson një rezultat 
logjik pasi emigrantët realizojnë qëllimet në lidhje me planin migrator, sepse ky i 
fundit rrjedh nga një strategji e mirëllogaritur, dhe jo thjesht si rezultat i 
konsideratave tërësisht altruiste të emigrantit (Stark & Bloom, 1985, f.174). 
Sidoqoftë, Cassarino (2004) na tërheq vëmendjen se të dy këto koncepte teorike 
kanë kufizimet e tyre, ndër të cilat, mungesën e analizës së motiveve personale të të 
kthyerit, të cilat jo domosdoshmërisht mund të lidhen me mirëqenien ekonomike, 
por mund të ndikohen nga një sërë faktorësh socialë, ekonomikë dhe politikë si në 
vendin pritës ashtu dhe në vendin e origjinës. 
 
Modeli strukturor mbi migracionin e kthimit shkon përtej modelit neoklasik dhe atij 
të të ekonomisë së re të migrimit të punës, sepse e ekzaminon kthimin duke marë në 
konsideratë perspektivën individuale të të kthyerit si dhe faktorët socialë dhe 
institucionalë në vendin e origjinës. Cassarino (2004, f.258) duke ju referuar Cerasse 
(1974) argumenton se dështimi apo suksesi i të kthyerit analizohen duke lidhur 
realitetin në vendin e origjinës me pritshmëritë e të kthyerit. Sipas tij, katër llojet e të 
kthyerve të identifikuara nga Cerasse, që përfshijnë kthimin prej dështimit të planit 
migratore, kthimi prej konservatorizimi, kthimi prej daljes në pension, dhe kthimi 
prej inovacionit, “pasqyrojnë një përpjekje se si faktorët situacionalë dhe 
institucionalë në vendin e origjinës duhet të konsiderohen si parakusht për të 
përcaktuar nëse një përvojë kthimi është dështim apo sukses”. Sipas tij, 
këndvështrimi strukturor ndaj migracionit të kthimit mer në konsideratë ndikimin e 
migracionit të kthimit në vendet e origjinës duke ju referuar dy variablave, kohës 
dhe hapësirës. Koha i referohet kohëzgjatjes së qëndrimit jashtë vendit dhe 
ndryshimeve të ndodhura para dhe pas migracionit në raport me statusin e të kthyerit 
dhe shoqërive të origjinës. Ndryshimet sociale në vendin e origjinës si dhe avancimi 

7 Termi i përdorur është “New Economics of Labour Migration. Termi “economics” i referohet 
shkencës sociale e cila studion sjelljen e individëve, familjeve dhe organizatave (të ashtëquajturit 
aktorë apo agjentë socialë” kur përdorin burime të rralla (të cilat kanë përdorime alternative), për të 
aritur përfundimin e dëshiruar. 
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profesional janë kritike në procesin e riintegrimit të të kthyerve. Përsa i përket 
hapësirës, teoricienët strukturalistë argumentojnë se zona (rurale apo urbane) 
përcaktojnë procesin e riintegrimit dhe riformatojnë pritshmëritë e tyre. Sipas 
strukturalistëve për shkak se të kthyerit adaptojnë pritshmëritë e tyre dhe sjelljet ndaj 
shoqërive lokale, në mënyrë që të “ri- pranohen” , ata tentojnë të orientojnë 
tendencat e tyre të konsumit ndaj investimeve të dukshme dhe shpesh jo-produktive 
më shumë se sa në investime produktive (Cassarino 2004, duke cituar Byron dhe 
Condon 1996). Së fundmi argumentohet se qëndrimi institucional ndaj kthimit në 
vendin e origjinës, mund të ndikojë pozitivisht ose negativisht në maksimizmin e 
ndikimit të migracionit të kthimit në zhvillimin dhe progresin social të vendit të 
origjinës (Cerasse, 1974; Cassarino 2004). 
 
King (2000) gjithashtu tenton të avancojë më tej modelin strukturor duke analizuar 
vendimarjen për kthim në raport me perspektivën personale të emigrantit dhe 
faktorët shtytës dhe tërheqës drejt kthimit të cilët mund të përfshijnë edhe ngjarje 
politike dhe ekonomike në nivel makro. Ai fokusohet si në faktorët tërheqës në 
vendin e origjinës ashtu edhe në faktorët shtytës në vendin pritës dhe argumenton se 
emigranti mund të kthehet për një sërë arsyesh sociale, ekonomike dhe politike apo 
të lidhura me ciklin jetësor (IOM, 2000).  
 
Në motivet ekonomike, King (2000) duke ju referuar Bohning (1979, f.16), thekson 
se kushtet ekonomike në vendin pritës kanë ndikim në vendimin për tu kthyer, 
sidomos në rastet kur vendi pritës përjeton një krizë ekonomike (sic është rasti i 
grekëve, italianëve gjatë krizës së naftës në Gjermani dhe më gjerë në mes të viteve 
‘70. E megjithatë ai tërheq vëmendjen për të analizuar jo vetëm krizën në vendin 
pritës por edhe nivelin e zhvillimit në vendin e origjinës. Vendi pritës mund të jetë 
duke përjetuar një krizë ekonomike, ndërkohë vendi i origjinës mund të ketë pësuar 
zhvillim të dukshëm në vitet në të cilat emigranti ka jetuar në migracion duke e bërë 
kështu më të lehtë marrjen e një vendimi për kthim në vendin e origjinës. Në lidhje 
me faktorët socialë, ai thekson ekzistencën e mekanizmave shtytës dhe tërheqës, siç 
mund të jenë racizmi në vendin pritës dhe veshtirësia për tu integruar ose nostalgjia 
për familjen dhe vendin e origjinës. Faktorët lidhur me ciklin e jetës mund të 
përfshijnë kthimin e emigrantit për tu martuar dhe krijuar familje, për tu kujdesur 
për prindrit e moshuar, për të arsimuar fëmijët në vendin e origjinës, etj. Së fundmi, 
janë motivet politike që në thelb kanë të bëjnë me politikën e imigracionit në vendin 
pritës dhe që mund të pëfshijnë ndryshimet në politikën për largimin apo kthimin 
vullnetar, etje. Sidoqoftë, në përpjekje për të reflektuar mbi motivet e ndryshme të 
kthimit, King (2000) konkludon faktorët tërheqës në vendin e origjinës influencojnë 
më tepër në vendimet për kthim se sa influencojnë faktorët shtytës në vendin pritës.  
 
Transnacionalizmi, më shumë se sa një model, përfaqëson një përpjekje për të 
formuluar një kuadër teorik dhe konceptual për të kuptuar më mirë lidhjet e forta 
sociale dhe ekonomike mes vendeve pritëse dhe atyre të origjinës në rastin e 
migracionit të kthimit (Cassarino, 2004). Sipas transnacionalistëve, kthimi është një 
hallkë e një sistemi qarkullues të marrëdhënieve sociale dhe ekonomike, si dhe 
shkëmbimeve të emigrantit me vendin e origjinës që lehtësojnë riintegrimin e tij në 
kthim. Kështu, kthimi përgatitet përmes vizitave periodike në vendin e origjinës, dhe 
emigrantët më shumë se sa pë ri-vendosje në vendin e origjinës, kanë nevojë për 
ripërshtatje (Portes, 2001). Cassarino (2004) argumenton se kthimi ndodh vetëm kur 
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janë mbledhur burime të mjaftueshme, financiare dhe informacioni, dhe kur kushtet 
në vendin e origjinës perceptohen si të favorshme. E megjithatë vërehet lehtësisht se 
kjo teori është e përshtatshme për kthimin vullnetar, gjatë të cilit i kthyeri ka kohën 
dhe mundësitë të përgatisë kthimin. Në vijim të kësaj linje argumentimi, Cassarino 
(2004, f.265) shpjegon se teoricienët e rrjetit social ashtu si dhe transnacionalistët, i 
shohin të kthyerit si emigrantë që ruajnë kontakte afatgjata me vendet ku ishin 
vendosur përpara kthimit, por që nuk varen domosdoshmërisht nga ekzistenca e 
rrjeteve sociale. Sipas tyre, strukturat sociale nxitin ekzistencën e burimeve dhe 
informacionit duke siguruar inisiativa të suksesshme të të kthyerve, por sidoqoftë 
anëtarësia në rrjete është përzgjedhëse, dhe si e tillë nuk duhet të meret si e mirëqenë 
vetëm për shkak të atributeve specifike (siç janë përkatësia fetare apo identiteti 
etnik), sepse ajo ndikohet më shumë nga interesat e përbashkëta. Për më tepër, sipas 
kësaj teorie pavarësisht tipologjisë së emigrantëve (me, ose pa aftësi, të kthyer 
vullentarisht apo me forcë), të kthyerit duhet të shihen si aktorë socialë që mund të 
gjejnë rrugën për tu kthyer në vendin e tyre dhe të marin pjesë në dinamikat e 
rrjeteve ndërkufitare, të cilat i përgjigjen kontekstit ekonomik, social dhe politik në 
vendin e origjinës dhe destinacionit. 
 
Në përpjekje për të avancuar më tej qasjen teorike ndaj migracionit të kthimit dhe 
suksesit të tij, Cassarino (2004) argumenton nevojën për të rishikuar qasjen 
konceptuale ndaj emigrantëve që kthehen në funksion të zhvillimit. Ai argumenton 
se fakti nëse të kthyerit do të shërbejnë si aktorë ndryshimi varet nga përgatitja e 
kthimit e cila i referohet jo vetëm dëshirës për tu kthyer por edhe gadishmërisë për 
kthim që nënkupton një akt vullnetar që duhet të mbështetet nga mbledhja e 
burimeve dhe informacionit të mjaftueshëm për kushtet e pas kthimit në vendin e 
origjinës. Ky këndvështrim është shumë i rëndësishëm nga pikëpamja e lidhjes së 
migrimit me zhvillimin dhe vlerësimit nëse kthimi do të konsiderohet ose jo i 
suksesshëm. Për rrjedhojë, ai identifikoi tre kategori emigrantësh: i) emigrantë me 
nivel të lartë përgatitjeje të cilët kanë mundësinë të organizojnë kthimin në mënyrë 
autonome duke mobilizuar burimet e nevojshme për të siguruar kthimin. Këta kanë 
pasur kohën të vlerësojnë kostot dhe përfitimet teksa kanë vërejtur ndryshimet në 
vendin e origjinës në nivele institucionale, ekonomike dhe politike; ii) emigrantë me 
nivel të ulët përgatitjeje, të cilët kanë qëndruar pak kohë në emigracion dhe nuk kanë 
mundur të mobilizojnë burime të prekshme dhe të paprekshme, për shkak të 
ndërprerjes së eksperiencës migratore, sepse emigrantët vlerësojnë se kostot e 
qëndrimit mund të jenë më të larta se ato të kthimit. Kategoria e tretë i përket të 
kthyerve niveli i përgatitjes së të cilëve është jo-ekzistent sepse ata nuk e dëshironin 
kthimin dhe as u përgatitën për kthimin për shkak se situata në vendin pritës i 
detyroi të largohej, psh refuzimi i kërkesës për azil, largimi me forcë, etj. 
 
Në mënyrë të qartë Cassarino (2004) ashtu si dhe Bimal Ghosh (2000) vë në dukje 
se kthimi ndikohet ndjeshëm nga motivet fillestare të emigrimit, nga kohëzgjatja e 
qëndrimit jashtë vendit, dhe  në veçanti nga kushtet në të cilat ndodh kthimi. Ky 
model e zhvendos vëmendjen nga përqëndrimi ekskluzivisht në dimensionin 
vullnetar të kthimit, tek gadishmëria për kthim, e cila ka ndikim të drejtpërdrejtë 
në aftësinë e të kthyerit për të mobilizuar burimet në mënyrë autonome dhe 
rrjedhimisht për tu riintegruar. Më tej ai thekson rëndësinë e rrjeteve sociale në 
mobilizimin e burimeve nga ana e të kthyerve, të cilat sigurojnë vazhdimësi të 
përvojave të emigrantëve në vendet pritëse dhe situatës së tyre në vendet e origjinës. 
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Në reflektim të teorisë së propozuar nga Cassarino, kthimi i suksesshëm rezulton të  
jetë një ingranazh i përbërë nga tre pjesë, gadishmëria për kthim, akti i kthimit dhe 
riintegrimi në vendin e origjinës, ku secila pjesë përbërëse ka ndikim tek njëra tjetra, 
dhe që të treja janë të nevojshme për të përcaktuar nëse kthimi do të jetë ose jo i 
sukseshëm. Niveli i përgatitjes së migrantit për kthim ka ndikim të drejtpërdrejtë në 
kërkesën e tij për shërbime në vendin e origjinës pas kthimit në plotësim të nevojave 
të të kthyerve. Shërbimet qofshin këto private apo publike kanë ndikim në 
pritshmëritë e të kthyerit për procesin e ri-adaptimit me vendin e origjinës dhe janë 
shumë të rëndësishme. 
 

Figura 2.1 Ingranazhi i kthimit të suksesshëm 
 

 
 
Së fundmi, për shkak se përgatitja për kthim është një variabël i varur nga forma e 
kthimit, atëherë vlen ti kushtohet vëmendje edhe tipologjive të kthimit dhe ndikimit 
të tyre në përgatitjen për kthim dhe riintegrim, për të kuptuar më mirë të gjithë këtë 
ingranazh dinamik. Përkufizimet teorike të Cassarino mbi tipologjitë e emigrantëve 
të kthyer në përputhje me nivelin e përgatitjes bëhen edhe më të qarta pas analizës së 
formave të kthimit dhe ndikimit të tyre në riintegrim dhe rrjedhimisht në kthimin e 
suksesshëm. 
 
2.3 Tipologjitë e kthimit dhe ndikimi në riintegrim 
 
Dy janë tipologjitë kryesore të kthimit prej të cilave rrjedhin edhe përkufizime më 
specifike; kthimi vullnetar dhe kthimi i detyruar. Sidoqoftë nga shqyrtimi i 
literaturës hasen gjithmonë e më tepër tre koncepte; kthimi vullnetar, kthimi i rënë 
dakort, dhe kthimi i detyruar, të cilat ndryshojnë nga njëri-tjetri në varësi të nivelit 
të pëlqimit të emigrantit të përfshirë në një proces të tillë. 
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Figura 2.2. Tipologjitë e kthimit 

 

 
 
Në rastin e kthimit vullnetar, individi vendos me vullnet të lirë, dhe të 
pakushtëzuar të kthehet në vendin e origjinës. Një sërë studiuesish (King, 2000; 
Champin, 2002) vënë në dukje tre elementë bazë nga perspektiva personale e të 
kthyerit që ndikojnë në vendimin e një migranti për tu kthyer dhe për të qëndruar në 
vendin e origjinës: i) Projekti që kishte motivuar migrimin nga vendi i origjinës; ii) 
Niveli i integrimit të personit në vendin pritës; ii) Lehtësitë e kthimit në të dy anët. 
Kjo është një qasje teorike që bazohet në disa prej modeleve teorike të 
sipërpërmendura si ajo e ekonomive të reja të migrimit të punës, teorisë strukturore 
dhe asaj transnacionale. Kështu, nëse emigrant ka plotësuar planin e emigrimit i cili 
mund të ketë konsistuar në mbledhjen e një sasie të caktuara të ardhurash, atëherë 
ai/ajo mund të vendosë të kthehet dhe të vendoset në vendin e origjinës. 
Vendimarrja për kthim do të varet edhe nga niveli i integrimit të emigrantit në 
vendin pritës. Sa më i lartë niveli i integrimit të emigrantit në vendin pritës aq edhe 
më i ulët është kthimi. Kjo ndodh për shkak se emigrantët e kanë të vështirë të 
shkëputen nga jeta që kanë krijuar në vendin pritës dhe të rifillojnë për vete dhe 
familjarët e tyre një cikël të ri jete në një vend tjetër i cili kërkon përshtatje dhe 
mund të sjellë sfida për individin dhe të gjithë familjen. Së fundmi, vendimarja për 
kthim do të ndikohet edhe nga lehtësitë në hapjen e një aktiviteti në vendin e 
origjinës, nëse planet e emigrantit përfshijnë hapjen e një aktiviteti fitimprurës me të 
ardhurat e fituara në migracion. Në rast se vendi i origjinës nuk ka një klimë shumë 
favorizuese për biznesin e vogël psh, atëherë shtysa për kthim do të jetë edhe më e 
vogël. Shpesh në vendimarrjen për kthim ndikon edhe niveli i lëvizshmërisë mes dy 
vendeve, atij të origjinës dhe vendit pritës, sepse për emigrantin mund të jetë e 
rëndësishme të ruajë lidhjet me vendin e destinacionit si dhe një sërë të drejtash nga 
të cilat mund të përfitojë (si shërbim mjekësor, pension, të drejtat politike si votimi, 
etj). Rrjedhimisht, një kombimin i të tre elementëve do të ishte përcaktues nëse 
emigranti do të kthehej dhe nëse kthimi do të ishte i përkohshëm ose i përhershëm. 
Sipas qasjes së Cassarino të sugjeruar më herët, të gjithë këta elementë do të 
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kontribuonin në nivelin e gadishmërisë së të kthyerve, dhe në nivelin e integrimit 
pas kthimit. Një analizë e tillë është thelbësore për shërbimet e riintegrimit që duhen 
mundësuar në vendin e origjinës për të nxitur “shfrytëzimin” e përvojave migratore 
të individit në të mirën e tij personale dhe atë të komunitetit ku i kthyeri vendoset. 
 
Në përpjekje për të gjetur se çfarë nënkupton "kthimi vullnetar " për politikën e BE-
së, për vendet anëtare të tij, për të kthyerit, dhe për vendet e origjinës, Grazhdani 
(2004) argumenton se ekziston një shumëllojshmëri interpretimesh mbi elementin 
vullnetarizëm. Nëse për politikën e kthimit të BE, kthim vullnetar nënkupton deri 
diku dhënien e pëlqimit të plotë për kthim, në praktikë për emigrantët kjo nënkupton 
“të zgjedhin nga dy të këqiat, atë më të voglën”, pra një kthim vullnetar në vend të 
një kthimi të detyruar. Një vështrim i kujdesshëm i prioriteteve të BE-së për 
politikën e kthimit të bën të besosh se ajo është projektuar kryesisht për kategorinë e 
emigrantëve me status të parregullt në BE. Pra, programet e kthimit duket se janë 
pjesë e një strategjie "të dyfishtë" që nxit kthimin dhe promovon kthimin e 
qëndrueshëm përmes ndihmës për riintegrim për ata që japin pëlqimin për kthimin, 
ndërsa ata që nuk japin pëlqimin bëhen pjesë e kthimit me forcë dhe të paasistuar. 
Një pjesë mjaft e madhe e personave që kanë marrë pjesë në programet e kthimit 
vullnetar në Evropë gjatë dekadës së fundit kanë qënë refugjatë dhe persona me 
status të mbrojtur të përkohshme në vijim të krizës/konflikteve në rajonet e tyre të 
origjinës (veçanërisht Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Afganistani, Iraku, etj). Pra 
vendet e BE-së praktikisht nxitin të ashtëquajturin kthim të rënë dakort siç 
përcakton Champin (2002). Në këtë rast, vendimi për kthim nuk bazohet në 
vullnetin e lirë të individit dhe për rrjedhojë, kthimi nuk mund të analizohet në bazë 
të elementëve të kthimit vullnetar siç shqyrtohen sa më sipër. Sidoqoftë, sërish tre 
elementët do të luajnë një rol në nivelin e riintegrimit të të kthyerit edhe pse në një 
masë më të vogël (psh lehtësitë e kthimit në të dy vendet mund të mos jenë të 
mundura ose të jenë tepër të vështira). Për rrjedhojë nevojitet analizimi i rastit 
përkundrejt formës së kthimit. 
 
Së fundmi, kthimi ndodh i detyruar atëherë kur emigranti ka një status të parregullt 
dhe kur autoritetet e vendit pritës marrin vendimin për kthim të detyruar, madje në 
disa raste edhe për shoqërimin në shtëpi të emigrantëve. Sërish terminologjia për 
kthimin e detyruar varion dhe përfshin ekspulsin (nxjerrjen jashtë territorit të 
vendit), deportimin (largimin), kthimin përmes marrëveshjeve të ripranimit, etj., që 
në thelb janë të gjitha procedura të largimit të individit me status të parregullt në 
vendin pritës. Sidoqoftë vlen të bëhet një dallim i qartë edhe mes formave të kthimit 
të detyruar ose shpesh të quajtur “kthim me forcë”. Kështu akti i ekspulsit përfshin 
vetëm largimin e individit nga territori, dhe ai shpesh shoqërohet me ndalim hyrjeje 
në territor për një periudhë të caktuar nga autoritetet përkatëse të vendit pritës. 
Ndërsa marrëveshjet e ripranimit si një mekanizëm më i rishtë i kthimit, marrin në 
konsideratë dimensionin human të kthimit, duke siguruar kështu që emigrantët e 
parregullt jo vetëm kthehen në vendin e origjinës por edhe priten nga autoritetet e 
vendit të origjinës. Gjithmonë e më tepër marrëveshjet e ripranimit mes vendeve të 
ndryshme po parashikojnë përgjegjësinë e riintegrimit me synimin final sigurimin e 
një kthimi të qëndrueshëm. 
 
IOM (2004) vëren se tendencat e kthimit variojnë nga shteti në shtet dhe nuk ka një 
tendencë fikse në rritje apo në rënie. Kthimet kanë ardhur në rritje në vende si 
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Mbretëria e Bashkuar, dhe në rënie në shtete si Gjermania në proporcion të drejtë me 
tendencat për kërkesë azili në këto vende dhe në përgjigje të kontrolleve më të forta 
migratore. Sidoqoftë, ekziston një konsensus mes vendeve të BE-së se kthimi 
vullnetar i asistuar është shumë më efikas përsa i përket kostove në raport me 
kthimin jovullnetar. Për shembull, në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2005 kthimet 
me forcë i kushtonin një paguesi të thjeshtë taksash në këtë vend rreth £11 000 
stërlina, ndërkohë që kthimi vullnetar vetëm 1 000 stërlina (£). Edhe në rastet kur 
ofrohej ndihmë për riintegrim pas kthimit, sërish kjo formë kthimi kushtonte 1/3 në 
raport me kthimin me forcë. Statistikat rreth vitit 2010 treguan se kthimi me forcë 
kushtonte midis £11,000 dhe £25,600, ndërkohë që kthimi vullnetar varionte 
ndërmjet £600 (vetëm udhëtimi) dhe £5,000 (përfshi ndihmën për riintegrim). 
Ndërkohë që kostot e mbajtjes në qendra pritëse të mbyllura varionin mes £39 000 
dhe £52 000 për person (Council of Europe, 2010). Pra, për arsye sa financiare aq 
dhe humane, vërehet një rritje e vëmendjes së vendeve pritëse në drejtim të 
zhvillimit të një qasjeje inovative në lidhje me kthimin vullnetar të asistuar. Kjo ka 
ndodhur sepse kthimi i detyruar ose jo-vullnetar pranohet gjerësisht të mos jetë një 
nga format më efikase dhe humane të kthimit dhe shumë vende të origjinës nuk janë 
të gatshme për të bashkëpunuar kur bëhet fjalë për kthimin jo-vullnetar. 
 
Tipologjia e kthimit siç do të theksohet në kapitujt në vijim, ka patur një ndikim të 
fortë në hartimin e kuadrit politik, ligjor dhe institucional të riintegrimit në Shqipëri. 
Politikëbërësit kanë tentuar të përshtasin parashikimet e tyre në përputhje me 
tipologjinë e emigrantëve dhe kërkesën e tyre për shërbime. Vizioni i vendeve 
pritëse për emigrantët ka ndikuar gjithashtu në dizenjimin e mekanizmit aktual të 
riintegrimit. Si rezultat, tipologjia e kthimit ka ndikuar edhe në formatimin e 
shërbimeve në funksion të riintegrimit të të kthyerve, dhe rrjedhimisht edhe në 
kthimin ose jo të suksesshëm. 
 
2.4 Riintegrimi i suksesshëm dhe ndikimi i shërbimeve në vendin e origjinës 
 
Në një nga punimet e hershme mbi migracionin e kthimit dhe riintegrimin Lazcko F. 
(2000) thekson se kthimi ndodh në rrethana të ndryshme dhe në kuadër të kornizave 
të ndryshme politike, dhe në të gjitha skenarët arihet qëllimi i tij, ai i kthimit në 
vendin e origjinës. Ajo që nuk është e sigurt është shkalla në të cilën riintegrimi 
është i suksesshëm. Kjo pjesë intregrale e ingranazhit të kthimit ka dy dimensione të 
pranuara gjerësisht nga kërkuesit dhe praktikuesit në fushën e migracionit. 
Dimensioni i parë ka të bëjë me suksesin personal, që sjell siguri sociale dhe 
ekonomike për emigrantin si një individ (duke përfshirë anëtarët e familjes). 
Dimensioni i dytë ka të bëjë me kontributin e kthimit në zhvillimin ekonomik dhe 
komuniteteve ku të kthyerit vendosen në vendin e origjinës. Kur procesi i kthimit 
kontribuon tek të dy, prirja e emigrimit nga vendi ka të ngjarë të mbetet e ulët, 
veçanërisht në qoftë se emigrimi nga vendi është shtyrë nga shkaqet ekonomike. 
 
Procesi i riintegrimit ndikohet nga një sërë vështirësish. Kështu King (2000) 
propozon shqyrtimin e vështirësive të riintegrimit për të kthyerit nën dy perspektiva, 
etic8 dhe emic9. Perspektiva e parë “etic” shqyrton kriteret objektive të riintegrimit, 

8 Perspektiva “etic” konsiston në përdorimin e kategorizimeve të vëzhguesve të jashtëm, të 
pëcaktuara më parë, për të organizuar dhe interpretuar të dhëna antropologjike. 
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masën në të cilën emigrantët kanë gjetur punë dhe strehim të kënaqshëm, kanë 
zhvilluar marrëdhënie personale, kanë marrë pjesë në organizatat e komunitetit dhe 
kështu me radhë. Perspektiva emic përqëndrohet vetëm në perceptimet e 
emigrantëve mbi ri-vendosjen e tyre në vendin e origjinës dhe masën në të cilën ata 
ndjehen të kënaqur se nevojat e tyre janë plotësuar në vendin e tyre të origjinës, të 
cilat shpesh reflektohen në dëshirën e tyre për të ri-emigruar. Këto perspektiva 
përdoren për të analizuar tre aspektet e rintegrimit, ai kulturor, ekonomik dhe 
shoqëror. 
 
Riintegrimi kulturor nënkupton ripërshtatjen e migrantit të kthyer me vlerat, 
mënyrën e jetesës, gjuhën, parimet morale, ideologjisë dhe traditave të shoqërisë së 
vendit të origjinës. Nga pikëpamja e riintegrimit kulturor, King (2000, f. 20) thekson 
se shpesh në realitet kthimi i emigrantëve shoqërohet nga një kundërshti, sepse në 
parim pritet që kthimi në një mjedis familjar, ku njihet gjuha dhe tradita pritet ta 
“bëjnë komode rivendosjen e të kthyerit”. Por në realitet ekzistojnë pritshmëritë që 
migrantët e kthyer të sillen si "migrantë " dhe të mos kthehen në rolet e mëparshme, 
sepse ata duhet të demonstrojnë "suksesin" e tyre dhe janë praktikisht të detyruar ta 
bëjnë këtë. Ai vuri në dukje se “institucionet vendore dhe zakonet janë ndërtuar 
rreth migracionit të kthimit”. Vetë të kthyerit mund të ndikojnë në këto pritshmëri jo 
realiste nga popullata lokale përmes blerjeve ekstravagante apo investimeve të 
dukshme, si psh shtëpi të reja, makina, etj. Problemet e adaptimit të të kthyerve 
mund të ndikohen edhe nga pritshmëritë jo realiste të të kthyerve sepse memorja mbi 
vendin e origjinës eshtë e vjetër, e idealizuar dhe jo realiste (King, 2000 duke cituar 
Gmelch, 1980). Problemet e riadaptimit mund të diferencohen edhe në bazë cikli 
jetësor dhe gjinie. Kështu të moshuarit e kanë më të vështirë të adaptohen 
veçanërisht nëse kanë shpenzuar shumë vite në emigracion dhe pas kthimit nuk janë 
në marrëdhënie pune. Femrat mund të hasin më shumë vështirësi pas kthimit 
veçanërisht nëse kultura në vendin e kthimit është më pak e hapur se ajo në vendin 
pritës dhe nëse mundësitë për punësim pas kthimit janë më të pakta ose shumë pak 
të paguara. Fëmijët e kthyer veçanërisht në kanë lindur në vendin pritës dhe kanë 
ndjekur një pjesë të sistemit arsimor aty hasin shumë vështirësi që lidhen me gjuhën, 
adaptimin me kulturën e vendit, etje. 
 
Riintegrimi ekonomik nënkupton ripërfshirjen e të kthyerit në sistemin ekonomik të 
vendit të tij/saj të origjinës. Të kthyerit duhet t’i ofrohet mundësia të fitojë vetë 
jetesën. Në terma të zhvillimit, riintegrimi ekonomik synon edhe shfrytëzimin e 
njohurive që ka marrë në vendin e huaj për nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe 
shoqëror të vendit të origjinës. King (2000) thekson se nga pikëpamja ekonomike dy 
janë variablat ekonomike që shoqërojnë kthimin, kapitali njerëzor i akumuluar jashtë 
përmes edukimit, trajnimit dhe aftësimit në punë, si dhe kapitali financiar. Vendi i 
origjinës mund të përfitojë një fuqi punëtore të kualifikuar dhe po ashtu nga dërgesat 
në para të emigrantëve dhe veçanërisht nga kursimet që shkojnë për investime. 
Përveç kësaj situate, rrethanat gjithashtu mund të mos lejojnë të kthyerit të vënë në 
përdorim aftësitë e zhvilluara gjatë migrimit apo për të mbajtur lidhjet shoqërore, 
duke ndikuar kështu në vendimin për të ri- emigruar dhe duke “minuar” skemën e 
kthimit. Në një këndvështrim pozitiv, migracioni i kthimit mund të jetë një stimul i 

9 Perspektiva “emic” përdor kategorizime të individëve që po studiohen për të organizuar dhe 
interpretuar të dhënat. 
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vërtetë në zhvillimin e komuniteteve lokale ku të kthyerit vendosen. Nga perspektiva 
emic, perceptimi i përgjithshëm për një klimë favorizuese për kthimin mund të nxitë 
emigrantët të investojnë kursimet e tyre në aktivitete prodhuese, duke shfrytëzuar 
aftësitë dhe përvojën e tyre të fituar në migracion, dhe kështu mund të gjenerohet 
punësim për anëtarët e familjeve dhe komuniteteve të tyre. Duke u kthyer sërish në 
argumentin fillestar të Cassarino (2004) për të rishikuar qasjen konceptuale ndaj 
emigrantëve që kthehen në funksion të zhvillimit, atëherë kushtet në vendin e 
origjinës do të përbëjnë një faktor përcaktues në faktin nëse të kthyerit do të 
shërbejnë si aktorë zhvillimi.  
 
Për sa i përket kontributit të kthimit në komunitet dhe në zhvillimin e vendit, 
riintegrimi nënkupton një zinxhir efektesh të lidhura me migracionin e kthimit, si atë 
në paga, punësim, kursime dhe investimet. King R. duke cituar Ghosh (2000) tërheq 
vëmendjen tonë në dallimin mes mirëqenies ekonomike të individit që kthehet ose 
familjes së tij/saj, dhe kontributit agregat të migracionit të kthimit në komunitetin, 
vendin dhe rajonin e origjinës. Sipas King (2000, f.24) duke cituar Bovenkerk 
(1974), numri i të kthyerve, kohëzgjatja e mungesës nga vendi, destinacioni 
gjeografik i kthimit, klasa shoqërore, natyra e trajnimit të marrë jashtë vendit dhe 
forma e organizimit të kthimit, mund të ndikojnë në riintegrim dhe në 
qëndrueshmërinë e kthimit. Kështu, kthimet masive në një kohë të shkurtër mund të 
sfidojnë kapacitetet e vendit të origjinës për të riintegruar dhe të krijojnë pakënaqësi 
në komunitetet lokale. Nëse migrimi ka qenë për kohë të shkurtër, atëherë migranti i 
kthyer mund të ketë shumë pak ndikim në modernizimin apo zhvillimin e rajonit të 
origjinës. Vendosja e të kthyerve në rajonet e origjinës apo mobilitet brenda vendit 
ka ndikim në zhvillimin lokal të rajoneve.  
 
Riintegrimi shoqëror nënkupton ripërfshirjen e një migranti në strukturat shoqërore 
të vendit të tij/saj të origjinës. Kjo përfshin nga njëra anë krijimin e një rrjeti 
personal (miq, të afërm, fqinjë) dhe nga ana tjetër zhvillimin e strukturave të 
shoqërisë civile (shoqata, grupe të vetëmbështetjes dhe organizata të tjera). Është e 
rëndësishme që të ekzaminohet me kujdes rintegrimi social ekonomik i të kthyerve, 
sepse kthimi mund të ndikojë në ndryshimin e pozitës shoqërore të klasës apo të 
emigrantëve të kthyer në drejtim të profesioneve, lart kryesisht (IOM & UN, 2000, 
f.21). Ato mund të vendosen në një pozitë më të mirë shoqërore pas kthimit dhe të 
investojnë edhe në edukimin e brezave të ardhshëm ose të marrin role më aktive në 
komunitet si lidera civilë apo politikë. Eshtë pikërisht për shkak të perspektivave kaq 
të ndryshme të kthimit dhe pritshmërive për kujdesin ndaj emigrantëve gjatë 
procesin migrator, që Piperno (2013) sugjeron që ato të meren parasysh me kujdes 
gjatë planifikimit të shërbimeve dhe politikave sociale për migracionin, pasi ato janë 
elemente shpesh të nënvlerësuar, por me një ndikim të fortë në kërkesën dhe 
modalitetet e aksesit në shërbime të caktuara.  
 
Në suksesin e mbështetjes për riintegrim, shumë praktikues besojnë se sigurimi i 
mbështetjes për riintegrim të të kthyerve në çdo vend duhet të shihet në kuadrin e 
"rregjimit të kujdesit" të vendit për të garantuar suksesin personal të kthyerit, dhe 
sigurisht duhet të jetë në përputhje me strategjinë e vendit për zhvillimin lokal dhe 
kombëtar", në mënyrë që të garantohet suksesi i kthimit për të gjithë shoqërinë. 
Piperno (2013) duke iu referuar Eleonore Kofman dhe Parvati Raghuram (2009) 
thekson se në kushtet e kujdesit social, një element kyç mbetet predispozicioni i 
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vendit për të ofruar përkujdes social. Ajo argumenton se migrimi ndërkombëtar 
krijon sfera të reja nevojash për shërbime të përkujdesit që ndikojnë në të gjitha këto 
nivele (familja, sektori privat, jofitimprurës dhe sektori publik) të cilat ndikohen nga 
faktorë të ndryshëm. Ka vend dhe hapësirë për t'u angazhuar të gjitha burimet e 
mirëqënies në dhënien e kujdesit për të kthyerit. Nëse parashikimet për rritjen e 
kthimit në Shqipëri për shkak të krizës ekonomike në Greqi vazhdojnë, argumentimi 
i Piperno bëhet edhe më relevant në kushtet e nevojës për të mbështetur riintegrimin 
e të kthyerve. 
 
 Qëndrueshmëria e kthimit si tregues i riintegrimit të suksesshëm 

 
Shkalla e suksesit të riintegrimit matet shpesh me qëndrueshmërinë e kthimit, por 
për shkak të vështirësisë për të matur objektivitetin e kësaj lidhje, shpesh këto dy 
koncepte trajtohen veçmas nga shumë kërkues në fushën e migracionit. Megjithatë, 
është shumë e rëndësishme të shqyrtohet efekti i riintegrimit në qëndrueshmërinë e 
kthimit. Një studim i Komisonit Evropian (2012, f. 51) mbi praktikat më të mira të 
riintegrimit mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian theksoi lidhjen logjike mes 
riintegrimit dhe qëndrueshmërisë së kthimit. Raporti sugjeroi që praktika të mira 
riintegrimi do të konsideroheshin ato që do të ndikonin në nxitjen e një politike 
koherente riintegrimi dhe një kthim të qëndrueshëm. Politika koherente e 
riintegrimit duhet kuptuar si një politikë në të cilën strategjitë dhe veprimet për të 
siguruar riintegrimin nuk konfliktojnë me objektivat e riintegrimit. Nëse objektivat e 
riintegrimit synojnë promovimin e kthimit të qëndrueshëm, atëherë një politikë 
koherente e riintegrimit duhet të zbatojë ato aktivitete të cilat favorizojnë dhe 
promovojnë një kthim të qëndrueshëm. Në përpjekje për të përkufizuar kthimin e 
qëndrueshëm, raporti pranon se nuk ka një përkufizim të vetëm dhe se ndoshta 
përcaktimi më i përdorshëm do të ishte i sugjeruar nga J. Anarfi që e përkufizon si 
“mungesa e ri- emigrimit pas kthimit” duke e kategorizuar qëndrueshmërinë e 
kthimit në nivele individuale, familjeje dhe komuniteti  (EC, 2012, f.16). 
 
Të tjerë studiues të migracionit tentojnë ta matin qëndrueshmërinë e kthimit duke 
përdorur edhe tregues të tjerë, përveç mungesës së ri-emigrimit, si arritjen e një 
standarti të caktuar jetese që nuk do ta shtynte më individin drejt emigrimit, aksesi 
tek të drejtat të cilat përfshijnë shërnimet publike dhe sociale, të drejtën e pronës, etj. 
Në këtë linjë argumentimi, Qendra e Kërkimit për Migracionin dhe Zhvillimin në 
Universitetin e Sussex, në Mbretërinë e Bashkuar, ka hartuar një përkufizim të saj 
mbi qëndrueshmërinë e kthimit sipas të cilit “migracioni i kthimit është i 
qëndrueshëm nëse kushtet social-ekonomike apo nivelet e dhunës dhe persekutimit 
nuk janë përkeqësuar nga kthimi, të matura një vit pas procesi i kthimit ka 
përfunduar” (SUSSEX, 2005). Ky është një përkufizim orientues sepse vendos afate 
kohore për të matur qëndrueshmërinë e kthimit. Sidoqoftë, ndikimi i riintegrimit në 
qëndrueshmërinë e kthimit ka nevojë të analizohet më thellë, prandaj përbën vetëm 
një nga shumë aspektet që trajtohen në këtë studim. 
 
2.5 Kujt duhet ti ofrohen shërbimet e riintegrimit? 
 
Ofrimi i shërbimeve të riintegrimit është një nga çështjet më të debatuara. Dy 
perspektiva vërehen, ajo e vendit pritës dhe ajo e vendit të origjinës. Nga perspektiva 
e vendeve pritëse, ndihma për riintegrim synohet si një formë nxitëse për kthimin e 
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qëndrueshëm dhe si incentivë që emigrantë me status të parregullt të kthehen vetë në 
vendet e origjinës (EC, 2012, f.13). Në lidhje me emigrantët e rregullt, këta nuk 
përbëjnë problematikë në lidhje me rendin të paktën. Kjo kategori mund të përballet 
me sfidat e riintegrimit në vendin pritës, duke kërkuar kështu një angazhim më 
serioz nga vendi pritës, sidoqoftë nuk ka interes për kthim, por më shumë për 
maksimizimin e përvojave migratore. 
 
Nga këndvështrimi i vendit të origjinës hasen disa dilema parimore mbi faktin se 
kush duhet të përfitojë nga shërbimet e riintegrimit. Për më tepër vende si Shqipëria 
me emigrim të lartë të parregullt ndër vite, hasen gjithmonë me dilemën nëse ofrimi 
i shërbimeve të riintegrimit në rastet e migracionit të parregullt dhe për rrjedhojë 
kthimit me forcë, përbën një rast për “diskriminim pozitiv”, apo një shtysë për 
emigrimin e parregullt, meqënëse pavarësisht formës së emigrimit, individi mer 
gjithmonë ndihmë pas kthimit. Nga ana tjetër, ka një sërë qëndrimesh që lidhen me 
nivelin e vulnerabilitetit të emigrantëve që kthehen. Të miturit, individët me aftësi të 
kufizuara, viktimat e trafikimit si dhe një sërë kategorish të tjera në nevojë duhet të 
ndihmoen për të shmangur përjashtimin social, dhe ndihma ndaj tyre është një 
çështje dhe e respektimit të të drejtave të njeriut, për shkak të vulnerabilitetit dhe 
nevojës për ndihmë. Të gjitha shoqëritë demokratike synojnë të kenë individë të 
mirëintegruar në sistemin e tyre, dhe ndihma për riintegrim duhet të ofrohet 
pavarësisht kategorizimit të të kthyerve. Sidoqoftë kjo qasje nuk nënkupton ofrimin 
e shërbimeve standarte, por në përputhje me nevojat dhe veçoritë e të kthyerve. 
 
2.6 Praktika botërore e riintegrimit 
 
Riintegrimi i të kthyerve në kontekstin shqiptar bëhet edhe më i qartë nëse paraqiten 
disa nga praktikat ndërkombëtare se si materializohet ndihma për riintegrim e cila 
mundësohet si nga vendet pritëse dhe ato të origjinës. Pavarësisht kundërshtive, 
shumica e vendeve pranojnë se kthimi ka gjasa të jetë më i qëndrueshëm nëse 
shoqërohet me një ndihmë afatgjatë riintegrimi në përfundim të procesit të kthimit. 
Kjo është arsyeja pse një sërë vendesh të BE ofrojnë sot edhe disa paketa riintegrimi 
të cilat variojnë shumë në tipologji, dhe formë). E megjithatë ekziston edhe 
skepticizëm mes vendeve anëtare se ndoshta ofrimi i mbështetjes për riintegrim 
mund të shërbejë si një faktor tërheqës për emigrantët, veçanërisht për imigrantët e 
parregullt. Për më tepër ato mendojnë që vendet e origjinës kanë detyrimin për të 
pritur të kthyerit dhe nëse është e mundur dhe për ti ndihmuar ata (IOM, 2004, f.18). 
Duke u bazuar në këtë lloj konsensusi të përgjithshëm për të ofruar ndihmë, dy lloje 
skemash janë identifikuar. Një prej skemave i referohet programeve që synojnë 
kthimin e kategorive të caktuara të emigrantëve, si psh azilkërkuesit në vendet e BE-
së aplikimet e të cilëve janë refuzuar. Këto skema ofrojnë ndihmë me kthim dhe 
grupet e synuara vetë kanë pak përfshirje në hartimin e kësaj skeme. Kthimi në 
shtëpi përgatitet tërësisht dhe në mënyrë sistematike deri në momentin e nisjes, dhe, 
pas mbëritjes ofrohet gjithashtu mbështetje si rastet e kthimit në Bosnjë dhe 
Hercegovinë apo në Kosovë (Grazhdani, 2004). Studimi i sipërmendur i BE (2012, 
f.26) thekson se shumica e vendeve anëtare ofrojnë asistencë për riintegrim për azil 
kërkuesit e refuzuar dhe imigrantët e parregullt që dëshirojnë të kthehen 
vullnetarisht. Skema e dytë i referohet programeve që mbështetin kthimin dhe 
rrintegrimin e emigrantit që dëshiron të kthehet vullnetarisht dhe të riintegrohet. 
Shembuj të zbatimit të kësaj skeme përfshijnë mbështetjen e bizneseve të vogla, etje. 
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Vlen të theksohet se kategoria e kthimit vullnetar zakonisht ndodh në mënyrë 
spontane, pa ndihmën e qeverive ose agjencive të tjera të interesuara, si IOM. 
Ndërsa kategoria e kthimit të rënë dakort dhe atij me forcë zakonisht përfshin 
ndërhyrjen e qeverive apo të partnerëve zbatues. Sidoqoftë, ajo që vërehet lehtësisht 
nga analiza teorike është fokusimi tek riintegrimi ekonomik i i të kthyerve, dhe më 
pak tek ai social apo kulturor. Ky fokusim rezulton për disa arsye: së pari merret deri 
diku i mirëqenë fakti që motivet e emigrimit të atyre që tashmë kthehen kanë qënë 
kryesisht ekonomike dhe duhet ndihmuar i kthyeri që pas kthimit të mos përballet 
sërish me të njëjtat vështirësi si përpara emigrimit. Së dyti, paketa e riintegrimit, 
është në fakt një paketë ndihme për rivendosje, dhe synon akomodimin afatshkurtër 
të disa nevojave primare të të kthyerve dhe jo të gjithë gamën e nevojave të tyre që 
përfshin edhe riintegrimin social dhe kulturor të cilat mund të kërkojnë një ndërhyrje 
më të gjatë në kohë. 
 
Studimi i Komisionit Evropian (2012) i përmendur më herët në këtë punim, vëren se 
pothuaj në të gjitha vendet anëtare të BE- së të paktën një agjensi qeveritare është e 
përfshirë në riintegrim dhe administron fondet e riintegrimit, ndërsa programet e 
riintegrimit në të gjitha vendet anëtare zbatohen kryesisht nga IOM në bashkëpunim 
me autoritetet qeveritare dhe OJQ-të. Ndihma për riintegrim zakonisht ofrohet vetëm 
në një prej vendeve dhe në shumë pak raste në të dy vendet, atë të pritjes dhe të 
origjinës. Shumica e vendeve anëtare të BE-së përdorin kuadrin ligjor të kthimit 
vullnetar të asistuar si bazë për politikat e riintegrimit dhe ofrojnë mbështetje 
financiare për një ose më shumë qëllime që përfshin formimin profesional, ndihmë 
për edukim të mëtejshëm, për të hapur një biznes të vogel, etj. Vendet kanë larmi në 
modalitetet e ofrimit të ndihmës, si për shembull këndvështrimi me përqindje i 
zbatuar në Britaninë e Bashkuar ku vetë i kthyeri vendos për përqindjen e ndihmës 
financiare që do të vejë në dispozicion për të gjeneruar të ardhura apo për të 
zhvilluar aftësitë e tij/saj. Ndihma për vendin e origjinës është në vëmendje dytësore 
në raport me plotësimin e nevojave të të kthyerve. Monitorimi i rasteve varion nga 
tre deri në gjashtë muaj pas kthimit dhe realizohet më së shumti nga organizatat që 
ofrojnë ndihmën për riintegrim. 
 
Nga perspektiva e vendit të origjinës, Koser (2000) paraqitinë fillim të mijëvjeçarit 
të ri, një përmbledhje shumë të dobishme të praktikave të riintegrimit të gjithë 
Evropën. Sot, më shumë se një dekadë më vonë praktikat janë shumë të ngjashme 
dhe vihet re fokusimi tek integrimi ekonomik, por jo vetëm. Ai vuri në dukje se 
shumica e paketave të riintegrimit të ofruara nga vendet pritëse përfshinin 
akomodimin, aksesin në tregun e punës dhe mirëqenien sociale. Ndërsa fokusi 
kryesor i programeve të asistencës të riintegrimit është tek vetë emigrantët, vendet e 
origjinës shpesh përpiqen të përshtasin potencialin e të kthyerve ndaj nevojave më të 
gjera të ekonomisë kombëtare, për shembull përmes shpërndarjes së të kthyerve në 
zonat më pak të zhvilluara të vendit, si në rastin e Greqisë. Një tjetër metodë e 
zbatuar në Gjermani ishte përqëndrimi i të kthyerve në sektorë të veçantë të 
ekonomisë sipas nevojave, përmes inkurajimit të punësimit. Një element i tretë i 
ndihmës për riintegrim të të kthyerve zakonisht të referuara nga vendet e origjinës 
mbulon mirëqenien sociale duke përfshirë shëndetin, këshillim, sigurisë sociale dhe 
arsimit. Siç dëshmohet nga IOM (1006c), në shumicën e vendeve evropiane, 
integrimi në tregun e punës për të kthyerit është lehtësuar përmes trajnimeve, 
përkrahjes fillestare gjatë një periudhe të papunësisë dhe ndihmë në gjetjen e 
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punësimit. Në kushtet e ndihmës për strehim, Kosser (2000), ai solli përvojën e 
emigrantëve grekë të kthyer kryesisht nga vendet e Evropës Perëndimore të cilët pas 
kthimit në shtëpi u pajisën me kredi për shtëpi dhe pagesë për strehim me kusht që 
strehimi të blihej në valutë të huaj. Kooperativat e strehimit u themeluan gjithashtu 
për të siguruar informata dhe ndihmë. Një sërë vendesh ofruan aftësim profesional 
për të kthyerit (të tilla si Gjermania, Greqia, Rusia), dhe mësimin e gjuhës, në 
veçanti për fëmijët. Një aspekt specifik i mirëqenies sociale ka të bëjë me të drejtat e 
pensioneve dhe sigurimeve shoqërore të të kthyerve. Në shumicën e vendeve, të 
kthyerit të gëzojnë të njëjtat të drejta sociale si qytetarët e tjerë, por një çështje e cila 
është e një rëndësie të veçantë për të kthyerit, është shkalla në të cilën sigurimet 
shoqërore dhe pensionet në vendin pritës janë të transferueshme. Kosser (2000) solli 
eksperiencën e Rusisë si një nga vendet që ka nënshkruar disa marrëveshjesh për 
njohjen e kontributeve. Në përfundim ai theksoi nevojën e një ndihme 
gjithëpërfshirëse për kthim. Gjithashtu, përvoja botërore ka treguar rëndësinë e 
fokusimit të ndihmës jo vetëm tek i kthyeri por dhe tek familja (si në rastin e 
kthimeve në Bosnjë dhe Hercegovinë apo Kosovë). Shënjestrimi i ndihmës në zonat 
ku individët kthehen është një nga format e inkurajimit të riintegrimit të suksesshëm, 
një model për të përfshirë ndihmën për kthim në zhvillimin lokal. Në pëgjithësi 
vërehet se politikëbërja në fushën e migracionit të kthimit në të gjitha vendet e 
ndikuara, duhet të bazohet në një kuptim më të plotë të motiveve të vetë emigrantëve 
përmes një bashkëpunimi më të ngushtë me aktorët e tjerë të shoqërisë (sektori 
privat, shoqëria civile). 
 
Praktika ndërkombëtare tregon se ri-integrimi ka të ngjarë të jetë i suksesshëm nëse 
mundësohet në faza të ndryshme, dhe në qoftë se ndihma e huaj të ofrohet për të 
kthyerit në çdo fazë, për të siguruar qëndrueshmërinë e kthimit. Vetë emigrantët 
gjithashtu duhet të kuptojnë se ata janë aktorët kryesorë të riintegrimit të tyre në 
komunitetet lokale dhe duhet të angazhohen në mënyrë aktive në procesin e 
riintegrimit, në vend që të presin për shtetin dhe ofrues tjetër, ose shërbime të tjera 
për të dhënë asistencë për riintegrim. Mbështetja për riintegrim e dhënë në disa 
vendet evropiane dhe Rusi ofron njohuri të vlefshme për atë që ka provuar të jetë i 
suksesshëm në aspektin e ofrimit të drejtpërdrejtë të shërbimeve për të kthyerit me 
synim nxitjen e riintegrimit të tyre. 
 
2.7 Ofruesit e shërbimeve për riintegrim në vendin e origjinës? 
 
Nisur nga përkufizimi i riintegrimit si një ripërfshirje e emigrantit në strukturat 
sociale të vendit të tij të origjinës, bëhet e dukshme se gama e ofruesve të 
shërbimeve dhe llojeve të shërbimeve është e gjerë. Kjo gamë ndikohet ndjeshëm 
nga nevojat e të kthyerve për shërbime. Përvoja ndërkombëtare në fushën e 
riintegrimit tregon se nevojat janë të shumta, që nga nevojat që lidhen me 
riintegrimin ekonomik, si punësimi, formimi profesional, mbeshtetja e bizneseve, 
investimi, tek nevojat për riintegrim kulturor, arsimimi, deri tek riintegrimi shoqëror 
që përfshin përshtatjen me strukturat sociale të vendit. Këto nevoja kërkojnë 
angazhimin e shërbimeve publike, atyre të ofruara nga sektori privat, shoqëria civile 
në çdo vend dhe vetë komunitetet ku të kthyerit vendosen. Angazhimi dhe efikasiteti 
i shërbimeve të ofruara nga këta aktorë është në përputhje me nivelin e zhvillimit të 
shoqërive të caktuara dhe burimeve në dispozicion për të ofruar shërbime, përmasat 
dhe motivet e migracionit të kthimit. Sidoqoftë, ekzistenca e shërbimeve publike 
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është një faktor kryesore në lehtësimin e procesit të ripërshtatjes së të kthyerve me 
vendin e origjinës, sepse lidhet direkt me kërkesën për mirëqenie të shtetasve dhe 
adresimit të kësaj nevoje. Aksesi në shërbimet publike është një tjetër element me 
ndikim të fortë në riintegrimin e të kthyerve. Mënyra se si janë organizuar 
shërbimet, pritet të ketë ndikim në mënyrën se si individi kontakton shërbimet apo 
mer informacion për to, apo shoqërinë në përgjithësi. 
 
2.8 Puna Sociale dhe Migracioni: reflektime mbi rolin e munguar 
 
Sot në botë vihet re një tendencë në rritje për të zgjeruar gjithmonë e më tepër 
portofolin e punës sociale në fushën e migracionit. Federata Ndërkombëtare e 
Punonjësve Socialë (FNPS) (2012) vlerëson se se migracioni ndryshon në kohë dhe 
në hapësirë; ai mund të sjellë progres ekonomik por edhe problematikë për shumë 
vende. Një nga mënyrat për të adresuar problematikën është krijimi ose shtimi i 
shërbimeve specifike për emigrantët dhe familjet e tyre, një proces ky në të cilin roli 
i punonjësit social vlerësohet të jetë shumë i rëndësishëm. FNPS-ja e sheh rolin e 
punonjësit social si profesionisti që përpiqet që të sigurojë që vendimarja për 
shpërndarjen e burimeve mer në konsideratë nevojat e emigrantëve, më shumë se sa 
udhëhiqet nga retorika politike apo pragmatizmi. Kjo qasje është në përputhje me 
perspektivën globale e cila e sheh punën sociale në funksion të: rritjes së aftësisë së 
individëve për të kapërcyer dhe zgjidhur problemet; lidhjes së njerëzve me sistemet 
që sigurojnë burime, shërbime dhe mundësi; në funksion të sigurimit të veprimtarisë 
efektive dhe humane të këtyre sistemeve; dhe së fundmi në funksion të zhvillimit të 
mëtejshëm të politikës sociale (Dragoti, 2007, f.15).  
 
E megjithatë, duket se vëmendja për zgjerimin e portofolit të punës sociale në 
fushën e migracionit sot në botë është parë kryesisht nga perspektiva e vendit që pret 
emigrantë dhe problematikës që puna sociale tenton të “zgjidhë” për këto vende. 
Dinamika e punës sociale në konteksin e migracionit të kthimit dhe riintegrimit në 
vendin e origjinës ngelet në përgjithësi e pa trajtuar. Ky punim synon të hapë një 
dritare në këtë dinamikë dhe të adresojë nevojën për përgjigje të punës sociale ndaj 
nevojave të emigrantëve që kthehen duke e vendosur analizën në kontekstin 
shqiptar. Në përputhje me perspektivën globale të sipërpërmendur, roli i punës 
sociale në migracionin e kthimit (veçanërisht në konteksin shqiptar) mund të vërehet 
në tre drejtime kryesore; i) në funksion të zhvillimit të politikave sociale për 
riintegrimin e të kthyerve dhe ii) në funksion të lidhjes së njerëzve me sistemet që 
sigurojnë burime, shërbime dhe mundësi riintegrimi dhe së fundmi iii) në funksion 
të sigurimit të veprimtarisë efektive të sistemit të shërbimeve që ndihmojnë 
riintegrimin. 
 
Në funksion të zhvillimit të politikave migratore dhe zbatimit efikas të tyre, roli i 
punës sociale dhe punonjësit social si profesionist mund të parashikojnë advokasinë 
dhe përpjekjet për avancimin e politikave dhe legjislacionit për migracionin dhe 
monitorimin e zbatimit të tyre. Angazhimi në politikëbërje justifikohet nga mandati 
për ofrimin e shërbimeve sociale dhe siguron që redukohen risqet e margjinalizimit 
dhe përjashtimit social mes grupeve të reja në faza të hershme. Emigrantët e kthyer 
mund të shërbjenë si katalizatorë që e bëjnë të nevojshme ri-punimin e mirëqenies 
mikse për të përfshirë më shumë aktorë. Parametrat e mandatit të punës sociale në 
raport me komunitetet ku të kthyerit vendosen, identifikohet më lehtë në kontekste 
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në të cilat të drejtat sociale të individëve për siguri sociale dhe mirëqenie sociale 
janë reflektuar në politika dhe zbatuar institucionalisht. Ashtu siç argumenton dhe 
Kethleen (2009), në sisteme të mirëqenies sociale më pak të maturura, roli i punës 
sociale mund të jetë më fleksibël dhe e drejtuar në forma të ndryshme në përputhje 
me sistemet ekzistuese të shërbimeve sociale. Nga ana tjetër ajo duke ju referuar 
Nash, Wong dhe Trlin (2006) në Kethleen et al (2009), nevojat e emigrantëve e 
bëjnë të nevojshme anagazhimin aktiv në ambjentin social, me politikëbërësit, dhe 
zbatuesit ç’ka i sfidon praktikuesit e punës sociale të zgjerojnë kufijtë e praktikës së 
tyre në interes të këtij grupi specifik klientësh.  
 
Në funksion të lidhjes së njerëzve me sistemet që sigurojnë burime dhe shërbime 
duhet theksuar se shumëllojshmëria e kategorive të migrantëve kërkon 
diversifikimin e shërbimeve në kohë dhe vend, ç’ka e bën edhe më të rëndësishëm 
rolin e punonjësit social në këtë proces në kontekstin shqiptar. Shërbimet efikase 
tentojnë të adresojnë nevojat e menjëhershme të emigrantëve por duke patur në 
fokus proceset integruese afatgjata. Punonjësit socialë mund të shihen edhe në rolin 
e ndërmjetësit për informim. Ata mund të përdorin bazën e tyre institucionale për të 
negociuar për informacion i cili është i vlefshëm për klientët migrantë. Ky 
informacion mund të lidhet me procedurat formale, rregullat, etje, veçanërisht në 
rastet kur emigrantët nuk e aksesojnë dot vetë direkt informacionin. Ata janë në 
gjendje të “shfrytëzojnë” kanalet e komunikimit brenda rrjetit të institucioneve 
zyrtare. Informacioni në lidhje me komunitetet ku individët vendosen dhe janë mjete 
të fuqishme për të zhvilluar strategji afatshkurtra dhe aftagjata jetese me 
kompetencë. Përtej informimit për shërbimet ekzistuese, punonjësit socialë mund të 
informojnë të kthyerit mbi të drejtat dhe detyrimet.  
 
2.9 Konkluzione dhe modeli teorik i studimit 
 
Koncepti i riintegrimit është i lidhur pandashmërisht me atë të migracionit të kthimit 
dhe çdo përpjekje për të analizuar këtë koncept duhet të jetë një përpjekje për të 
analizuar fillimisht konteksin e migracionit të kthimit. Të gjithë aktorët janë të 
interesuar për një riintegrim të sukseshëm pas kthimit si nga pikëpamja ekonomike 
ashtu dhe nga ajo kulturore dhe shoqërore. Riintegrimi paraqitet si një proces me dy 
dimensione, atë personal dhe kolektiv. Dimensioni i parë ka të bëjë me suksesin 
personal, që sjell siguri sociale dhe ekonomike për emigrantin si një individ (duke 
përfshirë anëtarët e familjes). Dimensioni i dytë ka të bëjë me kontributin e kthimit 
në zhvillimin ekonomik dhe social të komuniteteve ku të kthyerit vendosen në 
vendin e origjinës. Kur procesi i kthimit kontribuon tek të dy, prirja e emigrimit nga 
vendi ka të ngjarë të mbetet e ulët, veçanërisht në qoftë se emigrimi nga vendi është 
shtyrë nga shkaqet ekonomike. 
 
Faktorët që ndikojnë kthimin dhe riintegrimin janë të shumtë dhe kompleksë. Motivi 
i kthimit ndikon ndjeshëm formën e kthimit dhe aftësinë e të kthyerit për tu adaptuar 
në vendin e origjinës pas kthimit. Teoritë e ndryshme të migracionit theksojnë 
nevojën për përgatitjen e kthimit cila i referohet jo vetëm dëshirës për tu kthyer por 
edhe gadishmërisë për kthim që nënkupton nje akt vullnetar që duhet të mbështetet 
nga mbledhja e burimeve dhe informacionit të mjaftueshëm për kushtet e pas kthimit 
në vendin e origjinës. Niveli i përgatitjes së migrantit për kthim ka ndikim të 
drejtpërdrejtë në kërkesën e tij për shërbime në vendin e origjinës pas kthimit. 
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Forma e kthimit ndikon drejpërdrejtë në gadishmërinë për kthim. Një reflektim i 
thellë mbi këto perspektiva teorike po aq sa dhe të bazuara në eksperiencën mbarë 
botërore të menaxhimit të migracionit, e bën të qartë se riintegrimi ndikohet shumë 
nga shërbimet në vendin e origjinës. Shërbimet mund të ndikojnë si perspektivën 
personale ashtu edhe atë kolektive të konceptit mbi riintegrimin e suksesshëm dhe 
po ashtu edhe perspektivat etic dhe emic mbi këtë koncept. Shërbimet qofshin këto 
private apo publike kanë ndikim në pritshmëritë e të kthyerit për procesin e ri-
adaptimit me vendin e origjinës dhe janë shumë të rëndësishme. Praktika tregon 
rëndësinë e fokusimit të ndihmës jo vetëm tek i kthyeri por dhe tek familja. Studimi 
avancon më tej qasjen strukturore dhe transnacionale të migracionit si dhe risitë e 
propozuara nga Cassarino sa më sipër prezantuar, duke e vendosur analizën në 
kontekstin shqiptar dhe duke argumentuar domosdoshmërinë e shërbimeve të 
riintegrimit në vendin e origjinës si një nga faktorët kyç në kthim dhe veçanërisht në 
riintegrim.  
 

Figura 2.3. Modeli teorik i studimit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riintegrimi i suksesshëm 

riintegrim 
ekonomik 

riintegrim 
social 

riintegrim 
kulturor 

Dimension kolektiv 
Dimension personal 

Ndikohet nga: 

• Gadishmëria dhe përgatitja për kthim – (në përputhje me formën e kthimit, vullnetare, e rënë 
dakort, apo me forcë) 

• Ekzistenca e programeve mbështetëse për kthimin në vendet pritëse 

• Ekzistenca e shërbimeve në vendin e origjinës dhe aksesi në këto shërbime 

• Ofrimi i ndihmës për riintegrim pas kthimit në faza dhe në përputhje me nevojat e të kthyerve 

Vështirësitë e riintegrimit mund të analizohen nga 2 perspektiva 

       Etic                            Emic 

Kritere objektive vlerësimi             Perceptime të të kthyerve 
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KAPITULLI III 
METODOLOGJIA E STUDIMIT 

 
3.1 Hyrje 
 
Ky kapitull paraqet metodologjinë e realizimit të këtij studimi, e cila bazohet në 
metoda kryesisht cilësore të mbledhjes dhe analizimit të të dhënave në kërkimin 
shkencor. Në vijim pasqyrohen objektivi i studimit, pyetjet kërkimore të ngritura dhe 
supozimet, si dhe argumentohet përzgjedhja e metodave cilësore së kërkimit, dhe 
kufizimet e studimit. Më pas, përshkruhen në mënyrë të hollësishme fazat e 
mbledhjes së të dhënave, metodat e përdorura për mbledhjen dhe analizimin e tyre, 
instrumentat e përdorura, si dhe besueshmëria dhe vlefshmëria e të dhënave dhe e 
studimit në tërësi. 
 
3.2  Qasja kërkimore e studimit dhe hartimi i pyetjes kërkimore 
 
Studimi ofron një kontribut specifik për një çështje aktuale për Shqipërinë siç është 
riintegrimi i shtetasveshqiptarë që kthehen nga emigracioni. Migracioni i kthimit në 
kontekstin shqiptar edhe pse një formë e rishtë e migrimit,paraqet shumë rëndësi për 
tu studiuar dhe analizuar për shkak të përmasave të tij dhe ndikimit të veçantë tek 
individi që kthehet, tek familja e tij si dhe komuniteti ku i kthyeri vendoset. Prej vitit 
2009 vihet re një rritje e dukshme e kthimit drejt Shqipërisë për një sërë faktorësh 
lidhur me situatën social ekonomike në vendet pritëse të emigrantëve shqiptarë, por 
dhe në Shqipëri. Më herët janë kryer disa studime dhe vlerësime të cilat kanë synuar 
të nxjerrin në pah nevojën për shërbime publike në mbështetje të riintegrimit 
(Chaloff &Danaj 2006; IOM, 2008). Sidoqoftë, prej vitit 2010 kur filloi të 
funksionojë mekanizmi institucional për riintegrimin e shtetasve të kthyer nuk është 
ndërmarë ndonjë kërkim specifik për të analizuar ndikimin që ky mekanizëm ka në 
riintegrimin e suksesshëm të të kthyerve. Duke qenë një fushë relativisht e re e 
kërkimit shkencor në Shqipëri, kërkuesja gjykoi se një punim kërkimor bazuar në 
metoda cilësore të kërkimit shkencor do të përmbushte më së miri nevojën për të 
eksploruar më nga afër funksionimin e këtij mekanizmi si dhe për të adresuar një 
sërë pyetjesh lidhur me disa aspekte kontradiktore të vërejtura në funksionimin e 
këtij mekanizmi. Kjo qasje është në përputhje me objektivin e metodave kërkimore 
cilësore.Mantzoukas (2008) kujton se përmbajtja e një pyetje kërkimore cilësore 
duhet të nxjerrë nëpah një fushë apo interes për një problemnga përvoja profesionale 
ose personale e kërkuesit dhe ku ka një mungesë njohurish apo vihen re fakte 
kontradiktore apo të paeksploruara. Në përputhje me qëllimin e tij, objektivi i këtij 
studimi paraqitet si më poshtë vijon: 
 
 Eksplorimi i ndikimit të mekanizmit publik të riintegrimit në Shqipëri në 

procesin e riintegrimit të emigrantëve të kthyer përmes analizimit të 
përvojave të të kthyerve dhe ofruesve publikë të shërbimeve, me synim 
nxjerrjen në pah të nevojave për përmirësimin e mëtejshëm të këtij 
mekanizmi.  
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Pyetjet kërkimore të studimit janë: 
 
 Çfarë shërbimesh publike ofrohen për emigrantët që kthehen në Shqipëri 

përmes mekanizmit të riintegrimit? 
 Çfarë ndikimi kanë këto shërbime në riintegrimin e sukseshëm të të 

kthyerve? 
 Cilat janë përvojat, qëndrimet dhe këndvështrimet e të kthyerve dhe të 

ofruesve të shërbimeve, në lidhje me ndikimin e shërbimeve në riintegrimin 
e suksesshëm? 

 
Studimi ndjek qasjen globale të ditëve të sotme për migracionin, sipas të cilës 
migrimi sjell zhvillim, dhe nga ky këndvështrim çdo vend duhet të maksimizojë këtë 
kapacitet zhvillues të migracionit për të mirën e emigrantëve dhe familjeve të tyre si 
dhe për të mirën e komuniteteve ku ata vendosen.  
 
3.3 Metodat cilësore të kërkimit shkencor dhe arsyet për përzgjedhjen e tyre 
 
Për adresimin e pyetjeve kërkimore u përzgjodhën metodat cilësore të kërkimit 
shkencor. Përzgjedhja e kësaj qasjejecilësore kërkimore justifikohet nga dy faktorë, 
fusha specifike e studimit dhe nevoja për të studiuar në thellësi fenomenin 
(migracionin e kthimit dhe riintegrimin si hallkë të tij) në konteksin shqiptar. Në 
vijim analizohen të dy këta  faktorë si dhe avantazhet e përdorimit të metodave 
cilësore të kërkimit shkencor. 
 
 Fusha e studimit 

Düvell (2012) thekson se kërkimi shkencor në fushën e migracionit paraqet sfida të 
veçantë për studiuesit dhe meriton një vëmendje të veçantë për shkak të 
lëvizshmërisë së lartë të popullatës që studiohet dhe larmishmërisë së fenomenit. 
Sipas tij, për shkak të këtyre sfidave, studiuesit i duhet shpesh të hartojë metoda 
kërkimore të cilat i përshtaten temës kërkimore, madje metoda që ndjekin lëvizjet 
migratore dhe ruajnë të njëjtin ritëm kërkimor si subjekti i tyre. Më tej, Düvell 
argumenton se për shkak të natyrës ndërsektoriale të migracionit, pra ndërthurjes së 
tij me shumë disiplina të tjera si demografia, gjeografia, ekonomia, sociologjia, 
politika, shpesh kërkimi në fushën e migracionit perceptohet pothuajse si një 
disiplinë më vete dhe kërkon njohuri dhe aftësi analizuese në shumë fusha, sociale, 
politike dhe ekonomike. Në këto kushte kërkimi shkencor në fushën e migracionit 
has padyshim sfida të veçanta metodologjike por edhe etike, dhe nuk ka një matës 
kërkimor që i përshtatet këtij spektri të gjerë disiplinash të ndërthurura. Një tjetër 
sfidë është ajo e trajtimit transnacional të fenomenit, pra si në vendin e origjinës, 
ashtu dhe në atë të tranzitit dhe në vendin pritës, çfarë e bën të domodoshëm 
analizimin e disa perspektivave krahasuese, qoftë midis komuniteteve, vendeve apo 
rajoneve, apo analizimin e rasteve në kontekst global. Për të gjitha këto konsiderata 
metodologjike të ofruara nga Duvell, kërkimi cilësor në fushën e migracionit del i 
domosdoshëm për të mundësuar analizën e një dinamike gjithmonë në lëvizje dhe që 
ndikohet nga shumë faktorë.  
 
Ky punim kërkimor ndjek të njëjtën qasje me atë Düvell dhe përshtat metodën 
kërkimore me temën e kërkimit, pra metodat cilësore të kërkimit shkencor me 
migracionin e kthimit dhe riintegrimin e suksesshëm si hallkë të tij. Studimi ndjek 
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tendencën dhe dinamikën e zhvillimit të migracionit të kthimit dhe shërbimeve të 
riintegrimit në Shqipëri në një hark kohor pesë vjeçar, 2009-2014. Sidoqoftë, falë 
përvojës së kërkueses në fushën e migracionit të kthimit ka qenë e mundur ndjekja 
në kohë e dinamikës së hartimit dhe zbatimit të politikave migratore dhe kuadrit 
ligjor për riintegrimin në Shqipëri që prej vitit 2004, si dhe reflektimi i kësaj 
dinamike në punimin kërkimor. Procesi i zhvillimit të një kuadri politik, ligjor dhe 
institucional migrator në nëntë vitet e fundit (2005-2014) ka kaluar një sërë sfidash 
për shkak të dinamikës në lëvizje të migracionit të kthimit, kapaciteteve dhe 
vendimarrjes institucionale për të adresuar sfidat e hasura nga kjo dinamikë në 
lëvizje. Kështu, në vitin 2005 me hartimin e Strategjisë së parë për Migracionin 
(2005-2010) dhe planin respektiv të veprimit u vunë re përpjekjet e para për të 
fomuluar masa politike specifike mbi shërbimet e riintegrimit për shtetasit shqiptarë 
që ktheheshin nga emigracioni. Në vitin 2006, me ndihmën e IOM u krijua një Task 
Force (grup pune) ndërinstitucionale me synim hartimin e një dokumenti politik për 
riintegrimin e shtetasve të kthyer.Produkti i kësaj Task Force, dokumenti politik siç 
pasqyrohet më hollësisht në kapitullin IV të këtij studimi, shërbeu si një vlerësim i 
situatës për ofrimin e shërbimeve të riintegrimit dhe ofroi sugjerime specifike për 
ofrimin e shërbimeve të riintegrimit në të ardhmen. Sidoqoftë ai nuk u pasua nga 
hartimi i ndonjë politike apo mase specifike për riintegrimin nga qeveria shqiptare. 
Në vitin 2009, kur u hartua platforma për këtë punim kërkimor, kthimi i detyruar 
nga vendet e BE-së përbënte një nga fenomenet më shqetësuese për autoritetet 
shqiptare dhe për procesin e liberalizimit të vizave me BE-në (nëhapësirën 
Schengen). Nevoja e shprehur e zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe e qeverisë 
shqiptare të asaj kohe për një vizion strategjik mbi riintegrimin e emigrantëve të 
kthyer, udhëhoqi kërkuesen në ndërmarjen e një analize cilësore të kuadrit politik, 
ligjor dhe institucional për riintegrimin, me synim hartimin e rekomandimeve për 
një paketë efikase shërbimesh riintegrimi për emigrantët e kthyer që do ti vlente 
politikëbërjes në fushën e migracionit të kthimit. Por, në pranverën e vitit 2010 
Qeveria Shqiptare në përmbushje të rekomandimeve të BE-së, hartoi Strategjinë e 
parë të Riintegrimit të Shtetasve Shqiptarë (2010-2015) të Kthyer dhe Planin e saj të 
Veprimit e cila u miratua nga qeveria në Korrik 201010. Duke qënë se tashmë ishte 
adresuar një nga shqetësimet kryesore të ngritura nga kërkuesja në propozimin 
fillestar, ai i mungesës së një kuadri të plotë politik të duhur për riintegrimin, 
studimi i mëtejshëm kërkimor duke ju përmbajtur objektivit fillestar, u orientua drejt 
zbatimit të kuadrit të ri politik dhe ligjor në fushën e riintegrimit me synim 
përmirësimin e mëtejshëm të shërbimeve të riintegrimit për shtetasit e kthyer. 
Liberalizimi i rregjimit të vizave mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian (zona 
Schengen) në Dhjetor të vitit 2010 pati ndikim të menjëhershëm në migracionin e 
kthimit në Shqipëri. Në veçanti, u vërjet pakësimi i kthimeve të detyruara, nga 
65,489 në 2010 në 13,987 në 2011(N. Ndoci, Intervistë, Shkurt 2013). Ndërkohë, po 
në të njëjtin vit fillon të ndjehet ndikimi i krizës ekonomike në Greqi dhe Itali, dy 
vendet kryesore të destinacionit për shtetasit shqiptarë dhe rritja e kthimeve 
vullnetare drejt Shqipërisë. 
 
Për rrjedhojë, metodologjia e studimit reflekton një dinamikë në lëvizje të 
vazhdueshme të kthimit drejt Shqipërisë, dhe të procesit të hartimit të politikave 

10 VKM Nr.461, datë 9.6.2010 
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migratore, legjislacionit dhe kuadrit institucional në funksion të riintegrimit. Një 
dinamikë e tillë kërkoi pashmangshmërisht ndërmarjen e një analize të thellë të 
fenomenit e cila mund të realizohej vetëm përmes metodave cilësore të kërkimit. 
Sidoqoftë, aty ku ka qënë e mundur, janë kombinuar metoda cilësore dhe sasiore të 
mbledhjes dhe analizimit të të dhënave siç paraqiten në kapitujt në vijim. 
 
 Nevoja për të studiuar në thellësi fenomenin  

 
Në lidhje me faktorin e dytë përcaktues për përzgjedhjen e metodave cilësore të 
kërkimit shkencor, vlen të theksohet se tre tipologjitë kryesore të metodave të 
kërkimit shkencor zbatohen edhe në fushën e migracionit; metodat e kërkimit sasior, 
cilësor, dhe ato mikse të cilat kombinojnë metoda sasiore dhe cilësore. Metoda 
sasiore është një metodë kërkimi e cila përdoret shpesh për të testuar teori apo 
hipoteza, për të mbledhur informacion përshkrues ose për të ekzaminuar 
marrëdhëniet ndërmjet variablave të ndryshëm të cilët janë të matshëm dhe të dhënat 
mund të analizohen statistikisht. Këto të dhëna kanë potencialin për të ofruar 
evidencë të matshme, dhe ndihmojnë në ndërtimin e analizës shkak-pasojë, krijojnë 
mundësinë e përsëritjes dhe përgjithësimit të një popullate që studiohet dhe 
lehtësojnë krahasimin mes grupeve si dhe hedhin dritë mbi përvojat e ndryshme 
(Duvell 2012, f. 6-8). Për shkak të lëvizshmërisë së lartë të popullatës që studiohet, 
siç janë të kthyerit, dhe veçanërisht në kushtet e mungesës së evidencës statistikore 
për këtë popullatë, një vrojtim sasior për riintegrimin në kontekstin shqiptar ishte i 
pamunduar për tu realizuar në kushtet e një studimi kërkimor doktoral sepse nuk 
mund të identifikohej saktë grupi i synuar dhe nuk mund të ndërtohej një kampion 
përfaqësues për realizimin e një vrojtimi kombëtar. Disa studime të hershme mbi 
migracionin e kthimit, si ai i ndërmarrë nga Fondacioni Evropian për Trajnimin 
(2007), nxorën kanë vënë në dukje vështirësinë e ndërtimit të një kampioni 
përfaqësues për të gjithë popullatën e migrantëve të kthyer për shkak të mungesës së 
të dhënave dhe lëvizshmërisë të lartë të popullatës. Për më tepër, vrojtimet 
realizohen zakonisht përmes një pyetësori të strukturuar dhe kryesisht me pyetje të 
mbyllura që nuk lejon eksplorimin e thellë të çështjes nga perspektiva të ndryshme. 
Sidoqoftë, në realizimin e studimit kërkuesja ka analizuar edhe gjetjet e një vrojtimi 
kombëtar realizuar në bashkëautorësi të saj me ekspertë të INSTAT, mbi 
migracionin e kthimit në Shqipëri të ndërmarrë në vitin 2013. Vrojtimi11, analizon 
pjesërisht edhe perceptimet e të kthyerve mbi shërbimet e riintegrimit në vend, 
nevojat e tyre për riintegrim dhe tendencën për të qëndruar në Shqipëri pas kthimit 
apo për të emigruar sërish. Këto të dhëna analizohen si të dhëna dytësore në këtë 
studim dhe ndihmojnë analizën cilësore mbi riintegrimin e suksesshëm në konteksin 
shqiptar që pasqyrohet gjerësisht në Kapitujt V- VI. 
 
Nga ana tjetër, metodat cilësore në kërkimin shkencor mundësojnë kuptimin e thellë 
të fenomenit, apo siç Wilmot (2005, f.1) përcakton “përmes syve të atyre që 
studiohen.Ato ndihmojnë kërkuesin të kuptojë procese të ndryshme, veçanërisht ato 
që ndodhin përgjatë kohës, dhe ofrojnë informacion të detajuar mbi situatën apo 
kontekstin përmes pasqyrimit të zërit të pjesëmarrësve dhe kështu ofrojnë një kuptim 
të thellë të koncepteve. Sërish Duvell (2012, f. 6) sjell në vëmendjen tonë se kërkimi 
cilësor në fushën e migracionit është një nga format më efikase për të eksploruar ato 

11Migracioni i kthimit dhe Riintegrimi në Shqipëri, 2013, IOM & INSTAT 
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forma migracioni që njihen pak, për të cilat ekzistojnë shumë pak statistika, apo kur 
është e vështirë të arihet grupi i synuar për tu intervistuar. Për më tepër, kërkimi 
cilësor në fushën e migracionit mundëson analizimin e sjelljeve dhe strategjive 
përfshi proceset e vendimarrjes, përvojat, motivet, vlerat dhe perceptimet si dhe 
marrëdhëniet shkakësore ndërmjet tyre. 
 
Në përputhje me objektivin e studimit, metodat cilësore të kërkimit u vlerësuan si 
më të përshtatshme për këtë studim i cili synon të eksplorojë në thellësi dinamikën e 
procesit të riintegrimit të të kthyerve në Shqipëri. Metodat cilësore të kërkimit 
shkencor ofruan një avantazh të dukshëm përsa i përket mbledhjes së informacionit 
mbi përvojat dhe përjetimet e ofruesve të shërbimeve dhe të kthyerve mbi shërbimet 
në funksion të riintegrimit. Për të gjitha avantazhet e sa më sipër përmendura, kjo 
metodë kërkimore, u vlerësua si më e duhura nga kërkuesja për të realizuar këtë 
punim kërkimor. Metodat kryesore të kërkimit cilësor janë (a) vëzhgimi pjesëmarrës 
dhe jo-pjesëmarrës, (b) intervista të thelluara, (c) fokus grupet dhe diskutimet në 
grup, (d) analiza dokumentare dhe (d) prova fotografike (Duvell, 2012, Creswell, 
2006). Ky studim përdor tre nga këto metoda cilësore, analizën dokumentare përmes 
shqyrtimit të literaturës ekzistuese, intervistat e thelluara dhe fokus grupet. 
 
 Supozimet 

 
Objektivi i studimit dhe pyetjet kërkimore në këtë studim bazohen në supozimin se 
ndihma për riintegrim lehtëson procesin e integrimit të të kthyerit në komunitetet ku 
vendoset, maksimizon përfitimet personale të të kthyerit dhe familjes të tij/saj, dhe 
kontribuon në zhvillimin lokal. Ky supozim bazohet në teorinë globale të 
migracionit të kthimit veçanërisht në qasjen strukturore dhe atë transnacionale të 
migracionit të cilat theksojnë domosdoshmërinë e analizimit të migracionit të 
kthimit duke marrë në konsideratë faktorët socialë dhe institucionalë të vendit të 
origjinës të të kthyerit të cilët kanë ndikim të ndjeshëm në kapacitetet e individit për 
tu integruar dhe maksimizuar eksperiencën migratore të tij/saj. Ky korelacion pozitiv 
reflektohet edhe në kuadrin ligjor dhe politik shqiptar siç pasqyrohet në kapitullin 
IV. 
 Kufizimet e punimit kërkimor 

 
Ky studim paraqet edhe disa kufizime të cilat janë pasojë e disa faktorëve. Së pari, 
mungesa e studimeve të thelluara mbi riintegrimin në Shqipëri, dhe jo vetëm, e cila 
dikton nevojën për një analizë më të hollësishme të eksperiencës botërore dhe 
rajonale në këtë drejtim. Ky aspekt paraqet në anën tjetër dhe një avantazh të 
studimit sepse fuqizon nevojën e tij. Së dyti, ka disa disavantazhe që vijnë si pasojë 
e përdorimit të të dhënave dytësore, të cilat në përgjithësi është e vështirë të 
identifikohen dhe të provohen si “të dhënat më të sakta të mundshme” për shkak se 
migracioni i kthimit është një lëvizje dinamike në kohë dhe hapësirë.  
 
Ky studim, si edhe çdo studim tjetër kërkimor nuk trajton çdo aspekt të migracionit 
të kthimit apo qasje ndaj tij. Edhe pse analiza teorike në këtë studim prezanton një 
larmi modelesh teorike mbi migracionin e kthimit dhe riintegrimin si pjesë përbërëse 
të tij, studimi fokusohet në një element të rëndësishëm të procesit të riintegrimit, atë 
të përgjigjes institucionale ndaj fenomenit nga perspektiva e vendit të origjinës. Kjo 
e fundit ka ndikim të fortë në dimensionin personal të riintegrimit si dhe në 
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kontributin e migracionit të kthimit në zhvillimin lokal. Këndvështrimet mbi 
shërbimet publike në funksion të riintegrimit të të kthyerve janë mbledhur kryesisht 
përmes Sporteleve të Migracionit në të gjithë territorin e vendit, por jo nga i gjithë 
spektri i ofruesve të shërbimeve (shëndetësia, arsimi, strehimi, etj). Një qasje kaq 
gjithëpërfshirëse do të kërkonte një studim më përmasa shumë  më të mëdha se ky 
punim kërkimor modest, që do të angazhonte një ekip studiuesish dhe do të kërkonte 
vënien në dispozicion të burimeve financiare specifike për të intervistuar një numër 
shumë i lartë ofruesish shërbimesh dhe për të krijuar profilet e shërbimeve në çdo 
rajon të vendit. Sidoqoftë, studimi analizon spektrin e shërbimeve përmes 
perceptimeve të të kthyerve të cilët kanë marrë shërbime publike. 
 
Politikat e sektorit privat dhe shoqërisë civile në funksion të riintegrimit nuk u bënë 
pjesë e studimit pasi kërkojnë studime specifike. 
 
Studimi argumenton se ka një lidhje logjike mes mbështetjes për riintegrim dhe 
qëndrueshmërisë së kthimit, sidoqoftë kjo lidhje përbën vetëm një prej shumë 
argumentave se përse nevojiten shërbimet që lehtësojnë riintegrimin e të kthyerve, të 
cilat adreson studimi. Analizimi i kësaj lidhjeje sidoqoftë, për shkak të perspektivës 
emic të riintegrimit (që përqëndrohet vetëm në perceptimet e emigrantëve mbi ri-
vendosjen e tyre në vendin e origjinës dhe masën në të cilën ata ndjehen të kënaqur 
se u janë plotësuar nevojat), kërkon studime më specifike që fokusohen tërësisht në 
analizimin e saj, prandaj kjo çështje nuk ekzaminohet në detaje edhe pse trajtohet në 
disa prej kapitujve të studimit. 
 
3.4 Fazat dhe instrumentat e kërkimit 
 
Metodologjia e studimit u realizua në disa faza për të mundësuar një njohje sa më të 
mirë të fenomenit që studiohej (migracionit të kthimit dhe riintegrimit) si në 
konteksin global ashtu dhe në atë lokal, si dhe për të gjeneruar rekomandime që do 
të ishin sa më vlefshme në përputhje me objektivën e studimit. Këtyre fazave ju 
parapriu një punë përgatitore gjatë së cilës u përzgjodh vendodhja e kryerjes së 
kërkimit shkencor dhe mënyrat e aksesit tek individët që do të intervistoheshin 
(informuesit kyç, punonjësit e Sporteleve të Migracionit dhe emigrantët e kthyer). 

 
Figura 3.1. Fazat e kërkimit shkencor 

 
 

Rishikim literature mbi 
teorinë e migracionit të 
kthimit dhe riintegrimin e 
suksesshëm 
 

Analizë e politikave, 
legjislacionit, dhe 
strukturave riintegruese 

Faza 1 
Analiza teorike  

Analizë e përvojave dhe 
perceptimeve të 
emigrantëve dhe ofruesve 
të shërbimeve 

Realizuar përmes: 
intervistave të thelluara 
- fokus grupeve 
- intervistave  gjysëm të 
strukturura me Sportelet e 
Migracionit 

Faza 2  
Analiza e gjetjeve 

në teren Evidentimi i mangësive dhe 
problematikës në 
ofrimin/marjen e 
shërbimeve në funksion të 
riintegrimit 

Analiza e gjetjeve dhe 
testimi i vlefshmërisë 
përpara formulimit të 
rekomandimeve 

Faza 3 
Analiza e gjetjeve 

teorike përkundrejt 
atyre të kërkimit 

në teren 
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 Faza e parë: Analiza teorike 

 
Në fazën e parë u realizua rishikimi i literaturës ekzistuese ndërkombëtare dhe 
kombëtare në fushën e migracionit të kthimit, dhe u analizua i gjithë kuadri politik 
dhe ligjor mbi shërbimet e riintegrimit në Shqipëri. Rishikimi i literaturës ekzistuese 
ishte hapi i parë i analizës teorike sepse orientoi kërkuesen drejt koncepteve teorike 
mbi migracionin e kthimit dhe vlefshmërinë e shërbimeve të riintegrimit, bazuar në 
përvojën botërore dhe praktikat e riintegrimit të vlerësuara si më të suksesshmet. Në 
këtë fazë u konceptua edhe modeli teorik për riintegrimin e sukseshëm përkundrejt 
të cilit u analizuan dhe gjetjet në terren. Rishikimi i literaturës udhëhoqi më pas drejt 
analizës së politikave dhe legjislacionit vendas në funksion të riintegrimit (hapi i 
dytë). Mjeti që u përdor për realizimin e kësaj analize ishtë ai i diskutimit të 
përmbajtjes së politikave. Kjo analizë përfshiu ekzistencën apo mosekzistencën e 
tyre, parashikimet specifike dhe shtrirjen e tyre për të cilat argumentohet nga baza e 
deritanishme e literaturës se ndikojnë ndjeshëm në kapacitetin e riintegrimit të 
individit që kthehet, dhe në zhvillimin e komunitetit lokal ku i kthyeri vendoset. 
Kriteri i përzgjedhjes ishte që ato ishin politika me karakter publik dhe të cilat 
siguronin akses të gjerë për shtetasit, të ishin hartuar, zbatuar dhe mbikqyrur nga 
institucionet qeveritare. 
 
U bënë përpjekje maksimale për një analizë sa më të plotë duke përdorur 
informacionin ekzistues në institucione shtetërore dhe organizata ndërkombëtare që 
prej vitit 2002 deri në Korrik 2014. Paralelisht u analizua kuadri ligjor dhe niveli i 
aksesit në shërbime nga të kthyerit. Për të mundësuar këtë analizë u konsultuan 
specifikisht: 
 

• Strategjia e Migracionit 2005-2010 dhe Plani i saj i Veprimit; 
• Strategjia e Riintegrimit të Shtetasve Shqiptarë të Kthyer 2010-2015 dhe 

Plani i saj i Veprimit; 
• Ligji i Emigrimit të Shtetasve Shqiptarë për Motive Punësimi dhe aktet 

nënligjore respektive; 
• Akte të tjera nënligjore relevante (si disa Udhëzime të Ministrit të 

Arsimit dhe Shkencës, ligje mbi strehimin, etj); 
• Raportet periodike (vjetore) të monitorimit të zbatimit të Planit të 

Veprimit për Riintegrimin e Emigrantëve të Kthyer; 
• Raporte të tjera ekzistuese si dhe prezantime gjatë takimeve 

institucionale publike për riintegrimin (si workshope, konferenca të 
organizuara nga IOM, etj). 

 
Të dhënat ilustruese u mundësuan nga burime të ndryshme si: 

• Ministri përgjegjëse për zbatimin e Strategjisë së Riintegrimit 
• Organizata Ndërkombëtare për Migracionin 
• INSTAT 
• Zyra e Avokatit të Popullit 

 
Studimi i literaturës i mundësoi kërkueses qartësimin e koncepteve teorike mbi 
riintegrimin e suksesshëm në kuadër të një larmie formash kthimi si dhe të 
variablave të ndërlidhura me riintegrimin. Rishikimi i literaturës ndërkombëtare mbi 
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teorinë e migracionit të kthimit dhe praktikat e suksesshme të riintegrimit ndihmoi 
fillimisht për kategorizimin e literaturës, dhe më pas në përzgjedhjen e 
instrumentave të kërkimit në terren, dhe në një stad të mëvonshëm ndihmoi në 
analizimin e gjetjeve të studimit kërkimor dhe formulimin e rekomandimeve të tij. 
 
 Faza e dytë: Analiza e gjetjeve në teren 

 
Në fazën e dytë u analizua përvoja dhe perceptimet e migrantëve të kthyer, 
politikëbërësve dhe ofruesve të shërbimeve mbi riintegrimin e suksesshëm të 
emigratëve të kthyer në Shqipëri, dhe faktorët që e influencojnë atë. Metodat 
kërkimore cilësore të përdorura në fazën e dytë ndihmuan për të kuptuar se çfarë 
ndodh në realitet me ofrimin e shërbimeve në funksion të riintegrimit dhe se si 
perceptohen shërbimet nga vetë ofruesit e tyre dhe përfituesit (emigrantët e kthyer). 
Ky informacion ishte shumë i nevojshëm për të integruar analizën teorike me gjetjet 
e studimit në teren. 
 
Kjo analizë kaloi në tre hapa specifike. Në hapin e parë i cili u zvillua në Shtator 
2013 u kryen intervista të thelluara, gjysëm të strukturuara me informues kyç, që 
përfaqësojnë nivelin e politikëbërjes në fushën e migracionit të kthimit në Shqipëri. 
Në fazën e dytë, Shtator - Nëntor 2013 u realizuan intervista të strukturuara me 
Specialistët e Sporteleve të Migracionit në të gjithë vendin. Këto intervista 
mundësuan sigurimin e një informacioni të pasur rreth përvojës së Sporteleve në 
ofrimin e shërbimeve në ndihmë të riintegrimit, sfidat e hasura dhe rekomandimet 
për përmirësimin e shërbimeve të riintegrimit. Për të mësuar më shumë mbi 
perceptimet e marrjes së shërbimeve të riintegrimit, në fazën e tretë u realizuan dy 
fokus grupe me një total prej 13 emigrantësh të kthyer në Tiranë dhe Korçë në 
Dhjetor 2013 dhe Janar 2014. Të dhënat e mbledhura u transkriptuan dhe më pas u 
vijua me kodimin e nivelit të parë dhe të dytë, për të vijuar pas ngopjes teorike me 
një rishikim final të të gjitha kategorive për të siguruar tërësinë e analizave të 
ndërmarra. Më pas u vijua me interpretimin e plotë të të gjitha të dhënave përfshi 
dhe ato dytësore që u siguruan nga burime të ndryshme të dhënash institucionale. 
 
 Faza e tretë: Analiza e gjetjeve teorike përkundrejt atyre të kërkimit në 

terren 
Gjatë fazës së tretë u analizuan gjetjet teorike mbi përvojat e riintegrimit përkundrejt 
atyre të mbledhura në teren dhe u hartuan rekomandime të cilat u testuan për 
vlefshmërinë e tyre përmes konsultimit me aktorë të ndryshëm publikë dhe jo-
publikë të angazhuar në çështjet e migracionit të kthimit dhe shërbimet e 
riintegrimit.Më pas u vijua me hartimin e rekomandimeve specifike për institucionet 
publike për përmirësimin e kuadrit politik, ligjor dhe institucional në funksion të 
riintegrimit të të kthyerve. 
 
3.5 Instrumentat e kërkimit të përdorura për mbledhjen e të dhënave parësore 
 
Siç theksohet më parë në këtë kapitull, u përdorën disa instrumenta për mbledhjen, 
analizimin dhe interpretimin e të dhënave parësore në teren.Mbledhja e të dhënave u 
krye përmes intervistave të thelluara gjysëm të strukturuara me informues kyç, 
intervistave të strukturuara me Specialistët e Sporteleve të Migracionit në të gjithë 
vendin dhe 2 fokus grupeve me emigrantë të kthyer. 
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3.5.1 Kampionimi dhe kriteret e përdorura 
 
Kërkimi cilësor përfshin një larmi mënyrash për kampionim. Ai mund të jetë 
“përshtatës” pra që i përshtatet studiuesit, veçanërisht në rastet kur është e vështirë të 
arrihen subjektet që do të intervistohen; mund të jetë “i qëllimshëm”, sepse studiuesi 
përzgjedh kampionin më produktiv për t’ju përgjigjur pyetjes kërkimore; si dhe 
mund të jetë “kampion teorik”, përzgjedhja e të cilit udhëhiqet nga teoria (Marshall  
&Rossman, 2001). Studimi në fjalë përdori kryesisht kampionimin e qëllimshëm i 
cili u vlerësua si i përshtatshëm për të siguruar larmi informacioni dhe për t‘ju 
përgjigjur pyetjes kërkimore. Sipas Wilmot (2005), në këtë lloj kampionimi numri i 
personave të intervistuar është më pak i rëndësishëm se se kriteret e përdorura për 
përzgjedhjen e tyre. Kjo metodë, gjithashtu bën të mundur që studiuesit të zgjedhin 
me dëshirë individët që do të marrin pjesë në studim dhe që ata mendojnë se mund 
t’u përgjigjen pyetjeve kërkimore.  
 
 Kampionimi i intervistuesve kyç 

Procesi i kampionimit në këtë studim kaloi në disa faza. Fillimisht u krijua një skelet 
variablash që mund të ndikonin kontributin e individëve, bazuar në njohjen teorike 
dhe përvojën e kërkueses në fushën e migracionit të kthimit dhe shërbimeve të 
riintegrimit. Më pas u hartua një listë informuesish kyç që do të siguronin 
informacion mbi atë se çfarë ndodh në realitet me ofrimin e shërbimeve të 
riintergimit. Nga një listë paraprake prej 7 ministrish dhe institucionesh varësie (në 
total 11 të tilla), të gjitha përgjegjëse për zbatimin e Planit të Veprimit për 
Riintegrimin, identifikuar pas shqyrtimit të dokumentacionit ekzistues (kryesisht 
raporte monitorimi vjetore) u vlerësua se të gjitha mund të ofronin informacion të 
bollshëm lidhur me pyetjen kërkimore të studimit. Sidoqoftë gjatë procesit të 
kryerjes së intervistave u vu re fenomeni i “ngopjes teorike” që në intervistën e pestë 
kur informacioni filloi të përsëritej. Sidoqoftë për të siguruar një pamje sa më të 
plotë të shërbimeve dhe përfituesve nga institucionet publike të përfshira në 
mekanizmin institucional të riintegrimit, u konsultuan edhe 3 ministri të tjera 
(Ministria e Shëndetësisë, Ministria e  Arsimit dhe Sportit, Ministria e Bujqësisë, 
Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave). Kësaj liste ju shtua dhe institucioni i 
Avokatit të Popullit për të siguruar dhe qasjen e respektimit të të drejtave të njeriut 
në ofrimin e shërbimeve në funksion të riintegrimit të të kthyerve. Lista e 
informuesve kyç rezultoi në 6 të intervistuar, me të cilët u kryen intervista të 
thelluara gjysëm të strukturuara dhe 4 informues të konsultuar të cilët ofruan 
informacion mbi aspekte specifike të shërbimeve të riintegrimit aty ku ky 
informacion nuk u sigurua nga institucionet e tjera apo raportet periodike të 
monitorimit të zbatimit të Planit të Veprimit të Strategjisë së Riintegrimit.  
 
Informuesit kyç ofruan një informacion të gjerë mbi llojet dhe natyrën e shërbimeve 
në funksiontë riintegrimit për migrantët e kthyer, për mënyrat se si adresohen dhe 
trajtohen nevojat specifike të këtij grupi të synuar. Ky informacion ndihmoi në 
hartimin e rekomandimeve specifike të këtij punimi për përmirësimin e funksionimit 
të mekanizmit institucional për riintegrimin. 
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Tabela 3.1. Të dhëna bazë mbi informuesit kyç 

 

 
 Kampionimi i ofruesve të shërbimeve të riintegrimit (Sportelet e 

Migracionit) 
 
Në fazën e dytë, u shënjestruan të gjitha Sportelet e Migracionit në vend (36 të tilla). 
Sërish kampionimi i kësaj popullate ishte i qëllimshëm, sepse u gjykua e arsyeshme 
të intervistoheshin të gjithë specialistët e Sporteleve të Migracionit (36) për të 
vërejtur dinamikën e riintegrimit në të gjithë vendin (pra kriteri gjeografik ishte një 
ndër kriteret përcaktues për masën e kampionit në këtë grup popullate). Gjatë 
procesit të mbledhjes së të dhënave, u ndërtua një skelet interpretues. Pas intervistës 
së 25 nuk u evidentuan më tema të reja dhe ky mund të konsiderohet edhe si 
momenti i ngopjes tematike dhe teorike, sidoqoftë për efekt të hartimit të 
rekomandimeve specifike për shërbimet publike të riintegrimit, u vijua me 
intervistimin në të gjithë vendin, në mënyrë që rekomandimet të ishin sa më 
përfaqësuese për Sportelet e Migracionit në të gjithë vendin. 
 
Kriteri i përzgjedhjes së ofruesve të shërbimeve ishte që të ishin punonjës pranë 
Sporteleve të Migracionit në të gjitha zyrat rajonale dhe vendore të punësimit në 
vend. Prej një totali prej 36 zyrash u arrit të intervistoheshin 33 punonjës të Sportelit 
të Migracionit, dhe vetëm 3 prej tyre nuk u intervistuan për shkak të mungesës së 
stafit në 2 raste, dhe mungesës së dëshirës për tu përfshirë në studim në një rast 
tjetër. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Vendodhja Gjinia Intitucioni Procesi i intervistimit 
1 Tiranë Femër Shërbimi Kombëtar i Punësimit Intervistë e plotë 
2 Tiranë Femër Ministria e Mirëqenies Sociale 

dhe Rinisë 
Intervistë e plotë 

3 Tiranë Mashkull Policia e Shtetit Intervistë e plotë 
4 Tiranë Femër Agjensia Shqiptare e Zhvillimit 

të Investimeve 
Intervistë e plotë 

5 Tiranë Mashkull Institucioni i Avokatit të 
Popullit 

Intervistë e plotë 

6 Tiranë Mashkull Organizata Ndërkombëtare për 
Migracionin 

Intervistë e plotë 

7 Tiranë Femër Ministria e Shendetësisë Konsultim/informacion 
8 Tiranë Femër Ministria e Arsimit dhe Sportit Konsultim/informacion 
9 Tiranë Femër Ministria e Zhvillimit Urban dhe 

Turizmit 
Konsultim/informacion 

10 Tiranë Mashkull Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit 
Rural dhe Administrimit të 
Ujërave 

Konsultim/informacion 
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Tabela 3.2. Të dhëna mbi punonjësit e Sporteleve të Migracionit 

 

Kodimi 
i 
Sportele
ve 

Mosha 
 

Gjinia Profesioni Pozicioni pranë Zyrës së 
Punës 

Eksperienca në 
muaj pranë  
Sportelit të 
Migracionit 

1 40 Femër Ekonomiste Specialiste shërbimi 38 
2 50 Femër Ekonomiste Specialiste 

migracioni/statistika 
50 

3 49 Femër Ekonomiste Specialiste formimit 
profesional/migracionit 

72 

4 26 Femër Punonjëse sociale Specialiste shërbimi 15 
5 46 Mashkull Ekonomist Specialist finance dhe 

migracioni 
45 

6 53 Femër Ekonomiste  Specialiste migracioni dhe 
marrëdhënieve të punës 

64 

7 28 Femër Punonjëse sociale Specialiste shërbimi 41 
8 47 Femër Juriste Specialiste migracioni dhe 

marrëdhënieve të punës 
48 

9 58 Mashkull Ekonomist Specialiste migracioni dhe 
pagese papunësie 

38 

10 39 Mashkull Jurist Specialiste migracioni dhe 
marrëdhënieve të punës 

38 

11 56 Femër Ekonomiste Specialiste shërbimi/ 
migracioni/statistika 

38 

12 59 Femër Ekonomiste Specialist finance dhe 
migracioni 

38 

13 27 Mashkull Financier-Bankë Specialiste shërbimi 38 
14 32 Femër Punonjëse sociale Specialiste migracioni 4 
15 29 Femër Financiere 

/kontabiliste 
Specialiste migracioni 63 

16 32 Mashkull Ekonomist Specialiste shërbimi 24 
17 54 Femër Ekonomiste Specialiste migracioni 7 
18 47 Mashkull Ekonomist Specialist migracioni 38 
19 56 Femër Ekonomiste Specialiste migracioni 72 
20 29 Mashkull Inxhinier Agronom Specialist migracioni dhe 

marrëdhënieve të punës 
36 

21 24 Mashkull Ekonomist Specialiste shërbimi 24 
22 27 Mashkull Ekonomist Specialist shërbimi 3 
23 38 Femër Juriste Specialiste shërbimi 21 
24 50 Mashkull Financier Specialist shërbimi 36 
25 53 Femër Ekonomiste Specialiste shërbimi 24 
26 41 Femër Juriste Specialiste shërbimi 21 
27 28 Mashkull Specialist 

Gjeografie 
Specialiste migracioni dhe 
marrëdhënieve të 
punës/formimi profesional 

38 

28 39 Mashkull Ekonomist Specialist shërbimi 30 
29 28 Femër Biologe Specialiste shërbimi 24 
30 52 Femër Financiere Specialiste finance/statistike 21 
31 47 Femër Ekonomiste Specialiste shërbimi 30 
32 50 Femër Ekonomiste Specialiste shërbimi dhe 

migracioni 
36 

33 34 Mashkull Sociolog Specialist migracioni 48 
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Nga tabela e të dhënave të kampionit të përzgjedhur vërehet se: 
 

• Kampioni përbëhej nga 20 femra dhe 13 meshkuj; 
• Mosha e kampionit të marrë në studim varionte nga 24- 59 vjec; 
• Përsa i përket pozicionit të punës pranë zyrave të punës, 15 prej tyre ishin  

specialistë shërbimesh, 7 specialistë migracioni, 2 specialistë të formimit 
profesional dhe migracionit, 2 specialistë të financës, statistikës dhe 
migracionit, dhe 7 specialistë të migracionit dhe marrëdhënieve të punës; 

• Shumica dërmuese e pjesëmarrësve në kampion ishin profesionistë të profilit 
ekonomik (15 ekonomistë dhe 4 financierë), 4 ishin juristë, 3 ishin punonjës 
socialë dhe 1 sociolog, 1 biolog,1 specialist gjeografie, 1 inxhinier agronom, 
etj., ndërsa 3 të tjerë e cilësuan veten si profesionistë në fushën e migracionit; 

• Eksperienca në muaj e punonjësve të Sporteleve të Migracionit varionte nga 
3-72 muaj, ku shumica dërmuese kishin mbi 36 muaj përvojë (20 
pjesëmarrës); 

• Kampioni i përzgjedhur siguroi një mbulim shumë të mirë të territorit të 
vendit (33 rajone prej një totali prej 36 rajonesh sipas ndarjes 
administrative). 

 
 Kampionimi i përfituesve të shërbimeve të riintegrimit (migrantëve të 

kthyer) 
 
Duke qënë se një studim cilësor mbështetet kryesisht në përvojat dhe perceptimet e 
popullatës që studiohet, studimi në fjalë nuk mund të bënte përjashtim nga ky parim. 
Rrjedhimisht përveç ofruesve të shërbimeve u intervistuan dhe përfituesit e tyre, 
migrantët e kthyer, përmes 2 intervistave fokus grupe. Për realizmin e këtyre 
intervistave u përzgjodhën dy zona gjeografike, Tirana, si rajoni me përqëndrimin 
më të lartë të migrantëve të brendshëm pas kthimit në Shqipëri (INSTAT, 2014), dhe 
Korça si një nga rajonet me numrin më të lartë të kthimeve në vitin 2013 evidentuar 
si nga statistikat e Sporteleve të Migracionit ashtu dhe nga burime dytësore. Pra 
kampionimi ishte sa i përshtatshëm aq edhe i qëllimshëm sepse u përzgjodh një grup 
popullate i cili mund të aksesohej lehtësisht dhe që mund të ofronte informacion të 
vlefshëm për studimin. Në Tiranë u përzgjodhën 7 emigrantë të kthyer, dhe në Korçë 
6 prej tyre, të cilët kishin marrë kontakt me Sportelet e Migracionit pas kthimit në 
Shqipëri. Disa nga variablat e përdorur për kampionimin përfshinin moshën, gjininë, 
periudhën e kthimit në Shqipëri, si dhe vendodhjen gjeografike. Kështu individët 
duhet të ishin mbi 18 vjeç dhe të kishin akses direkt në shërbimet publike të 
riintegrimit dhe jo përmes një kujdestari ligjor, dhe periudha e kthimit në Shqipëri 
nuk duhej të kalonte më shumë se 12 muaj, periudhë kjo gjerësisht e pranuar nga 
eksperiencat ndërkombëtare (si dhe legjislacioni shqiptar) si e mjaftueshme që 
individi të adaptohet me vendin e origjinës dhe shërbimet.  
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Tabela 3.3. Të dhëna mbi emigrantët e kthyer që morën pjesë në fokus grupe 

 
Nr Vendbanimi Mosha Gjinia Statusi civil Arsimi Viti dhe muaji i 

kthimit 
Vendi i fundit i 
emigrimit 

1 Tiranë 37 Femër E martuar I mesëm Shkurt 2013 Itali 
2 Tiranë 42 Mashkull I martuar I mesëm Prill 2013 Greqi 
3 Tiranë 28 Mashkull Beqar I mesëm Mars 2013 Greqi 
4 Tiranë 36 Femër Beqare I lartë Korrik 2013 Itali 
5 Tiranë 36 Femër Martesë civile I mesëm 

profesional 
Korrik 2013 Gjermani 

6 Tiranë 40 Mashkull I divorcuar I mesëm Shtator 2013 Norvegji 
7 Tiranë 27 Mashkull I martuar 8 vjeçar Janar 2014 Mbretëri e 

Bashkuar 
8 Korçë 25 Mashkull Beqar I lartë Qershor 2013 Greqi 
9 Korçë 29 Mashkull I martuar I mesëm Janar 2013 Greqi 
10 Korçë 35 Femër E martuar 8 vjeçar Prill 2013 Greqi 
11 Korçë 24 Femër Beqare I lartë Qershor 2013 Mbretëri e 

Bashkuar 
12 Korçë 32 Femër E martuar I mesëm Korrik 2013 Itali 
13 Korçë 45 Mashkull I martuar 8 vjeçar dhe i 

mesëm i 
papërfunduar 
(2vjet) 

Tetor 2013 Greqi 

 
 
3.5.2 Mbledhja e të dhënave 

 
Metodat kërkimore të përdorura në studim u përzgjodhën me kujdes në mënyrë që ti 
shërbenin sa më mirë pyetjeve kërkimore të studimit si dhe për të siguruar 
vlefshmërinë e të dhënave. Intervista ishte një nga mjetet më fleksibël për mbledhjen 
e të dhënave në këtë studim sepse ajo përdoret për të paraqitur realitetin në 
perceptimet dhe qëndrimet e pjesëmarrësve (Cohen et al., 2007). Në këtë studim u 
përdor procedura e trekëndëzimit e cila përdor disa metoda njëherësh për mbledhjen 
e të dhënave dhe siguron një kuptim të thellë të fenomenit dhe për të ofruar evidenca 
të vërtetuara nga marrja e të dhënave (Bloomberg & Volpe, 2008; Creswell, 2006). 
Konkretisht në këtë studim u përdorën: 
 

- Intervista të thelluara gjysëm të strukturuara me informues kyç 
- Intervista të strukturuara me punonjësit e Sporteleve të Migracionit 
- Fokus grupe me migrantë të kthyer 

 
 Intervistat e thelluara, gjysëm të strukturuara me informues kyç 

 
Intervista gjysmë e strukturuar, e quajtur ndryshe dhe intervista udhërrëfyese u 
përdor në intervistimin e informuesve kyç, sepse kjo formë interviste përdoret kur 
studiuesi ka informacion rreth fenomeneve apo dukurive për të cilat do të marrë të 
dhëna. Kjo formë interviste i mundëson studiuesit shqyrtimin në thellësi të 
fenomenit nën shqyrtim, veçanërisht mbledhjen e perceptimeve dhe përjetimeve të 
subjekteve që shënjestrohen nga studimi (Seidman, 1998). Në rastin e studimit në 
fjalë niveli i mirë i familjaritetit të kërkueses me temën e kërkimit, mundësoi 
përdorimin e intervistave gjysëm të strukturuara me informuesit kyç. Përmbajtja dhe 
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procedura e intervistës u organizuan paraprakisht, para se të mblidheshin të dhënat, 
gjithashtu ndërtimi i intervistave u orientua nga intervista në vlerësime të ngjashme. 
 
Hartimi i intervistës u realizua duke u bazuar në pyetjet kërkimore, në literaturën e 
fushës së migracionit të kthimit si dhe në konsultë me udhëheqësin shkencor. Pyetjet 
e përdorura në intervistë ishin të natyrës përshkruese dhe një pjesë reflektuese. 
Terminologjia e përdorur ishte e thjeshtë për ta bërë procesin e intervistimit sa më të 
lehtë. Me anë të një liste pyetjesh të pargatitur paraprakisht nga kërkuesja, u mblodh 
informacion fillimisht mbi të dhënat demografike të të intervistuarve dhe më pas 
pyetjet u grupuan në dy pjesë kryesore: 
 

• Pyetjet e pjesës së parë synuan të mbledhin informacion mbi rolin e 
institucioneve publike në ofrimin e shërbimeve të riintegrimit për migrantët e 
kthyer.  

• Pyetjet e pjesës së dytë synuan të mbledhin informacion mbi perceptimet e të 
intervistuarve mbi ndikimin e shërbimeve të riintegrimit tek migranti i 
kthyer, familja e tij, dhe komuniteti ku i kthyeri vendoset. 

 
Pilotimi i intervistës u realizua me dy subjekte për të vijuar më pas me intervistimin 
e informuesve. Duhet theksuar se procesi i intervistimit ka patur fleksibilitet përsa i 
perket pyetjeve të përdorura sepse ato janë përshtatur edhe me subjektin që 
intervistohej dhe fushës së veprimit në raport me shërbimet e riintegrimit. Në 
shtojcën 1 të punimit ndodhet lista e plotë e pyetjeve. 
 
Procesi i intervistimit u realizua ballë për ballë, dhe të gjithë të intervistuarve ju 
prezantua fillimisht qëllimi i studimit dhe intervistës, parimet e konfidencialitetit dhe 
sigurisë së të dhënave sëbashku me anonimatin e tyre, si dhe e drejta për tu 
shkëputur në çdo moment nga intervistimi nëse dëshirohej një gjë e tillë. Pasi u ftuan 
dhe pranuan të jenë pjesë e intervistës, të gjithë të intervistuarve ju dha një formë 
pëlqimi të cilën e lexuan, kuptuan dhe më pas firmosën. Intervistat u kryen në 
ambjente të ndryshme, ku ata ushtronin profesionin e tyre dhe kërkuesja tregoi 
fleksibilitet në përputhje me kërkesat e të intervistuarve. Disa nga intervistat (3) u 
regjistruan me diktofon dhe më pas u zbardhën. Në një rast i intervistuari përveç 
bashkëbisedimit me kërkuesen, ofroi një përgjigje me shkrim për të gjitha pyetjet 
dhe 3 raste të intervistuarit kërkuan të mos regjistroheshin por sidoqoftë pranuan që 
kërkuesja të mbante shënime për përgjigjet e dhëna. Transkriptimi i të gjitha 
intervistave u realizua brenda disa ditësh në mënyrë që informacionet të ishin sa më 
të freskëta dhe të vijohej me studimin në teren. Numri i përgjithshëm i intervistave 
me informues kyç ishte 6 dhe procesi i intervistimit për secilin prej tyre zgjati rreth 
50-60 minuta. Për ruajtjen e konfidencialitetit të gjitha intervistat u koduan duke 
përdorur numra. Mbledhja e të dhënave u realizua në Shtator 2013. Konsultat u 
zhvilluan përgjatë vitit 2013 dhe 2014 dhe në disa raste disa nga informuesit kyç u 
rikontaktuan  për të marë më shumë informacion mbi aspekte specifike të temave të 
trajtuara gjatë intervistës. 
 
 Intervistat e strukturuara me specialistët e Sporteleve të Migracionit 

Për mbledhjen e të dhënave nga specialistët e Sporteleve të Migracionit u përdor 
intervista e strukturuar e cila mundëson drejtimin e të njëjtave pyetje të gjithë të 
intervistuarve me qëllim krahasimin e përgjigjeve (Gorden R. tek Uni.Tirana, 2003). 
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Hartimi i intervistës me specialistët e Sporteleve të Migracionit, ashtu si dhe në 
rastin e informuesve kyç u realizua duke u bazuar në pyetjet kërkimore dhe 
veçanërisht në dokumentacionin ekzistues mbi shërbimet e riintegrimit dhe 
monitorimin e tyre. Pyetjet përdorura në intervistë ishin të natyrës përshkruese dhe 
një pjesë reflektuese. Terminologjia e përdorur ishte e thjeshtë për ta bërë procesin e 
intervistimit sa më të lehtë. Për realizimin e këtyre intervistave u përgatit një 
udhëzues/pyetësor i strukturuar (me pyetje të hapura dhe të mbyllura) në hartimin e 
të cilit u morën në konsideratë një sërë informacionesh dhe sugjerimesh të 
informuesve kyç. Pyetjet u organizuan në 2 pjesë: A– Roli dhe funksioni i 
Sporteleve të Migracionit dhe B- Shërbimet e riintegrimit dhe qëndrueshmëria e 
kthimit. Pjesa e parë mundësoi marrjen e informacionit rreth njohurive të 
Specialistëve pranë Sporteleve të Migracionit mbi funksionin e Sporteleve dhe 
shërbimet që ato u ofrojnë emigrantëve të kthyer. Informacion i hollësishëm u 
mblodh mbi bazën ligjore dhe institucionale mbi të cilën funksionon rrjeti i 
Sporteleve të Migracionit në vend, tipologjinë e shërbimeve në ndihmë të 
riintegrimit, kategoritë që përfitojnë shërbime, sfidat dhe nevojat që hasin Sportelet 
në realizimin sa më efikas të funksionit të tyre. Në pjesën e dytë, 
udhëzuesi/pyetësori synoi të merte informacion rreth perceptimeve të specialistëve 
të Sporteleve në lidhje me efikasitetin e shërbimeve të riintegrimit dhe të mblidhte 
rekomandime specifike në lidhje me përmirësimin e këtyre shërbimeve që është 
edhe një nga objektivat finale të studimit kërkimor. 
 
Pilotimi i instrumenteve të kërkimit dhe feedbacku: Udhëzuesi/pyetësori i intervistës 
të strukturuar u pilotua fillimisht me dy specialistë pranë ZRP-ve të trajnuar për 
çështje të migracionit por jo punonjës të Sporteleve të Migracionit. Ata nuk ishin 
pjesë e subjekteve të përzgjedhur për të realizuar intervistat. Këto intervista nuk u 
koduan dhe të dhënat e tyre nuk u përfshinë në analizën e të dhënave të intervistave 
të tjera. Pas pilotimit të intervistës, u saktësua pyetësori duke e konsultuar me 
profesionistë të fushës së kërkimit cilësor. Në shtojcën 2 të punimit ndodhet 
pyetësori. 
 
Procesi i intervistimit u realizua ballë për ballë, dhe të gjithë të intervistuarve ju 
prezantua fillimisht qëllimi i studimit dhe intervistës, parimet e konfidencialitetit dhe 
sigurisë së të dhënave sëbashku me anonimatin e tyre, si dhe e drejta për tu 
shkëputur në çdo moment nga momenti i intervistimit nëse dëshirohej një gjë e 
tillë.Pasi u ftuan dhe pranuan të jenë pjesë e intervistës, të gjithë të intervistuarve ju 
shpërnda udhëzuesi/pyetësori si dhe një formë pëlqimi të cilën e lexuan dhe më pas 
e firmosën. Intervistat u kryen në ambjente të ndryshme dhe kërkuesja tregoi 
fleksibilitet në përputhje me kërkesat e të intervistuarve. Të gjithë të intervistuarit 
ofruan përgjigje si me shkrim edhe me gojë për një pjesë të pyetjeve për të cilat 
kërkuesja mbajti shënime. Numri i përgjithshëm i intervistave ishte 33 dhe procesi i 
intervistimit për secilin prej tyre zgjati rreth 30 minuta. Për ruajtjen e 
konfidencialitetit të gjitha intervistat u koduan duke përdorur numra. Mbledhja e të 
dhënave u realizua në periudhën Shtator 2013 – Nëntor 2013. 
 
 Fokus grupi me migrantët e kthyer 

Intervista e fokus grupit është një tjetër instrument që përdoret në kërkimetcilësore, e 
cila lejon që pjesëmarrësit të pyeten për perceptimet, mendimet, besimet dhe 
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qëndrimet e tyre për një shërbim, për një temë, për situata të caktuara (Henderson, 
Naomi R. 2009). Këto intervista kanë një shkallë të lartë vlefshmërie, rezultatet janë 
tëbesueshme, gjithashtu, ato kanë kosto të ulët, rezultatet mund të përftohen më 
shpejtdhe madhësia e kampionit mund të rritet, pasi intervistohen disa individë 
njëherazi(Marshall, Catherine and Gretchen B. Rossman. 1999). Kjo formë 
interviste u përdor për intervistimin e migrantëve të kthyer. 
 
Një pjesë e rëndësishme e të dhënave në këtë studim u mblodhën nga diskutimi i 
realizuar me migrantë të kthyer përmes dy fokus grupeve të realizuara një në Tiranë 
dhe një në Korçë me një pjesëmarrje prej 7 dhe 6 migrantësh të kthyer respektivisht. 
Qëllimi i realizimit të këtij diskutimi ishte thellimi në çështjen e marrjes së 
shërbimeve publike të riintegrimit dhe nevojat për riintegrim të migrantëve të 
kthyer. Njohja me perceptimet, opinionet dhe përjetimet e migrantëve të kthyer mbi 
procesin e riintegrimit në Shqipëri është thelbësor për njohjen e nevojave të tyre si 
përfitues direkt të shërbimeve të riintegrimit si dhe për vlerësimin nëse shërbimet 
aktuale janë duke i shërbyer nevojave të tyre dhe në çfarë mase. 
 
Pjesëmarrësit në fokus grup kërkuan të mos regjistrohej prandaj u mbajtën shënime 
për diskutimin. Në realizimin e fokus grup-eve kërkuesja u ndihmua edhe nga një 
punonjës social që mundësoi mbajtjen e pjesshme të shënimeve dhe rakordimin më 
pas të shënimeve të plota nga fokus grupi. Si dhe në rastin e intervistave me 
informues kyç, u përgatit një listë pyetjesh që do të orientonte diskutimin. Fokus 
grupet u realizuan në dy ambjente private të identifikuara parapakisht nga kërkuesja 
për këtë qëllim për të mundësuar një diskutim sa më të qetë dhe për të siguruar 
komfort për pjesëmarrësit. Kohëzgjatja e fokus grupit të realizuar në Tiranë ishte 90 
minuta dhe atij në Korçë 100 minuta. Shënimet u konsultuan dhe u zbardhën nga 
kërkuesja dhe lehtësuesi i fokus grupit të nesërmen e tyre për të siguruar që shumica 
e informacionit ishte mbledhur dhe ishte interpretuar korrekt. Fokus grupet u 
realizuan në 26 Nëntor 2013 dhe 6 janar 2014. Aty ku ishte e mundur, të dhënat e 
siguruara nga këto intervista u krahasuan edhe me ato të vrojtimit së INSTAT & 
IOM përgjatë kapitullit V të analizimit të të dhënave. Në shtojcën 3 të punimit 
ndodhet lista e plotë e pyetjeve që drejtuan intervistën në fokus grupe. 
 

3.6 Analiza e të dhënave 
 
Procesi i analizës së të dhënave në kërkimin cilësor mund të ketë dinamikë të 
larmishme, në varësi të natyrës së kërkimit dhe vetë kërkuesit .E rëndësishme në 
procesin e analizimit të të dhënave është që analiza të jetë një proces konstant 
përmes të cilit vlerësohen dhe rivlerësohet informacioni i mbledhur në përputhje me 
temën e kërkimit dhe duke u siguruar që interpretimi i këtij informacioni pasqyron 
saktë perceptimet, opinionet, informacionet dhe ndjenjat e atyre që e kanë ofruar. 
Praktika ndërkombëtare e identifikuar në fushën e kërkimit cilësor sugjeron që një 
nga mënyrat më efikase të analizimit të të dhënave është ajo e identifikimit të 
temave kryesore dhe modeleve në të dhënat e mbledhura dhe më pas kategorizimi i 
të dhënave nga nëndarje më të vogla (që të evidentohen kategoritë e ngjashme dhe të 
theksohen kategoritë me dallime) drejt identifikimit të nëntemave dhe temave. Kjo e 
fundit ishte dhe mënyra e zbatuar në këtë studim.Menaxhimi i të dhënave u bë 
mënyrë manuale dhe për të matur frekuencën e kategorive u përdor dhe një program 
excel i thjeshtë. 
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Qëllimi kryesor i analizës së të dhënave në këtë studim ishte organizimi i sasisë së 
informacionit të marrë nga intervistat në mënyrë që temat dhe interpretimet që do të 
dilnin nga ky proces të adresoninsa më mirë pyetjen kërkimore të studimit. Për 
realizimin e analizës së të dhënave u hartua një plan pune. Fillimisht u krye njohja 
me të dhënat duke lexuar informacionin e marë nga çdo intervistë përmes 
transkripteve të intervistave për të vijuar me shënimet analitike të cilave kërkuesja ju 
referua shpesh gjatë gjithë procesit të analizimit të të dhënave. Për efekt të ruajtjes së 
konfidencialitetit të të dhënave, të gjitha intervistat u koduan duke përdorur numra. 
Ky proces i “njohjes” me të dhënat e mbledhura ndihmoi kërkuesen në identifikimin 
e temave kryesore dhe lidhjen e tyre me njëra-tjetrën, si dhe me pyetjen kërkimore të 
studimit. Të dhënat e grumbulluara më pas u organizuan dhe u kategorizuan përmes 
kodimit të nivelit të parë. Përmes kodimit të nivelit të parë u krye identifikimi i 
njësive të kuptimit, duke përdorur kod me shkronja, të cilat u përdorën si për të 
kategorizuar fjalë ashtu edhe shprehje dhe paragrafë. Për këtë kategorizim u përdor 
metoda e krahasimit konstant, ku njësi të kuptimit të të dhënave me karakteristika të 
njëjta konsiderohen si të përshtatura brenda të njëjtës kategori dhe u jepet i njëjti kod 
(Gorden R. tek Uni.Tirana, 2003), ndërsa njësitë me kuptim të ndryshëm vendosen 
në kategori të tjera dhe u jepet kod tjetër. Së fundmi kodimet u përpunuan dhe 
riorganizuan dhe u vlerësua frekuenca e përsëritjes së tyre.  
 
Pasi përfundoi plotësisht faza e kodimit fillestar u vazhdua me kodimin e nivelit të 
dytë, i cili mundëson interpretimin e përmbajtjes së kategorive të nivelit të parë. 
Gjatë këtij procesi u vendosën bashkë ose u korrigjuan njësitë e kuptimit që 
përshtaten brenda çdo kategorie. U rregulluan njësitë e kuptimit në kategori dhe u 
krahasuan kategoritë në mënyrë që të zbuloheshin marrëdhëniet midis tyre. Në 
përputhje me përmbajtjen e tyre, kategoritë u integruan në tema dhe nëntema; çdo 
temë e identifikuar u kodua në të njëjtën mënyrë sikurse u koduan dhe kategoritë. 
Një nga treguesit që konfirmoi kategoritë e përzgjedhura ishte dhe ngopja e 
kategorisë, momenti kur të dhënat filluan të jenë përsëritëse. Ky ishte edhe momenti 
kur u realizua një rishikim final i të gjitha kategorive për të siguruar tërësinë e 
analizës së ndërmarrë. 
 
 Kodimi i nivelit të parë të intervistave me informuesit kyç u krye sipas këtyre 

temave: 
 

1. Shërbimet në funksion të riintegrimit që ofrohen nga institucione 
publike 

Shërbime informimi dhe referimi:shërbime publike; mungesë e shërbimeve specifike 
për të kthyerit; mospërputhje e pritshmërive të të kthyerve me shërbimet e ofruara; 
njohje e mangët e shërbimeve dhe kritereve të përfitimit të tyre nga vetë institucionet 
përgjegjëse. 
 

2. Ndikimi i shërbimeve në riintegrimin e suksesshëm të të kthyerve  
Ndikim pozitiv në punësimin e të kthyerve dhe në aksesin në shërbimin profesional; 
ndikim pozitiv në aksesin në sistemin arsimor; ndikim të ulët në riintegrimin në 
vend të të kthyerit dhe familjes së tij/saj; përpjekje të limituara për maksimizimin e 
eksperiencave migratore për përfitim publik. 
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3. Shërbimet e së ardhmes 

Infrastrukturë e dobët institucionale për të ofruar shërbime; mungesë e shërbimeve 
specifike për migrantët e kthyer; njohje e cunguar e rolit të Sportelit të Migracionit; 
nevojë për trajnim dhe informacion të stafit të Sporteleve; nevojë për monitorim dhe 
vlerësimin e shërbimeve të riintegrimit; nevojë për ndryshime ligjore; nevojë për 
staf; nevojë për zgjerimin e hartës së ofruesve të ofruesve të shërbimeve të 
riintegrimit. 
 
 Kodimi i nivelit të parë të intervistave me Sportelet e Migracionit u bë sipas 

këtyre temave: 
 

1. Funksionimi i Sporteleve të Migracionit dhe ndikimi në mekanizmin e 
riintegrimit 

Njohuri e cunguar mbi kuadrin rregullator të riintegrimit (kuadrit politik, ligjor dhe 
institucional); konfuzion mbi aktet ligjore dhe parashikimet e tyre në funksion të 
riintegrimit; pasiguri për shërbimet e riintegrimit dhe funksionin e institucioneve 
publike në ofrimin e tyre; pasiguri në lidhje me funksionin e Sportelit të Migracionit; 
konfuzion mbi Statusin e Emigrantit, përfitimet e tij dhe modalitetet e përfitimit. 
 

2. Shërbimet e kërkuara 
Shërbime të vlefshme por jo të mjaftueshme për të adresuar nevojat e të kthyerve; 
mungesë koordinimi të institucioneve që ofrojnë shërbime të ndryshme në funksion 
të riintegrimit. 
 

3. Nevojat dhe shërbimet për të ardhmen 
Nevojë për njohje institucionale të rolit të Sportelit të Migracionit; nevojë për 
përmirësim të infrastrukturë institucionale për të ofruar shërbime; mungesë e 
shërbimeve specifike për migrantët e kthyer; nevojë për trajnim dhe informacion të 
stafit të Sporteleve; nevojë për monitorim dhe vlerësimin e shërbimeve të 
riintegrimit; nevojë për ndryshime ligjore që të përputhen shërbimet me pritshmëritë 
e emigrantëve; nevojë për burime njerëzore; bashkëpunim me shoqërinë civile; 
nevojë për zgjerimin e hartës së ofruesve të ofruesve të shërbimeve të riintegrimit. 
 
 Kodimi i nivelit të parë të fokus grupeve me migrantë të kthyer u krye sipas 

këtyre temave:  
 

1. Nevojat për shërbime riintegrimi 
Shërbime punësimi; ndihmë mjekësore; ndihmë për arsimim; akses në shërbimet 
mjekësore; ndihmë për hapje biznesi (orientim, kredi, lehtësira fiskale), strehim. 
 

2. Aksesi në mekanizmin publik të riintegrimit 
Mungesë njohurish rreth kuadrit ligjor; pamjaftueshmëri informacioni për ndihmën 
për riintegrim; paqartësi rreth politikave ekzistuese dhe ofrimit të shërbimeve; 
konfuzion njohurish; stres në marrjen e shërbimeve; nevojë për zbatim të kuadrit 
ligjor; besim i ulët në shërbimet publike. 
 

3. Ndikimi i shërbimeve në familje dhe në komunitet 
Stres në marjen e shërbimeve mjekësore për shkak të burokracisë dhe korrupsionit; 
mundësi punësimi të kufizuara; ndihmë kryesisht në informim; pasiguri për të 
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ardhmen e familjes së tyre dhe për jetesën në Shqipëri; tendencë riiemigrimi në 
mungesë të punësimit dhe kushte më të mira ekonomike për familjen. 

 
4. Shërbimet e së ardhmes dhe ofruesit e tyre 

Nevojë për të eliminuar burokracinë në aksesimin e shërbimeve; shërbime të 
shumëllojshme riintegrimi; rritje e cilësisë së shërbimeve publike; eliminimi i 
korrupsionit; vendosja e standarteve të shërbimit; monitorimi i shërbimeve. 

 
    Kodimi i Nivelit të Dytë 
 
Pas identifikimit të kategorive kryesore të dhënat u ndanë në nënkategori të tjera. 
Nga kodimi i nivelit të dytë të intervistave me informuesit kyç u identifikuan 6 
kategori: 
 

4. Shërbimet në funksion të riintegrimit që ofrohen nga institucione 
publike 

1.1 Shërbimet që kërkohen dhe që ofrohen, përfituesit: informim, këshillim, 
orientim drejt shërbimeve publike; ofrim i shërbimeve specifike (ndihmë 
ekonomike, ndihmë për hapje biznesi, përfitim të librezës mjekësore dhe 
shërbimit mjekësor falas; lehtësira specifike (si lehtësira fiskale, strehim, 
ndihmë ekonomike); trajtim i padiferencuar mes shtetasve; shërbime jo 
shumë të ndjeshme ndaj nevojave gjinore. 

1.2 Vështirësitë e hasura në ofrimin e shërbimeve dhe masat korrigjuese: 
mospërputhje e pritshmërive të të kthyerve për shërbimet në ndihmë të 
riintegrimit, për shkak të: i) pritshmërive të larta dhe jo realiste, ii) cilësisë së 
ulët të shërbimeve krahasimisht më shërbime të ngjashme të ofruara në 
vendet ky të kthyerit kishin emigruar, iii) besimit të ulët në shërbimet publike 
dhe marrjes së informacionit në rrugë informale; shërbime të limituara në 
raport me nevojat; burime të kufizuara humane dhe financiare. 

 
2. Ndikimi i shërbimeve në riintegrimin e suksesshëm të të kthyerve 
2.1 Ndikimi tek i kthyeri dhe familja: Ndikim pozitiv në aksesin për punësim; 

ndikim pozitiv në aksesin në arsim; ndikim pozitiv në riintegrimin në vend të 
të kthyerit dhe familjes së tij. 

2.2 Ndikimi në komunitet: Ndikim pozitiv në zhvillimin e komuniteteve lokale; 
nevojë për të “shfytëzuar” potencialin zhvillimor të të kthyerve në përfitim të 
komunitetit dhe për ti orientuar drejt aktiviteteve prodhuese. 

 
3. Shërbimet e së ardhmes 
3.1 Shërbimet e së ardhmes, profesionistët: infrastrukturë e dobët institucionale 

për të ofruar shërbime; mungesë e shërbimeve specifike për të kthyerit; 
nevojë për institucionalizim të rolit të Sportelit të Migracionit; nevojë për 
rritje kapacitetesh të stafit të Sporteleve; nevojë për monitorim dhe 
vlerësimin e shërbimeve të riintegrimit; nevojë për ndryshime ligjore; nevojë 
për staf. 

3.2 Aktorët e përfshirë në shërbimet e riintegrimit: më shumë bashkëpunim me 
shoqërinë civile dhe sektorin privat të shërbimeve; nevojë për zgjerimin e 
hartës së ofruesve të ofruesve të shërbimeve të riintegrimit; rol më aktiv për 
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strukturat e qeverisjes vendore si komunat, bashkitë dhe minibashkitë; rol 
aktiv për punonjësit socialë në mundësimin e shërbimeve të riintegrimit. 

 
Nga kodimi i nivelit të dytë të intervistave me Sportelet e Migracionit u 
identifikuan 7 kategori: 
 

4. Funksionimi i Sporteleve të Migracionit dhe ndikimi në mekanizmin e 
riintegrimit 

4.1 Njohja e funksioneve të Sporteleve: njohuri e mirë e funksionit; njohje e 
cunguar e kuadrit rregullator të riintegrimit (kuadrit politik, ligjor dhe 
institucional); konfuzion mbi aktet ligjore dhe parashikimet e tyre në 
funksion të riintegrimit; 

4.2 Njohja e Shërbimeve:pasiguri për shërbimet e riintegrimit dhe rolin e 
institucioneve publike; pasiguri në lidhje me funksionin e Sportelit të 
Migracionit; mungesë njohurie për kategoritë e përfituesve, dhe kriteret e 
përfitimit të shërbimeve; konfuzion mbi Statusin e Emigrantit dhe përfitimet 
e tij. 

4.3 Burimet për ofrimin e shërbimeve: mangësi në njohjen institucionale të 
rolittë Sportelit të Migracionit; burime të kufizuara të financiare dhe humane 
për të luajtur këtë rol. 

 
5. Shërbimet e kërkuara  
5.1 Tipologjia e shërbimeve të kërkuara dhe vlerësimi i tyre: shërbime të 

vlefshme por jo të mjaftueshme për të adresuar nevojat e të kthyerve; 
mungesë koordinimi të institucioneve që ofrojnë shërbime të ndryshme në 
funksion të riintegrimit. 

5.2 Perceptimet mbi ndikimin e shërbimeve: shërbime të pamjaftueshme dhe të 
përgjithshme; nevojë për shërbime specifike sipas nevojave të të kthyerve. 

 
6. Nevojat dhe shërbimet për të ardhmen 
6.1 Nevojat e Sporteleve të Migracionit: nevojë për institucionalizim të rolit të 

Sportelit të Migracionit; infrastrukturë e dobët institucionale për të ofruar 
shërbime; mungesë e shërbimeve specifike për migrantët e kthyer; nevojë për 
rritje kapacitetesh të stafit të Sporteleve; nevojë për monitorim dhe 
vlerësimin e shërbimeve të riintegrimit; nevojë për ndryshime ligjore; nevojë 
për burime njerëzore; bashkëpunim me shoqërinë civile; zgjerim i hartës së 
ofruesve të shërbimeve të riintegrimit; përmirësimi i bazës ligjore. 

6.2 Sugjerimet për të ardhmen: sugjerime për tipologjinë e shërbimeve, 
kategoritë e përfituesve dhe për ofruesit e tyre. 

 
Nga analiza e intervistave të fokus grupmeemigrantët e kthyer u identifikuan 9 
kategori: 
 

1. Nevojat për shërbime riintegrimi 
1.1 Tipologjia e nevojave: nevoja jo vetëm për riintegrim ekonomik, por dhe 

shoqëror dhe kulturor; nevojë për informacion mbi sistemin e shërbimeve 
publike në Shqipëri. 
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1.2 Nevoja të menjëhershme (punësim, formim profesional, ndihmë mjekësore, 

mësim të gjuhës shqipe për fëmijët, regjistrim në sistemin arsimor të 
fëmijëve, marrje të librezës mjekësore, strehim, njohje kualifikimesh. 

1.3 Nevoja afatmesme dhe afagjata: mësim të gjuhës shqipe për fëmijët, ndihmë 
për hapje biznesi (orientim, kredi, lehtësira fiskale), strehim. 

 
2. Aksesi në mekanizmin publik të riintegrimit 
2.1 Njohuritë mbi Sportelet e Migracionit dhe shërbimet në funksion të 

riintegrimit; mangësi në informacionin mbi sistemin e shërbimeve publike në 
Shqipëri; mungesë njohurish rreth kuadrit ligjor; pamjaftueshmëri 
informacioni; paqartësi rreth politikave ekzistuese dhe ofrimit të shërbimeve. 

2.2 Përjetimet për aksesin në shërbimet publike:ndihmë kryesisht në informim 
mbi shërbimet; stres në marjen e shërbimeve mjekësore për shkak të 
burokracisë dhe korrupsionit; mundësi punësimi të kufizuara; izolim social; 
ankth për të ardhmen e familjes në Shqipëri. 

2.3 Kthimi dhe tendenca për ri-emigrim: Tendencë e lartë për riiemigrim në rast 
mungese të punësimit dhe kushteve më të mira ekonomike për familjen; 
pasiguri për shërbimet mjekësore edhe ato lidhur me edukimin e fëmijëve; 
vendimarrja për qëndrimin në Shqipëri e lidhur me ekzistencën e shërbimeve 
cilësore. 

 
3. Ndikimi i shërbimeve në familje dhe komunitet 

Ekzistenca e shërbimeve publike thelbësore për riintegrimin e suksesshëm; 
ndikim pozitiv dhe negativ në komunitetin e kthimit. 

 
4. Shërbimet e së ardhmes dhe ofruesit e tyre 
4.1 Rritja e aksesit në shërbimet publike: Eliminimi i burokracisë në aksesimin e 

shërbimeve dhe diversifikimi i tyre; 
4.2 Cilësia e shërbimeve:Rritje e cilësisë së shërbimeve publike, eliminimi i 

korrupsionit; planifikimi i duhur i shërbimeve; ofrimi i shërbimeve specifike 
për të kthyerit (ndihmës financiare dhe mjekësore); vendosja e standarteve të 
shërbimit; monitorimi i shërbimeve; ngritja e sistemit të ankimimit. 

 
3.7 Qëndrueshmëria dhe vlefshmëria e studimit 
 
Sipas studiuesve procesi i mbledhjes sëtë dhënave në një punim kërkimor duhet të 
orientohet drejt sigurimit të qëndrueshmërisë së të dhënave dhe vlefshmërisë së 
tyre.Një sërë kërkuesish e matin qëndrueshmërinë në terma të besueshmërisë së 
instrumentit të kërkimit që prodhon në mënyrë të qëndrueshme përshkrime të pasura 
dhe kuptimplotë të dukurisë që studiohet. Për të rritur shkallën e besueshmërisë së 
studimit, kërkuesja u sigurua që të ishta sa më e saktë teknikisht në regjistrimin dhe 
transkriptimin e të dhënave dhe reflektimin në transkriptim edhe të komunikimit jo-
verbal nga çdo intervistë. Në analizën e të dhënave u përzgjodhën citate ilustruese që 
përfshinin hapësirën dhe tonin e përgjithshëm të të intervistuarve (Atkinson & 
Heritage 1984). Nga ana tjetër, shkalla e strukturimit, pra fleksibiliteti i përshtatjes 
së metodave të përdorura gjatë mbledhjes së të dhënave (Guba, E. G., & Lincoln, Y. 
S.(1981) u mbajt i ulët. Në studimin në fjalë kërkuesja u tregua rigoroze në 
intervistimet dhe në rregullat për kodim. Gjatë raportimit të gjetjeve u katalogua 
edhe një inventar i shmangieve i cili u përdor për të verifikuar dhe siguruar që 
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konkluzionet diktoheshin nga të dhënat dhe jo nga besimet e kërkueses. Për më tepër 
në përfundim të studimit të gjitha interpretimet e analizës dhe konkluzionet u 
konsultuan për një feedback me disa prej të intervistuarve për të konfirmuar 
interpretimet, konkluzionet si dhe për të mbledhur rekomandime specifike për 
paraqitjen e tyre. 
 
Nga pikëpamja e vlefshmërisë (matjes sëbesueshmërisë së rezultateve të studimit, 
Joppe (2000), kërkuesja konsultoi përgjigjet për një sërë pyetjesh me përgjigjet në 
studime të ngjashme siç pasqyrohen në kapitullin IV dhe V (si studimi i INSTAT, 
etc). Ky proces verifikimi ishte i domosdoshëm për të shmangur shtrembërimet gjatë 
procesit të analizës dhe interpretimit të të dhënave. Në disa raste, kërkuesja vërejti 
nuanca të caktuara dhe dykuptimësi të të dhënave si rezultat i aftësisë për të 
identifikuar informacionet e nënkuptuara nga fusha e studimit, sidoqoftë u kalua 
përtej kuptueshmërisë së pjesëmarrësve të studimit, përmes ilustrimit me citate nga 
të intervistuarit. Për të përmirësuar sa më shumë vlefshmërinë dhe qëndrueshmërinë 
e kërkimit u përdor procedura e Trekëndëzimit. Kjo e fundit përshkruan kombinimin 
e dy ose më shumë teorive, burimeve të të dhënave, metodave në një studim 
(Halcomb & Andrew 2005), dhe asiston me përpikmëri ndërtimin logjik të studimit. 
Në këtë kërkim u kombinua metoda e intervistës individuale, vëzhgimit ndër vite, si 
dhe burime të ndryshme informacioni si nga punonjësit e Sporteleve të Migracionit, 
ashtu edhe nga ata të institucioneve publike qendrore dhe nga të dhënat dytësore. 
Qasje të tjera për rritjen e vlefshmërisë përfshijnë angazhimin e zgjatur në mjedisin e 
kërkimit, mbikëqyrje sistematike dhe rishqyrtim tëanalizës dhe të gjetjeve të 
kërkuesit. Siç pasqyrohet dhe më herët në këtë kapitull, studimi u ndoq hap pas hapi 
dhe po ashtu edhe zhvillimet në politikat migratore për kthimin dhe riintegrimin në 
vend, për ta bërë studimin sa më aktual dhe rekomandimet e tij sa më të vlefshme 
dhe të përdorshme.  
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KAPITULLI IV 
 

ANALIZA E ZBATIMIT TË KUADRIT POLITIK DHE LIGJOR PËR 
RIINTEGRIMIN 

 
 
4.1 Hyrje 
 
Ky kapitull ndërmer një analizë të thelluar të kuadrit politik, ligjor dhe institucional 
për riintegrimin e migrantëve të kthyer në Shqipëri. Ai analizon përshirjen ose jo të 
parashikimeve/shërbimeve në funksion të riintegrimit në kuadrin politik dhe ligjor 
shqiptar, përmbajtjen e parashikimeve dhe në veçanti zbatimin e tyre në praktikë. 
Këto parashikime siç argumentohet deri më tani nga shqyrtimi i literaturës, ndikojnë 
ndjeshëm në kapacitetin e të kthyerit për tu riintegruar dhe për të shërbyer si agjent 
zhvillimi në komunitetin lokal ku vendoset. 
 
Vështirësitë e hasura në zbatimin e kuadrit politik dhe atij ligjor si dhe mësimet e 
nxjerra analizohen përgjatë tre fazave kohore që datojnë që prej vitit 2002 deri në 
vitin 2014. Si tillë, ky është një ndër kapitujt kryesorë për realizimin e objektivit të 
studimit. Për këtë analizë u përzgjodhën të gjitha politikat dhe aktet ligjore në fuqi 
që trajtojnë aspekte të migracionit të kthimit dhe riintegrimit, zbatimi i të cilave 
mbikqyret nga institucionet qeveritare. Kapitulli krijon terenin për analizimin e të 
dhënave të mbledhura nga intervistat me ofruesit e shërbimeve dhe marrësit e tyre 
për të kuptuar konteksin në të cilin funksionojnë Sportelet e Migracionit dhe ofrohen 
shërbimet që lehtësojnë riintegrimin e të kthyerve. 
 
4.2 Ecuria e politikave, legjislacionit, strukturave dhe shërbimeve të 
riintegrimit në Shqipëri ndër vite 
 
Për të mundësuar një analizë sa më të plotë të zhvillimit të kuadrit politik, ligjor dhe 
institucional për riintegrimin në vend dhe të ndikimit në riintegrimin e suksesshëm 
të të kthyerve ekzaminohen tre faza në kohë: 
 

- Faza 1  i përket periudhës prej vitit 2002 deri në vitin 2005 
- Faza 2 i përket periudhës prej vitit 2006 deri në vitin 2010 
- Faza 3 i përket periudhës prej vitit 2010 deri në vitin 2014 

 
Secila nga këto faza mbart ndryshime të rëndësishme të kuadrit politik, ligjor dhe 
institucional për migracionin e kthimit, dhe rrjedhimisht për zhvillimin e shërbimeve 
të riintegrimit. Përgjatë kësaj analize argumentohet se proceset integruese të 
Shqipërisë në Bashkimin Evropian kanë patur një ndikim të ndjeshëm në mënyrën se 
si është zhvilluar kuadri politik dhe ligjor në fushën e migracionit, dhe përsa i përket 
riintegrimit të të kthyerve në veçanti.  Këto zhvillime ilustrohen edhe në figurën 4.5. 
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Figura 4.1. Evoluimi i shërbimeve në funksion të riintegrimit 
 
 

 
 

• Faza 1 (2002-2005) 
 
Kuadri Politik: Në këtë periudhë kohore vërehen disa përpjekje për të përfshirë në 
politikat migratore shqiptare masa që adresonin çështje specifike të migracionit të 
kthimit, siç ishte psh. trajtimi i viktimave të trafikimit, etj në Strategjinë Kombëtare 
Kundër Trafikimit dhe Mbrojtjes së Fëmijëve Viktima të Trafikimit (2001-2004). 
Sidoqoftë dokumentat politike të asokohe trajtuan shumë pak çështje që mirëfilltazi 
lidheshin me migrantët e kthyer. Përpjekjet e para për të hartuar politika për 
riintegrimin e emigrantëve të kthyer, vërehen në vitin 2005 me hartimin e Strategjisë 
së Migracionit (2005-2010) dhe Planit të saj të Veprimit (PKVPM) dhe më 
specifikisht në kapitullin A2 “Kthimi i shtetasve shqiptarë nga vendet e BE”. Duhet 
theksuar se hartimi i Strategjisë për Migracionin nga Qeveria Shqiptare, ishte një 
përgjigje ndaj kërkesës së BE-së për të eliminuar emigracionin e parregullt nga 
Shqipëria drej vendeve të BE-së, dhe për të krijuar një vizion politik gjithëpërfshirës 
ndaj menaxhimit të migracionit në vend. PKVPM përmbante masa të cilat trajtonin 
si kthimin vullnetar, ashtu edhe atë të detyruar përmes zbatimit të marrëveshjeve të 
ripranimit. Sidoqoftë, prioritet i këtij dokumenti strategjik ishte menaxhimi i 
flukseve të parregullta migratore, rrjedhimisht, masat për riintegrim të parashikuara 
në PKVM, fokusoheshin kryesisht në informimin e popullatës migratore jashtë 
vendit mbi modalitetet e kthimit dhe veçanërisht të drejtat e tyre gjatë procesit të 
kthimit. Parashikohej gjithashtu edhe ndihma për riintegrim që mund të ofrohej nga 
organizata më të specializuara në këtë fushë, si IOM, etj (masat, 6 dhe 11). Në vijim, 
PKVM parashikoi dhe zgjerimin e regjistrit të gjendjes civile me një modul për 

•Faza 1 2002-2005 
•IOM hap Qendrën e 

Asistencës për 
Migrantët Ofrohet 
informacion për 
migrantët potencialë 

•Qendra transformohet 
Qendër të Shërbimeve 
për Migrantët dhe 
hapen dhe 2 qendra të 
tjera, në Vlorë dhe 
Durrës 

Qendra kalon gradualisht 
nën administrimin e 

SHKP 

•Faza 2 2006 -2010 
•IOM mbështet hapjen 

e 14 Qendrave pranë 
zyrave rajonale dhe 
lokale të punësimit 

•Informacion dhe 
shërbime migrantëve 
potencialë dhe atyre 
të kthyer 

Strategjia e Migracionit 
njeh dhe promovon rolin 

e Qendrave 
Krijojet Task Force për 
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•Faza 3 2010-2014 
•Miratohet Strategjia e 

Riintegrimit dhe 
krijohet rrjeti i 36 
Sporteleve të 
Migracionit pranë 
zyrave rajonale dhe 
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Sportele 
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shërbime migrantëve 
potencialë, atyre të 
kthyer dhe 
imigrantëve 

Fillon të funksionojë 
mekanizmi i riintegrimit  
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emigrantët si dhe krijimin e një regjistri specifik për emigrantët (masa 40) i cili nuk 
u realizua. Ndërkohë, pranë disa rajoneve të vendit u ngritën të ashtëquajturat 
Qendra të Shërbimeve për Migrantët. Ndihma specifike për riintegrim ndaj të 
kthyerve u perceptua në funksion të ofrimit të shërbimeve që do të risnin aksesin e të 
kthyerve në tregun e punës. Për herë të parë një ent publik si Zyra e Punësimit u 
identifikua si njësia e cila do të lehtësonte riintegrimin e të kthyerve përmes ngritjes 
së Sportelit të Migracionit (masat 9 dhe 40) dhe u parashikua ngritja e kapaciteteve 
të këtyre zyrave në të gjithë vendin për të kryer këtë funksion të ri. Më specifikisht 
masa 8 e PKVM (aktivitetet 1 dhe 2) parashikonte këshillimin për karrierë, hyrjen në 
punë dhe aksesin në formimin profesional, veçanërisht pëmes hartimit dhe zbatimit 
të programeve të përbashkëta të punësimit me bizneset private. Për më tepër në disa 
nga kapitujt të tjerë të Planit të Veprimit u përfshinë disa masa mbi vlerësimin e 
mundësive konkrete që ofron Strategjia për Punësimin dhe Formimin Profesional 
për shtetasit shqiptarë të kthyer (Masa 3), e cila nuk u zbatua (Onorato, 2009). Po 
ashtu u parashikua zhvillimi i politikave me qëllim nxitjen e kthimit të shtetasve 
shqiptarë të kualifikuar (Masa 54) e cila gjeti zbatim të pjesshëm në vitet në vijim. 
 
Kuadri Ligjor:PKVM parashikoi dhe hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore 
për Ligjin Nr.9034/2003 “Për Emigrimin e Shtetasve Shqiptarë për Motive 
Punësimi”, i vetmi akt ligjor që rregullonte çështjet e emigracionit në Shqipëri. Për 
më tepër PKVM parashikoiedhe miratimin e një Vendimi të Këshillit të Ministrave 
“Për nxitjen e kthimit vullnetar të emigrantëve shqiptarë dhe riintegrimin e tyre në 
vend” (Masa 58/4).Por ligji u vlerësua asokohe nga MPCCSSH si jo i plotë dhe që 
nuk ofronte një bazë solide ligjore për masa konkrete për riintegrimin e migrantëve 
të kthyer (Chaloff & Danaj, 2006). Për këtë arsye MPCCSSH vlerësoi si thelbësore 
që Shërbimi Kombëtar i Punësimit (SHKP) të përfshihej në draftimin e legjislacionit 
të ri ku do të sanksionohej edhe Statusi i Emigrantit. Formulimi i i ligjit të ri vijoi 
përgjatë vitit 2005 dhe 2006. Akte të tjera ligjore në funksion të riintegrimit që u 
miratuan gjatë kësaj periudhe ishin: 
 

• VKM Nr. 616 datë 4.12.2002 “Për përcaktimin e kategorive të tjera të 
grupeve të veçanta që përfitojnë nga ligji nr. 8872, datë 29.03.2002 “Për 
arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, ku u 
parashikua si përfitues kategoria e personave që kthehen nga emigracioni me 
probleme ekonomike.  

• VKM nr. 632 datë 18.09 2003 “Për programin e nxitjes së punësimit të 
punëkërkuesve të papunë femra”, në zbatim të Ligjit nr.7995 datë 20.09.1995 
“Për nxitjen e punësimit”, i cili parashikoi nxitjen e punësimit të femrave të 
trafikuara. 

• Ligji Nr. 9355, datë 10.03.2005 "Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore", i 
ndryshuar me Ligjin nr. 10252, datë 11.3.2010, në Nenin 5/pika 4 i cili 
përcaktoi si përfitues të ndihmës ekonomike, viktimat e trafikimit pas daljes 
nga institucionet e përkujdesit shoqëror deri në punësimin e tyre. 

 
Pavarësisht disa këtyre inisiativave ligjore, kjo periudhë kohore karakterizohet nga 
një vakum ligjor përsa i përket parashikimeve ligjore në funksion të riintegrimit të 
emigrantëve të kthyer. Për më tepër nuk u ndërmor asnjë vlerësim mbi nivelin e 
zbatimit të bazës ligjore në funksion të riintegrimit të të kthyerve. 
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Kuadri institucional dhe shërbimet: Paralelisht me zhvillimet politike dhe ligjore, 
gjatë kësaj faze u vunë re një sërë zhvillimesh nga pikëpamja strukturore në 
funksion të riintegrimit. Në vitin 2002, IOM hapi të parën Qendër të Asistencës për 
Migrantët e cila menaxhohej tërësisht nga IOM Tirana. Qendra i ofronte 
informacion emigrantëve potencialë mbi mundësitë e migrimit të rregullt nga 
Shqipëria drejt vendeve të Bashkimit Evropian ose dhe më të largëta si Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe Australia. Në rastet e migrantëve të kthyer, 
Qendra mundësonte vetëm referimin në programet e kthimit vullnetar të asistuar dhe 
riintegrimit të zbatuara nga IOM si në rastin me Anglinë, Gjermaninë, etj. Në vitin 
2004, Qendra e Asistencësu transformua në Qendrën e Shërbimeve për Migrantët 
dhe në periudhën 2004-2006 Qëndra e Tiranës u mor në dorëzim të plotë nga Zyra 
Rajonale e Punësimit e Tiranës. Në vijim u hapën dy qendra të reja për shërbime për 
migrantët në Vlorë dhe Durrës nën varësinë e zyrave rajonale të punësimit të cilat 
përveç informimit të emigrantëve potencialë filluan të ndërmjetësojnë për punësim 
dhe të lehtësojnë aksesin e migrantëve të kthyer në formimin profesional. 
 

• Faza 2 (2006-2010) 
 

Kuadri politik: Gjatë zbatimittë PKVM-së, në vitin 2006, me inisiativën e IOM në 
kuadër të një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian12, u krijua një Task 
Force13 e cila ndërmori hartimin e një dokumenti politik për institucionalizimin e 
asistencës për migrantët e kthyer në Shqipëri nëpërmjet zyrave lokale të punësimit 
dhe Organizatave Jo Fitimprurëse lokale. Dokumenti synoi strukturimin e veprimeve 
të ndërmarra për zbatimin e masave të ndryshme të parashikuara në PKVM, me 
fokus riintegrimin e shtetasve të kthyer, veçanërisht të Masës 8 e cila parashikoi 
“zgjerimin e shërbimeve të riintegrimit, për të garantuar kthimin e përhershëm” dhe 
Masës 9, “Rritja e kapaciteteve të Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe personelit të 
tij në zyrat rajonale dhe lokale”. Dokumenti përfshiu një analizë të funksionimit të 
tre Zyrave Rajonale të Punësimit (ZRP) pranë të cilave funksiononin Qendrat e 
Shërbimit për Migrantët, në Tiranë, Vlorë dhe Durrës, dhe hartimin e 
rekomandimeve specifike për përmirësimin e shërbimeve publike në funksion të 
riintegrimit të të kthyerve si dhe zgjerimit të rrjetit të shërbimeve në të gjithë vendin. 
 
Analiza nxori në pah tre kategori të kthyerish të cilët kishin nevoja dhe 
karakteristika specifike krahasuar me përdoruesit e tjerë të zyrave të punësimit: i) ata 
me burime financiare, të cilët mund të ishin investitorë të mundshëm; ii) ata me 
zanat/profesione dhe mjete, që dëshironin të punonin por jo me paga të ulëta, dhe që 
mund të ishin gjithashtu sipërmarrës të mundshëm; iii) ata pa profesion, që mund të 
kishin eksperiencë pune por ishin pa kualifikime dhe njëkohësisht punëkërkues të 
papunë të regjistruar pranë zyrave të punësimit. Dokumenti theksoi se të kthyerit i 
përdornin zyrat e punësimit si çdo punë-kërkues tjetër dhe se nuk ishte e mundur që 

12Projekti “Lufta kundër migracionit të parregullt në Shqipëri dhe më gjerë në rajon: Mbështetje e 
synuar për ngritjen e kapaciteteve në Shqipëri në kuadër të mbështetjes së dhënë për ripranimin”, 
financuar nga Komisioni Evropian dhe Ministria e Brendshme, Administratës Publike dhe 
Decentralizimit e Republikës Greke, dhe e zbatuar nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin 
(IOM), misioni në Tiranë. 
13Task Force drejtohej nga Ministria Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, dhe 
përbëhej nga përfaqësues të MPÇSSHB dhe të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, përfaqësues të 
Zyrave Rajonale të Punësimit në Tiranë, Durrës dhe Vlorë, IOM, përfaqësues të disa organizatave 
jofitimprurëse, dhe dy konsulentë të pavarur të IOM. 
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të identifikohej numri i tyre, sepse ata nuk regjistroheshin si migrantë të kthyer por 
thjesht si shtetas në kërkim të punësimit. Për më tepër u vërejet një skepticizëm i 
lartë mes të kthyerve kundrejt zyrave të punësimit dhe efikasitetit të tyre (Chaloff & 
Danaj, 2006). Nisur nga profili i tre kategorive të të kthyerve të identifikuara, 
dokumenti sugjeroi se në Shqipëri kthimi i qëndrueshëm i migrantëve duhej të 
perceptohej së pari si një çështje e punësimit cilësor me ndikim të drejtpërdrejtë në 
vendimarjen për emigrim dhe ri- emigrim pas kthimit. Rrjedhimisht, dokumenti 
vlerësoi si pengesa themelore në riintegrimin e migrantëve të kthyer në  Shqipëri, 
ekzistencën e mundësive të përshtatshme për punësim dhe aksesin në tregun e  
punës. Dokumenti vendosi në fokusin e tij rekomandimet që do të çonin drejt 
përmirësimit të shërbimeve të punësimit në vend, dhe nxitjes së punësimit mes të 
kthyerve. Rekomandimet preknin kryesisht sektorin publik të shërbimeve të 
punësimit por edhe atë privat si dhe organizatat e shoqërisë civile. U theksua 
gjithashtu nevoja për ndryshime ligjore për të garantuar një riintegrim sa më të mirë 
të të kthyerve përmes përcaktimit ligjor të kategorive të të kthyerve, Statusit të 
Migrantit të Kthyer dhe përfitimeve që mund të rridhnin prej këtij statusi. Ndër këto 
përcaktime u vlerësua si tepër i rëndësishëm përkufizimi i saktë i kategorisë 
“migrantë të kthyer me probleme ekonomike” për të vendosur më pas se si do t’i 
shpërndaheshin shërbimet ndaj kësaj kategorie. Gjithashtu u vlerësua se garantimi i 
shërbimeve të lidhura me riintegrimin duhej të përfshihej në planifikimin e 
strategjive/ligjeve/rregulloreve të reja mbi migracionin dhe punësimin, veçanërisht 
kur rregullore të tilla prekin sferën e aktiviteteve të Shërbimit Kombëtar të 
Punësimit (SHKP).Dokumenti politik edhe pse nuk u miratua përmes ndonjë akti të 
veçantë nënligjor, por u pranua si një dokument pune nga Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta si njësia koordinuese dhe monitoruese 
e Strategjisë së Migracionit dhe PKVM, dhe u përdor për të avancuar më tej 
konceptin e shërbimeve të riintegrimit në vend dhe për të hartuar në vitin 2010 
Strategjinë e Riintegrimit të Shtetasve Shqiptarë të Kthyer (2010-2015). 
 
Vlen të përmendet se politikat me qëllim nxitjen e kthimit të shtetasve shqiptarë të 
kualifikuar (Masa 54) siç ilustrohen në fazën 2, gjetën pjesërisht zbatim përmes 
programit “Brain Gain” (Rikthimi i Trurit) i zbatuar përmes një bashkëpunimi të 
Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Qeverisë Shqiptare.Ky 
program në periudhën 2006-2013 kontribuoi në kthimin e një sërë shtetasish të 
kualifikuar për të punuar pranë instuticioneve akdemike dhe ato të kërkimit shkencor 
në Shqipëri. Për më tepër u ofrua kontribut konkret në krijimin e Agjensisë 
Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. 
 
Kuadri Ligjor: Në vijim të plotësimit të parashikimeve të PKVM si dhe 
rekomandimeve të Dokumentit Politik, në 18 dhjetor 2006, u miratuaLigji i ri nr. 
9668 “Për emigrimin e shtetasve shqiptarë për motive punësimi”.Ky ligj është ende 
në fuqi dhe përfaqëson aktin ligjor kryesor që rregullon çështjet ligjore për 
emigrimin e shtetasve shqiptarë. Neni 2/14i këtij ligji përkufizon “Emigrantin e 
rikthyer” si emigrantin shqiptar të rikthyer në Republikën e Shqipërisë, për t’u 
larguar përsëri ose jo, pasi ka kaluar të paktën një vit në shtetin pritës dhe ka 
qëndruar të paktën një vit në Republikën e Shqipërisë. Të tillë janë edhe refugjatët e 
riatdhesuar, me dëshirë apo me detyrim, viktimat e trafikimit, të miturit, të 
burgosurit e luftës dhe diplomatët në kohë krizash. 
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Ligji parashikon marrjen e masave dhe ofrimin e shërbimeve riintegruese për 
emigrantët e kthyer në nenet 8 (E drejta për të përfituar nga shërbimet shtetërore), 9 
(Pagesat doganore dhe taksat), Neni 12 (Regjistrimi i Shtetasve) të tij dhe Neni 13 
(Përfitimi i Statusit të Emigrantit). 
 
Në zbatim të ligjit 9668, në këtë fazë kohore u miratuan: 
 

• Urdhri i Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta Nr. 
1772 dt.18.9.2007 ‘‘Për formën, përmbajtjen e dokumentit dhe proçedurën e 
përfitimit të Statusit të Emigrantit; 

• Urdhëri Nr.2086, dt.13.11.2007, “Për formën, përmbajtjen e “Regjistrit për 
Emigrantët dhe procedurat e regjistrimit”; 

 
Sidoqoftë, që prej miratimit të tij në vitin 2006 dhe deri në fund të 2010 ky ligj ngeli 
pa u zbatuar për shkak të një sere mangësish dhe kundërshtish ligjore si dhe 
paqartësi në formulimin e tij. Një pjesë e këtyre problematikave që lidhen me 
objektin dhe subjektin e ligjit kanë vazhduar të ekzistojnë edhe në periudhën në 
vijim 2010-2015 siç ilustrohet më vonë në këtë punim. Ligji ka në fokus të tij 
shtetasit shqiptarë që emigrojnë në formë të rregullt dhe që kthehen vullnetarisht në 
Shqipëri, ndërkohë që nuk përjashtohen nga subjektet e tij dhe shtetasit shqiptarë të 
rikthyer me detyrim në Republikën e Shqipërisë nga shtetet pritëse për shkak të 
situatës së parregullt të qëndrimit në këto vende. Ligji ka mungesë koherence në 
subjektet e tij sepse për shtetasit që emigrojnë i referohet emigrimit të rregullt, por 
për migracionin e kthimit i referohet si emigrantëve të rregullt ashtu dhe atyre të 
parregullt, tëcilët mund të jenë kthyer vullnetarisht apo forcërisht në Shqipëri. Për 
më tepër, objekti i këtij ligji (Neni 2) janë marrëdhëniet në fushën e emigracionit të 
shtetasve shqiptarë, që largohen nga Republika e Shqipërisë për motive punësimi, 
duke lënë jashtë motivet e tjera te emigrimit si studimet, bashkimi familjar, etj dhe 
duke mos adresuar plotesisht dinamikat e migracionit shqiptar të dy dekadave të 
fundit. Në përpjekje për të adresuar disa nga mangësitë ligjore në funksion të ofrimit 
të ndihmës për riintegrim ndaj të kthyerve, Qeveria Shqiptare parashikoi në Planin e 
Veprimit të Strategjisë së Riintegrimit (2005-2010) disa ndryshime ligjore, zbatimi i 
të cilave analizohet në fazën në vijim.  
 
Në periudhën 2006-2010, u miratua gjithashtu Udhëzimi Nr. 11 datë 02.04.2010 
“Për kriteret e ekuivalentimit të dëftesave të shkollave të mesme dhe regjistrimin në 
maturën shtetërore 2010 të shtetasve shqiptarë që kanë kryer studimet jashtë shtetit” 
në zbatim të Ligjit Nr. 7952, datë 21.06.1995 për “Arsimin Parauniversitar” në 
Republikëne Shqipërisë dhe në funksion të riintegrimit të shpejtë të të kthyerve në 
sistemin arsimor shqiptar. 
 
Kuadri institucional dhe shërbimet: Dokumenti Politik i vitit 2006 nxori në pah 
gjithashtu një sërë problematikash në lidhje me shërbimet e riintegrimit në vend, 
duke analizuar funksionimin e tre Qendrave të Shërbimeve për Migrantët si dhe 
koordinimine tyre me strukturat e ndërvartësisë, Shërbimin Kombëtar të Punësimit 
dhe Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Nisur nga 
profili i tre kategorive të të kthyerve të identifikuara, problematikat e punësimit të 
migrantëve të kthyer u analizuan në disa linja, që përfshinin burimet dhe 
organizimin e Zyrave të Punësimit (ZRP), marrëdhëniet me klientët dhe shërbimet e 
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ofruara nga këto zyra.Linja me interes për këtë punim kërkimor është veçanërisht ajo 
e procesit të ofrimit të shërbimeve nga ZRP-të. 
 
Analiza theksoi se Zyrat Rajonale të Punësimit nuk ishin në gjendje të identifikonin 
migrantët e kthyer dhe as të bënin kërkime mbi tipologjinë e kthimit të tyrepër shkak 
të natyrës vullnetare të regjistrimit të migrantëve të kthyer si të tillë pranë ZRP-ve. 
Duke qënë se besueshmëria në rolin e ZP-ve në punësim mbetej shumë e ulët në 
popullatë, për shkak të vendodhjeve të tyre gjeografike, burimeve të kufizuara për të 
adresuar nevojat e punëkërkuesve të papunë (mjete të varfra, infrastrukturë teknike e 
pamjaftueshme, kapacitete të kufizuara për të ofruar vende pune),dokumenti 
parashikoi se numri i migrantëve të kthyer të regjistruar do të ngelej shumë i ulët. Në 
lidhje me çështjen e punësimit cilësor, dokumenti nxori në pah vështirësitë e 
punësimit në sektorin publik për shkak të mosshpalljes së vendeve të lira të punës, 
apo të punësimit në sektorin privat, i cili mbështetej kryesisht në kontaktet personale 
si burimi i parë i punësimit. Në lidhje me nxitjen e formimit profesional si një nga 
mënyrat për të rritur aksesin e punëkërkuesve të papunë nëtregun e punës, 
dokumenti theksoi se kurset e ofruara nga qendrat publike të trainimit profesional 
ishin në shumicën e rasteve kurse prezantuese dhe afatshkurtra. Për rrjedhojë, 
orientimi drejt trajnimit dhe mundësive të punësimit ishtë më sipërfaqësor nga sa do 
të ishte në një sistem që ofronte trajnim të plotë. Për më tepër u vlerësua se një nga 
pengesat kryesore për formimin profesional ishte kostoja e trajnimit dhe u 
rekomandua heqja e saj për migrantët e kthyer apo ofrimi i ndihmës për pagesë.  
 
Në përgjithësi, në terma shërbimesh, ZRP-të u vlerësuan si jo në gjendje për të 
adresuar nevojat e kategorive të ndryshme të të kthyerve për shërbime riintegrimi 
specifike. Rrjedhimisht, u sugjerua zbatimi i një paketë të personalizuar riintegrimi 
me prioritete dhe objektiva të ndryshme  nga ZRP-të për çdo emigrant të kthyer në 
përputhje me kategorizimin e përgjithshëm (në tre kategori). Për më tepër, u 
vlerësua se nevojat e migrantëve të kthyer nuk mund të adresoheshin vetëm nga 
ofruesit publikë të shërbimeve dhe për këtë nevojitej një bashkëpunim më ofruesit 
privatë të shërbimeve,në veçanti për migrantët e kualifikuar të cilët kishin pritshmëri 
më të larta për profilin e punës dhe pagesën në raport me kategoritë e tjera të të 
kthyerve. Nga pikëpamja strukturore dokumenti vlerësoi se nuk kishtenjë qasje të 
unifikuar mes ZRP-ve për shërbimet e riintegrimit;  një nga zyrat rajonale kishte një 
specialist përgjegjës për çështjet e migracionit, ndërsa në zyrat e tjera ishin 
specialistët e shërbimit ata që trajtonin çështjet e migracionit. Gjithsesi, edhe në 
Vlorë dhe Durrës specialisti për migracionin kishte përgjegjësi të tjera përveç 
çështjeve të migracionit, si dhënia e shërbimeve për punëkërkuesit ose për kategoritë 
e tjera të klientëve të ZRP. Tirana ishte e vetmja zyrë rajonale punësimi me një 
sektor të veçantë për migracionin, për shkak të zgjerimit të shpejtë të zonës urbane të 
Tiranës, dhe numrit në rritje të vizitorëve. Gjithashtu u nxorrën në pah njohuritë 
kufizuara të stafit mbi parashikimet politike dhe ligjore për migracionin.  
 
Në përpjekje për të adresuar veshtirësitë e hasura nga Qendrat e Shërbimeve për 
Migrantët, dokumenti sugjeroi dy këndvështrime alternative: i) atë të ngritjes së një 
sporteli të veçantë për emigrantët e rikthyer, dhe kalimin e përgjegjësisë për 
trajtimin e migrantëve të kthyer të gjithë specialistëve të shërbimit; ii) atë të ngritjes 
së një sporteli të veçantë, me një specialist të dedikuar për shërbimet e riintegrimit 
që do të siguronte se të kthyerit do të mernin në çdo kohë informacion dhe shërbime. 
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Sidoqoftë, dokumenti theksoi se ngritja e një sporteli të veçantë do të kërkonte 
rritjen e buxhetit të ZRP-ve, ndërkohë që buxheti vjetor i ZRP-ve kishte ardhur 
sistematikisht në rënie ndër vite. Një tjetër sugjerim ishte edhe vendosja e Sporteleve 
të Informimit pranë pikave kufitare si për individët që ktheheshin apo edhe për ata 
që largoheshin nga vendi. Sidoqoftë në kushtet e mosnjohjes saktë të përmasave të 
migracionit të kthimit,alternativa e dytë e trajnimit të të gjithë stafit të shërbimeve 
pranë ZRP-ve u vlerësua gjithashtu si një mundësi shumë e mirë për tu konsideruar 
në kushtet kur skema e krijimit të një sporteli të veçantë dhe shtimit të safit nuk do të 
ishte e mundur për shkak të burimeve të kufizuara. Ky skenar do të mund të 
akomodonte afatgjatë edhe ndonjë ndryshim eventual të stafit dhe humbjen e “know-
how” (njohurive) të zyrës në fushën e migracionit. Rrjedhimisht, u sugjerua që 
shërbimet për emigrantët e kthyer të bëheshin pjesë e përgjegjësive të përditshme të 
stafit në zyrat e punësimit, në mënyrë që stafi të vazhdonte të punonte për çështje të 
tjera në periudha me flukse të vogla, por duke qenë gati për t’ju shërbyer qytetarëve 
në periudha fluksesh më të mëdha. Një tjetër argument në mbështetje të skenarit të 
dytë ishte dhe fakti se emigrantët e kthyer duhet të trajtoheshin si gjithë kategoritë e 
tjera të punëkërkuesve të papunë, në mënyrë që trajtimi i tyre i veçantë të mos linte 
vend për diskriminim pozitiv. 
 

• Faza 3 (2010- 2014) 
 
Kuadri Politik:Kjo fazë përfaqëson një fazë intensive në politikëbërjen në funksion 
të riintegrimit të suksesshëm të shtetasve shqiptarë të kthyer. Në vitin 2010, në 
plotësim të kritereve për përfundimin e proçesit të liberalizimit të vizave për 
qytetarët shqiptarë dhe masave të riintegrimit14 të parashikuara në Planin e 
Migracionit (2005-2010),Qeveria shqiptare hartoi dhe miratoi Strategjinë për 
Riintegrimin e Shtetasve Shqiptarë të Kthyer15(2005-2010) dhePlanin e saj i 
Veprimit16. Hartimi i një politike mbi riintegrimin e shtetasve të kthyer ishte një 
kriter i diktuar nga supozimet për një potencial të lartë migrator nga Shqipëria drejt 
vendeve të BE-së (Qeveria Shqiptare, 2010). Për më tepër me thellimin e krizës 
ekonomike në Greqi, parashikimet për kthime masive të emigrantëve shqiptarë për 
shkak të humbjes së vendeve të punës ishin pesimiste. Në kontekstin shqiptar 
ndërmarja e një angazhimi për lehtësuar rrintegrimin e shtetasve të kthyer dhe për të 
garantuar kështu kthimin e qëndrueshëm të tyre në vendu vlerësua si një nga 
përgjigjet më oportune kundrejt një rritjeje të mundshme të fluksit migrator dhe 
automatikisht të kthimeve në Shqipëri17. 
 

14Masat 6, 8, 9 të Planit Kombëtar të Veprimit për Migracionin  
15Tani dhe në vijim referuar vetëm si “Strategjia e Riintegrimit” 
16Miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 461, dt.09.06.2010, “Për miratimin e Strategjisë  
për Riintegrimin e Shtetasve Shqiptarë të Kthyer, 2010-2015 dhe Planit të Veprimit të saj” 
17Procesi i liberalizimit të vizave me BE implikon se në rast të mosrespektimit të kritereve të 
liberalizimit, Direktiva e 2008/115/EC e Parlamentit Evropian dhe Këshillit mbi Standartet dhe 
proçedurat në Shtetet Anëtare për kthimin e shtetasve të parregullt të vendeve të treta mund të 
aplikohet. Neni 11 i kapitullit 2 të kësaj direktive përcakton ndalimin e hyrjes në territorin Schengen 
për shtetasit që kthehen për një periudhë kohore maksimale 5 vjeçare e cila mundet në raste të 
vecanta të zgjatet më tepër nëse i rikhyeri paraqet kërcënim për politikat publike, sigurinë publike dhe 
kombëtare. 
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Strategjia e Riintegrimit shërben si dokumenti bazë i politikave të  Qeverisë 
shqiptare për riintegrimin e shtetasve të kthyer vullnetarisht dhe forcërisht edhe pse 
qëllimi kryesor i hartimit të saj është i lidhur me proçesin e liberalizimit të rregjimit 
të vizave me BE-në dhe riintegrimi i të kthyerve në kuadër tëMarrëveshjes së 
Ripranimit Komunitet Europian –Shqipëri (2006). Vizioni i saj është sigurimi i një 
kthimi të qëndrueshëm për emigrantët përmes mbështetjes së procesit të riintegrimit, 
pavarësisht formës së kthimit. Përmes këtij dokumenti politik vërehet një angazhim i 
institucioneve shtetërore për përmirësimin e informacionit dhe rrjedhimisht aksesit 
në shërbimet publike të cilat lehtësojnë procesin e riintegrimit të të kthyerve në 
vend.  
 
Për të realizuar këtë vizion, Strategjia mbështetet në disa parime bazë që janë: 

• shmangia e diskriminimit pozitiv për pjesën tjetër të popullatës jo-migratore, 
që nënkupton se “mbështetja për riintegrim” konsiston kryesisht në 
përmirësimin e sistemit të informimit të shtetasve shqiptarë të kthyer mbi 
shërbimet publike ekzistuese tek të cilat kanë akses të gjithë shtetasit 
shqiptarë sipas kritereve të përcaktuara nga kuadri ligjor shqiptar; 

• vullneti i lirë i të kthyerve për tu përfshirë në mekanizmin publik të 
informimit dhe mbështetjes për riintegrim; 

• promovimi i shërbimeve publike përmes nxitjes së komunikimit institucional;  
• nxitja e bashkëpunimit mes strukturave publike dhe shoqërisë civile në 

ndihmë të riintegrimit të shtetasve shqiptarë të kthyer; 
• barazia dhe ndjeshmëria gjinore në adresimin e nevojave të emigrantëve të 

kthyer.  
 
Shërbime specifike garantohen vetëm për kategori të caktuara shtetasish të kthyer, 
në përputhje me politikat dhe parashikimet ligjore përkatëse si në rastet e viktimave 
të trafikimit, të miturve të pashoqëruar, etj. 
 
Për të realizuar vizionin e saj, atë të sigurimit të një kthimi të qëndrueshëm për 
emigrantët përmes mbështetjes së procesit të riintegrimit, strategjia përcaktoi të 
ashtëquajturin “mekanizëm riintegrimi” që shërben si një udhërrëfyes për migrantin 
e kthyer drejt aksesit në shërbimet ekzistuese publike (por dhe private për të cilat ka 
dijeni). Ky mekanizëm specifikon proceduren e informimit dhe referimit të të 
kthyerit drejt shërbimeve që nga momenti i hyrjes në pikën e kalimit kufitar në 
Shqipëri dhe deri në momentin e aksesimit të shërbimeve publike. 
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Figura 4.2.Skema e Mekanizmit të Riintegrimit 
 

 
 
Burimi: Strategjia për Riintegrimin e Shtetasve të Kthyer: 2010 
 
Mekanizmi i cili vazhdon të funksionojë aktualisht vendos në qëndër të tij Sportelet 
e Migracionit të ngritura pranë  Zyrave Rajonale dhe Lokale të Punësimit  (36 zyra 
në të gjithë territorin) nën varësinë e Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe të 
Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, duke adresuar kështu një prej 
rekomandimeve të Dokumentit Politik të vitit 2006. Plani i Veprimit të Strategjisë 
përmban një sërë masash që synojnë përmirësimin e kuadrit ligjor ekzistues në 
funksion të riintegrimit të shtetasve të kthyer për të lehtësuar aksesin e tyre në 
shërbime. Për më tepër parashikohen masa lidhur me shërbime specifike apo 
përfshirje të të kthyerve në programe që ndihmojnë riintegrimin e të kthyerve (si ato 
të investimit në bujqësi, etj). 
 
Një tjetër zhvillim në politikëbërje me ndikim në riintegrimin e të kthyerve ishte dhe 
miratimi në vitin 2014 nga Qeveria Shqiptare e Strategjisë Kombëtare për Punësim 
dhe Aftësi 2014-2020. Strategjia i njeh emigrantët e kthyer si një segment i veçantë i 
forcës së zënë me punë në Shqipëri, e cila has vështirësi në riintegrimin dhe gjetjen e 
një vendi pune në veçanti në rastet e familjeve të varfra. Strategjia thekson 
gjithashtu  se lehtësimi i integrimit në tregun e punës për emigrantët që janë të 
detyruar të kthehen në shtëpi sipas marrëveshjeve të ripranimit që ka nënshkruar 
Shqipëria, është një detyrim i trefishtë për strukturat publike: Së pari, si një detyrim 
ndaj qytetarëve të tyre; së dyti, si një kategori nga e cila mund të përfitojë tregu i 
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punës përsa i përket cilësisë, formimit e shërbimeve, dhe së treti, si një zbatim i 
detyrimeve që rrjedhin nga bashkëpunimi me BE-në (Qeveria Shqiptare, 2014, f.39 – 
53). Strategjia thekson nevojën për ngritjen e një sistemi efikas për menaxhimin e 
lëvizjes së punës, që do të mundësonte lëvizjen e informuar dhe të mirëpërgatitur të 
punës për qytetarët shqiptarë jashtë vendit. Nga pikëpamja e ndikimit të migracionit 
të kthimit në zhvillimin e vendit Strategjia vëren se sistemi aktual i formimit 
profesional nuk e njeh të nxënit e mëparshëm, veçanërisht kualifikimet dhe aftësitë e 
fituara në emigracion si për qytetarët shqiptarë ashtu edhe për të huajt, duke bërë që 
ndikimi i zhvillimit njerëzor të emigracionit të mbetet i pashfrytëzuar. Strategjia 
parashikon se lëvizja e punës do të jetë ende e pranishme në vend dhe është e 
rëndësishme që të krijohen kushtet dhe kuadri i nevojshëm ligjor për të nxitur 
emigrimin qarkullues, në përputhje me nevojat e emigrantit dhe të vendit të origjinës 
apo vendit pritës.  
 
Kuadri ligjor: Në përpjekje për të adresuar mungesën e zbatueshmërisë së Ligjit 
9668/2006, Plani i Veprimit të Strategjisë për Riintegrimin parashikoi në masat 3,4 
5, 6 , 8 dhe 9 të tij një sërë ndryshimesh ligjore të cilat janë realizuar gjatë periudhës 
së ndërmarjes së punimit kërkimor. Ato paraqiten në rendin kronologjik si më poshtë 
vijon sëbashku me një analizë të risive të sjella në funksion të riintegrimit të të 
kthyerve: 
 

• Miratimi i Urdhrit Nr. 1999, datë 13.10.2010, të Ministrit të Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta “Për një shtesë në Urdhrin Nr. 
782, datë 04.04.2006, “Për tarifat e sistemit të formimit profesional” i 
ndryshuar, nëpërmjet të cilit grupit të përfituesve të shërbimit të formimit 
profesional me tarifë falas i është shtuar edhe kategoria e emigrantëve të 
kthyer, me probleme ekonomike (masa 5 e PKV). 
 

• Miratimi i Urdhrit Nr. 83 të Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta, datë 06.06.2011, “Për formën, përmbajtjen e 
dokumentit dhe procedurën e përfitimit të Statusit të Emigrantit. Ky urdhër 
zëvendësoi Urdhrin Nr. 1722, dt. 18.09.2007 me të njëjtin titull, duke 
përfshirë parashikime për emigrantët e kthyer (masa 2 e PKV). 
 

• Miratimi i Urdhrit Nr. 84 të Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta, datë 06.06.2011, “Për Mënyrën, Përmbajtjen e 
“Regjistrit të Emigrantëve” dhe Procedurat e Regjistrimit”. Ky urdhër 
zëvendësoi Urdhrin Nr. 2086, dt. 13.11.2007 me të njëjtin titull duke 
përfshirë parashikime për emigrantët e kthyer (masa 3 e PKV). 
 

• Miratimi i Ligjit Nr. 54, Datë 10.05.2012 nëpërmjet të cilit janë bërë disa 
ndyshime në Ligjin Nr. 9232, Datë 13.05.2004, për “Programet sociale për 
strehimin e banorëve të zonave urbane”, emigrantët e kthyer janë përfshirë 
në kategoritë që trajtohen me përparësi për të përfituar strehim. Gjithashtu, 
janë miratuar ndryshimet përkatëse të VKM Nr. 53/2005, me Vendimin e 
Këshillit të Ministrave Nr.574, Datë 29.08.2012, “Për përcaktimin e 
dokumentacionit që duhet të paraqesë familja për t’u strehuar, sipas njërit 
prej programeve  sociale te strehimit dhe të afateve, e të procedurave të 
miratimit nga organet e qeverisjes vendore”.  
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• Miratimi i Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 27, datë 11.1.2012 “Për 
programin e nxitjes së punësimit të femrave nga grupe të veçanta” i 
ndryshuar. Ky vendim shfuqizoi Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 632, 
datë 18.9.2003 dhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.899, datë 
10.11.2010 për programet e nxitjes së punësimit. Përmes këtyre 
ndryshimeve, në kategoritë që përfitojnë nga zbatimi i këtij programi është 
shtuar edhe kategoria e emigrantëve të kthyer, me probleme ekonomike 
(masa 4 e PKV). 
 

• Përfshirja në Udhëzimin e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës “Për fillimin e 
vitit të ri shkollor” e modaliteteve dhe veprimeve për t’u kryer në rastet e 
fëmijëve të shtetasve shqiptarë të ripranuar (masa 1/7 e PKV):  
- regjistrimi për herë të parë në sistemin arsimor i fëmijëve të lindur jashtë 

vendit; 
- vazhdimi i studimeve të nisura jashtë vendit; 
- ekuivalentimi i dëftesave dhe diplomave. 

 
• Miratimi i Udhëzimit të përbashkët i Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe 

Mbrojtjes së Konsumatorit (MBUMK) dhe Ministrisë së Financave Nr. 2/1, 
Datë 08.02.2011 “Mbi zbatimin e VKM Nr. 27, Datë 12.01.2011 për 
përcaktimin e kritereve bazë, të sektorëve që do të mbështeten dhe të masave 
të përfitimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural”. Në 
këtë udhëzim janë përcaktuar masat konkrete të programit të mbështetjes 
direkte dhe vlera e përfitimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe 
zhvillimin rural për vitin 2011. Në kriteret konkuruese të çdo skeme 
zbatuese për vitin 2011 u vendos që fermeri emigrant i rikthyer që aplikon 
për këto skema përfiton 10 pikë më shumë se fermerët e tjerë. Çdo vit 
MBUK pregatit kriteret e reja për fondin dhe i bën ato publike. 

 
Në analizën e sfidave të zbatimit të kuadrit politik dhe atij ligjor, sfida kryesore 
paraqitet ajo e zbatimit të Ligjit 9668/2006 (i ndryshuar) si akti ligjor kryesor në 
fushën e migracionit të shtetasve shqiptarë dhe që përfshin të dy proceset si 
emigrimin ashtu dhe kthimin dhe riintegrimin si pjesë të tij. Në 3 Mars 2011, Ligji 
Nr. 9668 u ndryshua përmes ligjit nr 10389 në përputhje me masen 1 të Planit të 
Veprimit të Strategjisë së Riintegrimit dhe në përpjekje për të legjitimuar shërbimet 
e riintegrimit për të gjitha kategoritë e emigrantëve të kthyer. Dy vjet më vonë IOM 
(2013) kreu një vlerësim të përgjithshëm të ligjit Nr. 9668/2006 dhe akteve të tij 
nëligjore për të rikonfirmuar gjetjen se qasja për t’u përqëndruar në dy kategori të 
veçanta migrantësh në të njëjtin akt ligjor (emigrantë potencialë dhe emigrantë të 
kthyer) e bëjnë ligjin më pak të fokusuar e koherent, duke mos lejuar trajtimin e të 
gjitha çështjeve me të njëjtin efektivitet dhe mënyrë efektive dhe, për rrjedhojë, duke 
sjellë pengesa në zbatimin e tij. Si rrjedhim, rekomandimi kryesor i vlerësimit ishte 
marrja në konsideratë që Ligji të jetë më i fokusuar, duke trajtuar vetëm një prej dy 
kategorive apo duke bërë një dallim të qartë midis tyre, duke qenë se nevojat e 
migrantëve potencialë dhe atyre të kthyer janë të ndryshme, dhe si të tilla, kërkojnë 
lloje të ndryshme mbështetje nga shteti dhe procedura zbatimi. Për më tepër u 
sugjerua qartësimi i kategorive të të kthyerve dhe përfitimet për çdo kategori sepse 
Neni 4 në pikën d) përcaktonte si një prej kategorive të kthyerit në kuadrin e 
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marrëveshjeve të ripranimit midis Shqipërisë dhe vendeve pritëse/tranzite, por jo 
kategori të tjera të kthimeve me forcë. Për shkak se ligji trajton kategori (të rregullt 
dhe të parregullt) dhe tipologji të ndryshme migrantësh (emigrantë kryesisht për 
motive punësimi dhe të kthyer për gjithë llojet e motiveve) trajtimi ligjor i çdo 
kategorie do të kërkonte minimalisht ndryshimin e thellë të ligjit për të zgjeruar 
fokusin e tij në të gjitha këto kategori dhe tipologji migrantësh, ose hartimin e një 
ligji të ri, ku sërish do të kishte nevojë për specifikimin e saktë të objektit të ligjit 
dhe subjekteve të tij. Për më tepër, Neni 28 (i ndryshuar) ngarkon Ministrinë e Punës 
me hartimin dhe miratimin e programeve aktive dhe pasive të punësimit dhe 
formimit profesional në vend, për “emigrantët e rikthyer me probleme ekonomike” si 
dhe mbështetjen për plotësimin e kërkesës për përfitimin e ndihmës ekonomike, për 
emigrantët e rikthyer. Në përputhje me këtë nen dhe një sërë masash të Planit të 
Riintegrimit, janë miratuar tashmë dy akte ligjore18 që mundësojnë përfitimin e 
shërbimeve të cituara sa më siper nga emigrantet e rikthyer me probleme 
ekonomike. Por ligji nuk përcakton përkufizimin e emigrantit me probleme 
ekonomike, për rrjedhojë zbatimi i këtyre akteve në praktikë mbetet për tu analizuar. 
Për më tepër, pa patur një numër të saktë mbi kthimet e emigrantëve me probleme 
ekonomike kostoja e përfshirjes së kësaj kategorie edhe në kategorinë përfituese të 
ndihmës ekonomike mund të jetë tejet e lartë, sidomos nëse konsiderohet fakti që 
shumica e të kthyerve nga Greqia kthehen për shkak të krizës ekonomike në këtë 
vend.  
 
Një tjetër vështirësi në zbatimin e kuadrit ligjor për riintegrimin është dhe dhënia e 
Statusit të Emigrantit dhe përfitimeve që rrjedhin prej tij.Në funksion të ofrimit të 
shërbimeve të riintegrimit u miratuan dhe dy urdhra të Ministrit të Punës mbi 
përmbajtjen dhe procedurën e përfitimit të Statusit të Emigrantitdhe mbi formën dhe 
përmbajtjen e Regjistrit të Emigrantëve të paraqitura sa më sipër. Sidoqoftë, 
ndryshimet e vitit 2011 nuk kanë mundur dot të adresojnë problematikën reale të 
këtij ligji, atë të një mungese vizioni të qartë mbi objektin e ligjit dhe subjektet e tij 
që u vërejt që prej vitit 2006. Modalitetet e marjes së Statusit të Emigrantit dhe 
procedurat e tyre përcaktohen në Urdhrat nr.83, dhe 84 të sipërpërmendura të 
Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Sidoqoftë, edhe 
parashikimet e këtyre urdhrave janë të paqarta dhe jot ë plota për të siguruar 
përfitime direkte për individin që regjistrohet pranë Sportelit të Migracionit dhe 
përfiton Statusin e Emigrantit. Duke qënë se zbatimi i tyre është i ndërlidhur, ato 
analizohen sëbashku në këtë pjesë të punimit.  
 

• Në bazë të Urdhërit 84, pika 6, çdo shtetas i cili dëshiron të emigrojë për 
motive punësimi apo është kthyer nga emigrimi, regjistrohet në Zyren 
përkatëse të Punësimit me paraqitjen e një mjeti identifikimi, duke plotësuar 
dhe formularët (për ata që dëshirojnë të emigrojnë, për ata që kanë siguruar 
një kontratë punësimi, dhe për ata që janë kthyer nga emigracioni) sikurse 
parashikohet në pikën 8 të këtij urdhëri. Rrjedhimisht, në bazë të këtyre 
dispozitave, e drejta për tu regjistruar në regjistrin e emigrantëve është e 

18VKM, Nr. 923, Datë 10.11.2010 “Për një shtesë në Vendimin Nr. 48, Datë 16.01.2008, të Këshillit 
të Ministrave, “Për masën dhe kriteret e përfitimit nga programi i nxitjes së punësimit të 
punëkërkuesve të papunë në vështirësi” i ndryshuar18 dhe Urdhri i  Ministrit të Punës,Nr. 1999, Datë 
13.10.2010 “Për një shtesë në Urdhrin Nr. 782, Datë 04.04.2006, “Për tarifat e sistemit të formimit 
profesional” i ndryshuar 
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hapur për çdo shtetas. Por vihet re se nëbazë të pikës 1 të Urdhërit 83, çdo 
individ i cili është regjistruar në regjistrin e emigrantëve dhe plotëson 
dokumentacionin e nevojshëm të parashikuar në pikën 7 të këtij urdhëri, 
përfiton Statutin e Emigrantit. Pra, sikurse vihet re nga kjo dispozitë, 
përfitimi i statusit të emigrantit nuk është një pasojë automatike e regjistrimit 
të shtetasve në regjistrin e emigrantëve, por thjesht pasojë e plotësimit të 
dokumentacionit të kërkuar në pikën 7. Ky dokumentacion përfshin kopje 
pasaporte, çertifikatë personale me fotografi, dokumentacion që vërteton 
qëndrimin për më shumë se 1 vit të emigrantit në vendin/vendet pritës/e 
përpara kthimit në Shqipëri.  

 
• Përsa i përket përfitimit të Statusit të Emigrantit nga ana e individëve të 

rikthyer, pika 7 (c) e Urdhërit 83 nuk e parashikon saktësisht llojin e 
dokumentacionit që mund të provojë qëndrimin e individit për një periudhë 
më të gjatë se 1 vjeçare në vendin pritës. Kjo dispozitë nuk parashikon 
specifikisht nëse lloji i dokumentacionit duhet të jetë i tillë që mund të 
provohet vetem nga qëndrimi i ligjshëm në një vend të caktuar (p.sh. leje 
qendrimi) apo mund të jetë dhe ndonjë lloj dokumentacioni tjeter (si abonime 
vjetore transporti publik) të cilat mund të vertetojnë qëndrimin pavarësisht 
faktit që individi mund të ketë qënë në një situatë të parregullt emigrimi në 
vendin pritës. 

 
• Nga dispozita e pikës 4 e Urdhërit 83 përcaktohet se të rikthyerit të cilët kanë 

Statusin e Emigrantit, "mund të përfitojnë nga programet e nxitjes së 
punësimit dhe kurset e formimit profesional publik falas". Ndërsa nga ana 
tjetër, Urdhëri 84 në pikën 4 përcakton një seri tjetër përfitimesh për 
individët që thjesht regjistrohen në regjistrin për emigrantët (pra pavarësisht 
nëse kanë apo jo Statusin e Emigrantit): "shërbime informimi dhe referimi në 
autoritetet përgjegjëse për ofrimin e mëtejshëm të shërbimeve të 
riintegrimit". Rrjedhimisht, një individ i cili është regjistruar në regjistrin e 
emigrantëve por që nuk ka përfituar Statusin e Emigrantit pasi i mungon një 
nga dokumentat siç përcaktohen në pikën 7 të Urdhërit 83, mund të përfitojë 
vetem shërbime informimi. Vlen të theksohet se nuk është e qartë se çfarë të 
drejtash gëzojnë specifikisht ata individë të cilët janë thjesht të regjistruar në 
regjistrin e emigrantit por nuk kanë Statusin, kjo pasi nuk specifikohet se në 
çfarë konsistojnë "shërbimet e informimit" të përmendura nga dispozita. 
Gjithashtu, pozicioni ligjor i individëve të cilët përfitojnë Statusin e 
Emigrantit është i paqartë, kjo pasi mbeten të pa specifikuara përfitimet. 
Kështu nuk specifikohet se ku konsistojnë kurset e formimit orientues, apo sa 
zgjat kursi i gjuhës dhe se çfarë kurse gjuhe parashikohen. Gjithashtu, nuk 
specifikohen institucionet përgjegjëse për dhënien e këtyre kurseve: 
Drejtoritë e Formimit Profesional Publik apo ndonjë institucion tjetër?  
 

• Së fundmi, për sa i takon përfitimeve të parashikuara në këto dy urdhra, vlen 
të theksohet që një seri përfitimesh parashikohet dhe në pikën 5 të Urdhërit 
83, për individët të cilët kanë statutin e emigrantit: "strehim, shëndetësi, 
arsimim, mbrojtje shoqërore, investime në vend etj". Sikurse dhe në rastin 
më lart, dhe kjo dispozitë nuk detajon specifikisht se çfarë parashikohet si 
përfitim në këto fusha të përmendura dhe nuk jepet asnjë referencë ligjore 
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referuese.Nga ana tjetër përfundimi i dispozitës me termin "etj" e bën akoma 
më të paqartë situatën ligjore të përfituesve në fjalë. 

 
Këto janë vetëm disa nga shumë shembuj që ilustrojnë se kuadri ligjor që rregullon 
migrimin e shtetasve shqiptarë dhe veçanërisht shërbimet e riintegrimit ka mangësi 
dhe paqartësi në parashikimet e tij. 
 
Kuadri Institucional dhe shërbimet: Me miratimin e Strategjisë së Riintegrimit 
dhe Planit të saj të Veprimit u bë e qartë se struktura bazë e mekanizmit të 
riintegrimit do të ishte Sporteli i Migracionit të cilat janë ngritur pranë çdo zyre 
rajonale dhe lokale punësimi (36 në total).Duhet theksuar se që prej vitit 2010, 
Sportelet e Migracionit u shërbejnë sot 3 kategorive të migrantëve, edhe pse një  prej 
këtyre kategorive nuk është subjekt i Strategjisë së Riintegrimit (të huajt për qëllime 
punësimit në Shqipëri- imigrantët): 
 

- Emigrantëve potencialë (shtetas shqiptarë) të cilët dëshirojnë në vendet e 
Bashkimit Evropian si dhe vende të tjera në mënyrë të rregullt; 

- Migrantëve të kthyer (shtetas shqiptarë) të cilët dëshirojnë të njihen me, dhe 
përfitojnë nga shërbimet publike në funksion të riintegrimit në Shqipëri; 

- Imigrantëve (shtetas të huaj) të cilët dëshirojnë të pajisen me leje 
pune/qëndrimi në Shqipëri. 

 
Sportelet administrojnë edhe regjistrin për shtetasit shqiptarë të kthyer nga 
emigracioni, pa dallim mes të kthyerve me forcë apo atyre të kthyer vullnetarisht.Në 
parim, emigranti i kthyer pas marjes së një informacioni paraprak në pikat kufitare 
viziton vullnetarisht Sportelin e Migracionit më të afërt në një moment të dytë që 
ai/ajo e konsideron si të përshtatshëm dhe kalon në një procedurë intervistimi nga 
punonjësi i Sportelit të Migraconit.  Gjatë intervistës vlerësohen nevojat e emigrantit 
të kthyer për shërbime që do të lehtësonin riintegrimin e tij dhe të anëtarëve të tjerë 
të familjes. Më pas, i kthyeri referohet drejt institucioneve të tjera publike për të 
marë shërbimet për të cilat ka nevojë. Aty ku është e mundur, Sporteli e pajis të 
kthyerin me fletëpalosje informuese mbi shërbimet e kërkuara ku specifikohen dhe 
institucionet ofruese dhe adresat përkatëse (psh, në rast të nevojës për regjistrim të 
fëmijëve në shkollë e drejton në Drejtorinë Arsimore të Rrethit; në mungesë të 
strehimit drejt bashkisë, etj). Që prej miratimit të Strategjisë dhe Planit të saj të 
Veprimit në vitin 2010, procesi i informimit dhe referimit nuk ka rezultuar i lehtë 
për Sportelet e Migracionit të cilat kanë hasur një sërë vështirësish si nga pikëpamja 
e referimit ashtu dhe të logjistikës për të ofruar shërbime për të kthyerit. Gjithashtu 
institucionet zbatuese janë hasur një sërë vështirësish një pjesë e të cilave kanë qenë 
të kushtëzuara nga kufizimet dhe mangësitë ligjore në fushën e migracionit siç 
analizohen në vijim.  
 
4.3 Sfidat në ofrimin e shërbimeve në funksion të riintegrimit të të kthyerve 
 
Qëllimi i mekanizmit të riintegrimit është të informojë dhe referojë të kthyerit drejt 
shërbimeve publike (por dhe private kur ka dijeni për to) në funksion të riintegrimit 
të shpejtë të të kthyerve. Por si realizohet kjo në praktikë?A hasin institucionet 
vështirësi në zbatimin e masave të PKV për Riintegrimin, dhe të bazës ligjore në 
fuqi? Për ti dhënë përgjigje këtyre pyetjeve u mblodhën dhe analizuan të dhëna 
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dytësore dhe gjetjet e një vrojtimi kombëtar të INSTAT dhe IOM, i ndërmarrë në 
vitin 2013, raportet periodike të moitorimit të zbatimit të Planit të Veprimit të 
Strategjisë së Riintegrimit që përgatiten nga Ministria e Mirëqenies Sociale, si dhe të 
dhëna të siguruara nga institucionet zbatuese të Strategjisë (siç është Shërbimi 
Kombëtar i Punësimit dhe Sportelet e Migracionit, nën varësinë direkte të tij). Nga 
kjo bazë të dhënash të mbledhura u vërejtën dy profile të të kthyerve, ai i krijuar nga 
vrojtimi i sipërpërmendur dhe ai i krijuar nga të dhënat e Sporteleve të Migracionit. 
Këto profile janë të rëndësishme për të kuptuar tipologjitë e të kthyerve, nevojat e 
tyre dhe perceptimet për shërbimet publike në funksion të riintegrimit. 
 
Profili i të kthyerve realizuar nga vrojtimi i IOM & INSTAT (2014, f.9) informon se 
një total prej 133.544 migrantë shqiptarë të moshës 18 vjeç dhe sipër janë kthyer në 
Shqipëri në periudhën 2009-2013, prej të cilëve 98.414 meshkuj dhe 35.130 femra. 
Shumica e të kthyerve (61%) i përket grupmoshës 18-40 vjeç, ku dominojnë 
meshkujt. Të kthyerit në këtë segment të popullatës së studimit kanë emigruar nga 
Shqipëria pas vitit 2007 dhe kanë jetuar mesatarisht jashtë vendit për një periudhë 5 
vjeçare. Kthimi është kryesisht vullnetar dhe nga Greqia e ndjekur nga Italia. 
Shumica e migrantëve kanë ndryshuar statusin civil gjatë migracionit ose pas kthimit 
në Shqipëri (14% janë martuar në vendin pritës, 13.3% janë martuar pas 
kthimit).Shumica e migrantëve kanë përfunduar ose nivelin arsimor fillor (49.7%) 
ose të mesëm (39%). Vetëm 13.3 përqind e migrantëve ka ndjekur studime të 
mëtejshme jashtë vendit dhe 7.8% formim profesional. Përsa i përket statusit të 
punësimit, 65.6 % e migrantëve nuk ka pasur punë përpara migrimit, vetëm 10 % 
kanë qenë të punësuar dhe të vetë-punësuar dhe 19% kanë qenë studentë. Arsyeja 
kryesore e kthimit në Shqipëri është humbja e punës në vendin e fundit të 
destinacionit, e ndjekur nga malli për vendin dhe traditat si edhe problemet familjare 
në Shqipëri. Shumica dërmuese (61.3%) është kthyer në vendin e tyre të 
lindjes/vendbanimit të zakonshëm përpara migracionit. Me të mbërritur në Shqipëri 
ata kanë synuar aktivitete që gjenerojnë punësim. Shumica e të kthyerve vërejnë 
keqësim të situatës së tyre financiare pas kthimit, dhe vetëm 7 përqind e popullsisë 
së këtij segmenti ka arritur të realizojë një projekt investimi në Shqipëri, sidomos në 
tregtinë me pakicë, hoteleri, restorante dhe bujqësi. Për shumicën e investimeve, ata 
kanë financuar vetë, në 99 përqind të rasteve, ndërsa 18% kanë përdorur kreditë 
bankare dhe 12% huatë nga prindërit ose të afërmit.Situata sociale dhe ekonomike 
në Shqipëri ndikon direkt në vendimin për të qënduar në vend ose për t'ju kthyer 
mundësisë së ri-emigrimit. Pas kthimit, 31% e të kthyerve deklaruan se kishin 
synimin të ri-emigronin. Arsyeja kryesore e ri-emigrimit është vështirësia për të 
gjetur mundësi punësimi në më shumë se 70 përqind të rasteve. Të kthyerit (60%) 
përballen me një sërë sfidash në Shqipëri si mungesa e shërbimeve të duhura të 
riintegrimit (mbështetje shëndetësore, për të gjetur punë, për strehim, për arsimim 
dhe për formim professional) dhe të ardhura të pamjaftueshme. Të kthyerit kanë 
marrë më shumë shërbime nga ofrues privatë (40,6%) se sa nga ofrues shtetërorë 
(27,8%). Shërbimi më i zakonshëm që është marrë është mbështetja shëndetësore, e 
ndjekur nga mbështetja për të gjetur një vend pune. Më pak se 5 përqind e segmentit 
18-40 vjeç ka marrë ndihmë pas kthimit në Shqipëri, ndërsa vetëm 4.3 përqind ka 
pasur dijeni për Sportelet e Migracionit dhe shërbimet e tyre. 
 
Rritja e kthimeve ndër vite (nga 544 në vitin 2010, në 896 në vitin 2011, në 1,516 në 
vitin 2012 dhe 1,171 në vitin 2013) vërehet edhe nga statistikat zyrtare të Shërbimit 
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Kombëtar të Punësimit (SHKP) grumbulluar përmes Sporteleve të Migracionit, edhe 
pse këto të dhëna për shkak të natyrës vullnetare të regjistrimit pranë Sporteleve të 
Migracionit nuk janë përfaqësuese të të gjithë popullatës së të kthyerve (Shërbimi 
Kombëtar i Punësimit, 2014). Sidoqoftë ato ndihmojnë për krijimin e një profili të 
kthyerish të cilët i drejtohen Sporteleve për të kërkuar shërbime, dhe që më së 
shumti konfirmojnë gjetjet e vrojtimit të IOM dhe INSTAT. Kështu, shumica e 
kthimeve në harkun kohor 2010-2013 kanë ndodhur nga Greqia (më shumë se 80%), 
dhe shumica e të kthimeve kanë ndodhur sëbashku me familjen për shkak të 
mungesës së punësimit në vendin pritës dhe mospasjen e dokumentave të rregullta të 
qëndrimit. Në vitin 2012 shumica e të kthyerve i përkisnin grupmoshës 25 - 40 vjeç 
vjetër; 36% e tyre kishin ndjekur shkollën e mesme, 17 % shkollën e lartë 
profesionale dhe vetëm 6 % kishin përfunduar studimet universitare (SHKP, 2013). 
Pjesa dërmuese e tyre ishte regjistruar pranë Zyrave të Punësimit si punëkërkues të 
papunë, dhe të paktën 15 % të të kthyerve kishin përfituar nga ndihma ekonomike. 
Kurse statistikat e SHKP për vitin 2013 tregojnë se 814 të kthyer u regjistruan si 
punëkërkues të papunë dhe 226 u referuan në arsimin profesional (E. Arapi, 
Intervistë, Maj 2014). 
 
Nga analizimi i këtyre dy profileve mund të konkludohet se kthimet në periudhën 
2009-2013 kanë ndodhur kryesisht nga Greqia dhe janë kushtëzuar nga kriza 
ekonomike në këtë vend, shoqëruar me mbylljen e vendeve të punës që ka çuar 
automatikisht drejt vështirësive për të rinovuar dhe lejën e qëndrimit në këtë vend. 
Kjo gjetje konfirmon se faktorët ekonomikë janë përcaktues në rastin e kthimeve në 
Shqipëri dhe po ashtu tregues për nevojat e riintegrimit. Punësimi dhe sigurimi i të 
ardhurave për veten dhe familjen duket se janë nevojë primare për të kthyerit. 
Sidoqoftë gama e shërbimeve për të cilat të kthyerit kanë nevojë dhe që i janë 
drejtuar shërbimeve publike është më e gjerë.  
 
Më herët në këte punim u theksua nevoja për të ofruar mbështetje për riintegrim në 
stade të ndryshme dhe sipas nevojave të të kthyerve. Në përgjithësi Sportelet e 
Migracionit vihen në kontakt me të kthyerit kur këta të fundit vizitojnë zyrat e punës 
dhe kërkojnë mbështetje për riintegrim. Përkundrejt gjithë pritshmërive se Sportelet 
e Migracionit do tu ofrojnë shërbime direkte të kthyerve, kjo nuk është e mundur për 
shkak të gamës së gjerë të shërbimeve që mund të perfshihen në paketën riintegruese 
në përputhje me nevojat e të kthyerit dhe që kërkojnë ndërhryjen/përfshirjen e 
shumë aktorëve të ndryshëm si familja, shërbimet private, ato të sektorit të OJFve, 
etj. I vetmi shërbim direkt që ofrojnë Sportelet e Migracionit janë ndërmjetësimi për 
punësim dhe formim profesional në qëndrat e formimit profesional publik. Por a 
janë të kthyerit të integruar në tregun e punës? Mbështetje në vazhdimësi apo 
monitorimi i rastit nuk kryhet sepse ky lloj shërbimi nuk është i parashikuar në 
modelin klasik “të menaxhimit të rastit” nga zyrat e punës. Të kthyerit të cilët 
regjistrohen në SMS përgjithësisht përfitojnë nga të gjitha shërbimet e punësimit të 
ofruara nga zyrat lokale të punësimit dhe rajonale. Sidoqoftë, nuk mund të 
konkludohet se të kthyerit kanë akses më të mirë në tregun e punës, sepse sapo ata 
përpiqen të hyjnë në treg përballen me të gjitha problemet dhe sfidat si qytetarët e 
tjerë shqiptarë që përfshijnë mospërputhjen e ofertës me kërkesën në tregun e punës, 
informalitetin e lartë, mungesën e njohjeve të kualifikimeve dhe aftësive të fituara në 
emigracion. Shpesh, për të kthyerit nuk është e thjeshtë të kuptojnë transformimin 
ekonomik dhe social të vendit të origjinës, si dhe ndryshimet në tregun e punës 
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(Grazhdani, 2014). Si pjesë e shërbimeve udhëzuese për karrierë, të kthyerit janë 
referuar edhe trajnim, megjithatë duhet nënvizuar se qendrat publike të formimit 
profesional kanë mangësi në module dhe kapacitete për të adresuar nevojat specifike 
të emigrantëve në rritjen e aftësive të tyre sipërmarrëse, ose në zbatimin e njohurive 
që kanë marrë jashtë vendit në kontekst lokal edhe pse janë duke u ndërmarë një sërë 
reformash për përmirësimin e arsimit dhe formimit profesional në vend. Aprovimi i 
Strategjisë së re për Punësim dhe Aftësi në vitin 2014, pritet të sjellë një risi në këtë 
drejtim. 
 
Duhet theksuar gjithashtu se në terma të shërbimeve të punësimit, Sportelet e 
Migracionit nuk arijnë të asistojnë me shërbime punësimi të kthyerit në zonat rurale. 
Kjo ndodh sepse sipas legislacionit në fuqi, të kthyerit në zonat rurale që janë në 
posedim të një toke, kategorizohen si“të vetëpunësuar në bujqësi” dhe automatikisht 
nuk mund të përfitojnë ndihmë ekonomike ose pagesë papunësisë, përjashto rastet 
kur deklarojnë së nuk janë në zotërim të tokës dhe nuk banojnë në zonat rurale. Deri 
më tani nuk është bërë asnjë aplikim nga ana e shtetasve shqiptarë të kthyer, për të 
përfituar nga masat mbështetëse dhe nga fondi i programit për bujqësinë dhe 
zhvillimin rural që MBUMK zbaton. Ministria e Zhvillimit Rural dhe Administrimit 
të Ujërave nëpërmjet udhëzimit të përbashkët me Ministrinë e Financave në procesin 
e përzgjedhjes favorizon me 10 pikë më shumë fermerët e rikthyer. Edhe gjatë vitit 
2013 nuk pati asnjë aplikim nga fermerët e kthyer (MMSR, 2014). 
 
Një pjesë e mirë e të kthyerve kërkojnë përkrahje për shërbime shëndetësore por 
sistemi publik shëndetësor në Shqipëri vuan ende nga cilësia e dobët e shërbimit, 
infrastruktura e dobët dhe korrupsioni i lartë në marjen  e shërbimeve, të cilat kanë 
një ndikim në riintegrimin e të kthyerve të cilët vijnë nga vende ku shërbimet 
shëndetësore janë të garantuara me standarde të larta. Sportelet e Migracionit në më 
shumë se një rast kanë theksuar se të kthyerit ju referohen shpesh Sporteleve vetëm 
për tu regjistruar si punëkërkues të papunë me qëllim që të përfitojnë librezë 
shëndetësore falas në shërbimin publik, duke rritur artificialisht numrin e 
punëkërkuesve të papunë. Shërbime të tjera përfshijnë edhe orientimin për të filluar 
një biznes (3% e të kthyerve gjatë vitit 2012), megjithatë specialistët e SMve kanë 
informacion të kufizuar mbi kornizën ligjore dhe rregullatore të bizneseve të vogla 
dhe të mesme në Shqipëri. Nga ana tjetër, të kthyerit që kanë synimin për të 
investuar në një aktivitet prodhues, mund të mos jenë në gjendje të studiojnë tregun 
lokal dhe të përcaktojnë një plan biznesi të vlefshëm, të vlerësojnë aftësitë e tyre të 
sipërmarrjes, apo të ndërmarin procedura të tjera.  
 
Një element i rëndësishëm i shërbimeve të informacionit ka qenë edhe ofrimi i 
informacionit për arsimimin e fëmijët të emigrantëve të kthyer (regjistrimi në 
sistemin arsimor, procedurën e njohjes së diplomave të fituara jashtë shtetit, dhe 
referimin e tyre në Drejtoritë Rajonale të Arsimit). Sidoqoftë, ka ende nevojë për më 
shumë shërbime mbështetëse për riintegrimin e shtetasve të kthyer në sistemin 
arsimor shqiptar. 
 
Siç u theksua më sipër, një aspekt i rëndësishëm i mirëqenies sociale ka të bëjë me 
pensionet dhe të drejtën e sigurimeve shoqërore. Me gjithë dëshirën e mirë të 
qeverisjes shqiptare përveç një marrëveshje me Turqinë 2003 (Ligji 9066/2003) dhe 
së fundmi me Belgjikën (në vitin 2014), negociatat për nënshkrimin e marrëveshjeve 
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për njohjen reciproke të kontributeve shoqërore mes shtetasve të Shqipërisë dhe 
vendeve kryesore të destinacionit janë ende në fazat e tyre të hershme dhe progresi 
mund të vihet re vetëm pas disa vitesh. 
 
Nga pikëpamja e fuqizimit të Sporteleve të Migracionit për të kryer sa më mirë 
funksionin e tyre, vërehet se që prej themelimit të tyre, SM-të kanë marrë mbështetje 
në ndërtimin e kapaciteteve në kuadër të ndërhyrjeve të ndryshme të zbatuara nga 
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe 
lokale. Megjithatë, ka ende nevojë për të trajnuar specialistët e SM-ve mbi shërbimet 
orientuese për të kthyerit, si për të lehtësuar futjen e tyre në tregun e punës dhe 
riintegrimin e plotë të familjeve të tyre. Për më tepër vihet re se edhe pse numri i 
emigrantëve të kthyer dhe regjistruar pranë Sporteleve të Migracionit ka ardhur në 
rritje ndër vite, institucionet publike nuk janë ende në gjendje të evidentojnë masën e 
përfitimit të shërbimeve të riintegrimit nga emigrantët e kthyer, si dhe nivelin e 
efikasitetit të tyre. Për rrjedhojë ato nuk mund të analizojnë nëse shërbimet aktuale 
të riintegrimit janë të mjaftueshme dhe të kënaqshme për të kthyerit, dhe nëse ato 
mund të garantojnë qëndrueshmërinë e kthimit në Shqipëri. 
 
Një tjetër dobësi e mekanizmit është pamundësia për të asistuar kategoritë 
vulnerabël (si të mitur të pashoqëruar, Roma, etj.). Në supozimin se këto kategori 
trajtohen përmes programeve specifike shumë shpesh këto kategori migrantësh e 
gjejnë veten jashtë skemave të ndihmës. 
 
Njohja e përgjegjësive dhe bashkëpunimi ndërinstitucional është kyç për 
funksionimin e sistemit të referimit dhe shkëmbimin reciprok të informacionit 
ndërmjet Sporteleve të Migracionit dhe gjithë institucioneve të tjera si MB, MASH, 
MPTT, METE, MSH...etj dhe institucioneve në varësi të tyre që do ofrojnë shërbime 
mbështetëse për lehtësimin e riintegrimit të të kthyerve. Edhe pse Strategjia thekson 
angazhimin për hartimin e një udhëzimi të përbashkët për bashkepunim institucional 
bazuar mbi ligjin për emigrimin, kjo nuk është një zgjedhje e mjaftueshme. Zbatimi i 
Strategjisë Ndërsektoriale të Migracionit është shembulli tipik se si mungesa e 
koordinimit mes institucioneve përgjegjëse qeveritare mund të kompromentojë 
zbatimin e politikave. Së fundmi, edhe pse Strategjia thekson angazhimin për 
hartimin e një udhëzimi të përbashkët për bashkepunim institucional bazuar mbi 
ligjin për emigrimin, praktika ka treguar se kjo nuk është një zgjedhje e 
mjaftueshme. 
 
Mungesa e një sistemi vlerësimi për kënaqësinë e migrantëve nga shërbimet e bën të 
pamundur vlerësimin nëse mekanizmi i riintegrimit i ka ndihmuar emigrantët të 
riintegrohen pas kthimit. Plani i Veprimit të Strategjisë së Riintegrimit nuk përmban 
tregues për matjen e performancës. Dhe i vetemi tregues për zbatueshmërinë e 
masave është deklairimi i institucionve përgjegjëse në raportime të ndryshme. Në 
korrik 2013 gjatë një tryeze për zbatueshmërinë e Strategjisë së Riintegrimit 
autoritetet deklaruan se kishin zbatuar Planin e Veprimit në masën 95%, (IOM, 
2013b), e megjithatë migrantët kërkojnë ndihmë për riintegrim. Nëse analizohen 
strukturat monitoruese dhe koordinuese të strategjisë vihet re se situata komplikohet 
edhe më tej pasi ka një mbivendosje të institucioneve që monitorojnë menaxhimin e 
politikave migratore në vend. Kështu,  Komiteti Ndërinstitucional për Masat kundër 
Krimit të Organizuar, Trafiqeve dhe Terrorizmit ngarkohet me bashkërendimin dhe 
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monitorimin e zbatimit të Strategjisë së Riintegrimit, ndërkohë që në këtë Komitet 
nuk bën pjesë Ministria e Mirëqenies Sociale. Kësaj të fundit i caktohet të drejtojë 
një Sekretariat Teknik i cili ndihmon Komitetin në monitorimin e zbatueshmërisë së 
Strategjisë, megjithëse kjo Ministri ka peshën më të madhe të zbatimit të saj sepse 
ka nën varësinë e saj Sportelet e Migracionit. Vetë Ministria, me vendim të Këshillit 
të Ministrave të dt 04.2009 (shtesë në vendimin nr.296, datë 6.5.2005) drejton 
aktualisht Komitetin Teknik për Migracionin, strukturën përgjegjëse për 
koordinimin dhe monitorimin e politikës më gjithëpërfshirëse për Migracionin në 
vend, Strategjisë Kombëtare për Migracionin. Nën argumentimin për maksimizimin 
e strukturave ekzistuese dhe moskrijimin e strukturave të reja, Strategjia e 
Riintegrimit trajtohet nën frymën e masave kundër krimit të organizuar, trafiqeve 
dhe terrorizmit, ndërkohë që riintegrimi i shtetasve të kthyer trajton kryesisht 
aspekte sociale dhe ekonomike. Strategjia thekson nevojën për komunikim me 
aktorët e shoqërisë civile që zbatojnë projekte në fushën e riintegrimit të shtetasve 
shqiptarë të kthyer përmes takimeve periodike dhe shkëmbimet e rregullta të 
informacionit. E megjithatë nuk ka asnjë mekanizëm të mirëpërcaktuar komunikimi 
me shoqërinë civile në këtë drejtim sepse nuk ka ende një bazë të dhënash mbi këta 
aktorë, ndërkohë që edhe shoqëria civile nuk duket të jetë aktive në drejtim të 
shërbimeve të riintegrimit. 
 
Si një shënim final duhet të theksohet se Shqipëria nuk ka kryer ende ndonjë 
vlerësim të nevojave të komuniteteve ku migrantët vendosen pas kthimit, apo 
përpjekje për të hartuar politika rriintegruese që marin në konsideratë nevojat e 
migrantëve por edhe të komuniteteve.  
 
4.4 Konkluzione: Cili është ndikimi i shërbimeve në riintegrimin e të kthyerve? 
 
Në përfundim të analizës në këtë kapitull mund të dilet në konkluzionin e 
përgjithshëm se përgjatë viteve angazhimi i qeverisjes shqiptare për të hartuar dhe 
zbatuar politika migratore në funksion të riintegrimit të suksesshëm të migrantëve të 
kthyer ka ardhur në rritje. Po ashtu edhe përpjekjet për avancimin e kuadrit ligjor 
dhhe atij institucional kanë ardhur në rritje. E megjithatë parashikimet në nivel 
politikash dhe shërbimet konkrete nuk ecin me të njëjtin ritëm. Nevojitet një 
artikulim më i mirë i politikave ekzistuese të cilat duhet të eksplorojnë më thellë 
dinamikën e migracionit të kthimit dhe proçesin e riintegrimit. Legjislacioni aktual 
që mbështet riintegrimin ka nevojë për ndyshime të thella dhe përmirësimi i tij do të 
luajë një rol përcaktues në institucionalizimin e shërbimeve të riintegrimit. Njohja e 
përgjegjësive të institucioneve të përfshira në shërbimet e riintegrimit dhe 
bashkëpunimi mes tyre do të jetë hallka kyçe në garantimin e shërbimeve në nivel 
afatgjatë; për rrjedhojë duhen identifikuar mekanizmat që intensifikojnë shkëmbimin 
e ndërsjelltë të informacionit dhe bashkëpunimin. Shoqëria civile ka një rol shumë të 
rëndësishëm për të luajtur jo vetëm në ofrimin e shërbimeve suplementare të cilat 
nuk ofrohen nga institucionet qeveritare por dhe në garantimin e këtyre shërbimeve 
në vazhdimësi dhe mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve që kthehen. 
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KAPITULLI V 
ANALIZA E TË DHËNAVE DHE PREZANTIMI I GJETJEVE 

 
5.1 Hyrje 
 
Në kapitullin e rishikimit të literaturës argumentohet se riintegrimi i suksesshëm ka 
dy dimensione, atë të suksesit personal, që sjell siguri sociale dhe ekonomike për 
emigrantin si një individ (duke përfshirë anëtarët e familjes), dhe atë të suksesit 
kolektiv, që ka të bëjë me kontributin e kthimit në zhvillimin ekonomik dhe social të 
bashkësive lokale ku të kthyerit vendosen në vendin e origjinës. Në këtë kapitull 
analizohet ndikimi i mekanizmit institucional të riintegrimit në Shqipëri në 
riintegrimin e suskseshëm të të kthyerve, dhe në vecanti në këto dy dimensione. 
Perspektivat etic dhe emic të propozuara më herët nga King (2000) për shqyrtimin e 
vështirësive të riintegrimit merren në në konsideratë në këtë analizë. Tre aspektet e 
riintegrimit meren në konsideratë: i) riintegrimi kulturor që  nënkupton ripërshtatje e 
migrantit të kthyer me vlerat, mënyrën e jetesës, gjuhën, parimet morale, ideologjisë 
dhe traditave të shoqërisë së vendit të origjinës; ii) riintegrimi ekonomik që 
nënkupton ripërfshirje e një migranti në sistemin ekonomik të vendit të tij/saj të 
origjinës dhe shfrytëzimin e njohurive që ka marrë në vendin e huaj për nxitjen e 
zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të bashkësisë lokale ku vendoset ose vendit në 
përgjithësi; iii) riintegrimin shoqëror që nënkupton ripërfshirjen e një migranti në 
strukturat shoqërore të Shqipërisë, krijimin e një rrjeti personal (miq, të afërm, 
fqinjë) dhe nga ana tjetër zhvillimin e strukturave të shoqërisë civile (shoqata, grupe 
të vetëmbështetjes dhe organizata të tjera). 
 
5.2 Analiza e të dhënave 
 
Synimi i këtij punimi kërkimor është të eksplorojë ndikimin e mekanizmit publik të 
riintegrimit në procesin e riintegrimit të suksesshëm të emigrantëve të kthyer në 
Shqipëri, nisur nga supozimi se ka një korelacion pozitiv mes tyre, i shprehur ky në 
motivin e krijimit të këtiij mekanizmi nga Qeveria Shqiptare. Sa më shumë shërbime 
publike që lehtësojnë riintegrimin të ekzistojnë dhe sa më efikase të jenë ato, aq më i 
lehtë bëhet procesi i riintegrimit të të kthyerve në Shqipëri. Nga ky këndvështrim, 
qasja e adaptuar në analizimin e të dhënave niset nga dy perspektiva: ajo e ofruesve 
të shërbimeve dhe ajo e përfituesve të tyre. Perspektiva e ofruesve të shërbimeve mbi 
ndikimin e shërbimeve publike në riintegrimin e suksesshëm të emigrantëve të 
kthyer ekzaminohet bazuar në informacionin, të dhënat dhe perceptimet e 
mundësuara përmes intervistave gjysëm të strukturuara me informues kyç (6 +4) dhe 
intervistave të strukturuara me Specialistët e Sporteleve të Migracionit (33). 
Perspektiva e përfituesve mbi ndikimin e shërbimeve publike ekzaminohet përmes 
informacionit dhe perceptimeve të mundësuara nga 2 intervista fokus grupi me një 
total prej 13 emigrantësh të kthyer në 2 rajone specifike të vendit, Tirana dhe Korça. 
 

A. Këndvështrimet e informuesve kyç mbi ndikimin e mekanizmit publik 
në riintegrimin e sukesshëm të të kthyerve 

 
Siç theksohet edhe në kapitullin III të këtij studimi (atë të metodologjisë), një ndër 
kriteret e përzgjedhjes së informuesve kyç në këtë punim ishte që ata të kishin 
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njohuri të mira të sistemit të riintegrimit dhe mënyrës se si ky system funksiononte 
në praktikë, duke qenë së fokusi i studimit ishte eksplorimi i ndikimit të mekanizmit 
publik të shërbimeve në funksion të riintegrimit të suksesshëm të të kthyerve. 
Rrjedhimisht, pjesa më e madhe e informuesve kyç përfaqësojnë institucione të 
nivelit qëndror përgjegjëse për zbatimin e Planit të Veprimit të Strategjisë së 
Riintegrimit të Shtetasve Shqiptarë të Kthyer dhe koordinimin e  institucioneve 
respektive të varësisë. Për një sërë aspektesh të riintegrimit përgjigjet e ofruara nga 
informuesit kyç me ato të ofruesve direkt të shërbimeve, në veçanti të specialistëve 
të Sporteleve të Migracionit kishin dallim, për rrjedhim kërkuesja e gjykoi të 
nevojshëm trajtimin e informacionit të ndarë për çdo kategori të intervistuarish, për 
të mundësuar një analizë sa më të thelluar të informacionit të mbledhur. Në vijim 
analizohen gjetjet sipas temave, nëtemave dhe kategorive të përshkruara në 
kapitullin e metodologjisë. 

 
A.1 Shërbimet në funksion të riintegrimit që ofrohen nga institucionet publike 
 

A.1.1 Shërbimet që kërkohen dhe që ofrohen, përfituesit 
Në kapitullin e mëparshëm analizohen parimet bazë të Strategjisë së Riintegrimit të 
cilat përfshijnë: i) shmangien e diskriminimit pozitiv për pjesën tjetër të popullatës 
jomigratore, që nënkupton se “mbështetja për riintegrim” konsiston kryesisht në 
përmirësimin e informimit të shtetasve shqiptarë të kthyer mbi shërbimet publike 
ekzistuese tek të cilat kanë akses të gjithë shtetasit shqiptarë sipas kritereve të 
përcaktuara nga kuadri ligjor shqiptar; ii) vullnetin e lirë  të të kthyerve për tu 
përfshirë në mekanizmin publik të informimit dhe mbështetjes për riintegrim; iii) 
promovimin e  shërbimeve publike përmes nxitjes së komunikimit institucional; iv) 
Nxitjen e bashkëpunimit mes strukturave publike dhe shoqërisë civile në ndihmë të 
riintegrimit të shtetasve shqiptarë të kthyer dhe v) barazinë dhe ndjeshmërinë 
gjinore në adresimin e nevojave të emigrantëve të kthyer. Në përputhje me këto 
parime, të gjithë informuesit kyç informojnë se mekanizmi i riintegrimit është 
ngritur specifikisht për të adresuar nevojat e të kthyerve për informacion dhe 
referim tek shërbimet ekzistuese publike dhe jo-publike me qëllim riintegrimin më 
të lehtë dhe shpejtë të tyre në Shqipëri. Ky është funksioni i mekanizmit që 
realizohet përmes Sporteleve të Migracionit që janë njësia kyç e mekanizmit të 
riintegrimit ku kryhet rregjistrimi i të kthyerve, nxiren në pah nevojat dhe më pas 
orientohen të kthyerit drejt marjes së shërbimevepublike (por dhe private aty ku ka 
diejni) në përputhje me këtë vlerësim paraprak. Ky funksion bazë i Mekanizmit të 
Riintegrimit dhe Sporteleve të Migracionit njihet mirë nga institucionet përgjegjëse 
për zbatimin e Strategjisë së Riintegrimit. 
 
“Përmes hartimit të strategjisë së riintegrimit për të kthyerit u mundësua dhe ngritja 
e mekanizmit të riintegrimit. Janë ngritur Sportelet e Migracionit, njësia bazë e këtij 
mekanizmi të cilat regjistrojnë, informojnë dhe referojnë shtetasit e kthyer në 
institucione sipas nevojave”. (1, SHKP) 
 
“Në kufi të kthyerit marrin informacion se ku ndodhen Sportelet e Migracionit, në 
rajonin ku ata kanë vendbanim në Shqipëri. Se çfarë ndihme ofrohet specifikisht kjo 
meret vesh vetëm duke i vizituar Sportelet, prandaj ne i inkurajojmë të kthyerit ti 
vizitojnë ato”.(3, PSh) 
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“Sportelet e Migracionit janë hallka që lidh të kthyerit me shërbimet, dhe aty 
vërehet si funksionon Mekanizmi i Riintegrimit në realitet”. (5, AP) 
 
Shërbimet në ndihmë të riintegrimit janë shërbime publike që u ofrohen të gjithë 
shtetasve shqiptarë që plotësojnë kushtet dhe kriteret e përcakuara për përfitimin e 
tyre, dhe nuk janë krijuar enkas për emigrantët e kthyer. Ky fakt përcaktohet në 
Strategjinë e Riintegrimit si dhe përforcohet nga informuesit kyç. 
 
“Nuk ka dallim në marrjen e shërbimeve në raport me shtetasit e tjerë. Sportelet e 
Migracionit janë ngritur për këtë target grup, migrantët që kthehen për tu 
mundësuar atyre të njëjtin akses në shërbime si shtetasit e tjerë”. (6, IOM) 
 
“.....Pra siç mund të vihet re, këto janë shërbime që çdo shtetas shqiptar i përfiton. E 
veçanta është që për të kthyerit ka një sportel specifik për ti dhënë këtë informacion 
orientues”. (1, SHKP) 
 
Shërbimet publike i ofrohen çdo të kthyeri që Sporteli i Migracionit referon drejt 
tyre dhe përfitimi prej tyre është i drejtpërdrejtë për individin. Duke qënë se 
Sportelet e Migracionit ndodhen pranë zyrave të punësimit, ato shërbime që lidhen 
me ndërmjetësimin për punësim apo shërbimet e tjera të ofruara nga kjo zyrë si 
ndërmjetësimi për formim profesional, përfitimi i pagesës së papunësisë apo 
ndihmës ekonomike, përshirja në programet e nxitjes së punësimit, janë shërbime 
direkte që ofrohen nga Sporteli. Për të gjitha shërbimet e tjera, Sporteli i Migracionit 
bën vetëm referim të të kthyerve drejt institucioneve ofruese pas identifikimit të 
nevojave. 
 
“Nëse të kthyerit janë në moshë pune dhe kërkojnë punë, atëherë regjistrohen si 
punëkërkues të papunë dhe ndërmjetësohet për punësim nga punonjësi i Sportelit 
ose zyra e punës. Nëse kanë nevojë për shërbime mjekësore, referohen tek 
institucionet përkatëse që mund të jenë Drejtoritë e Shëndetit Publik, Mjeku i 
Familjes, Drejtoritë Rajonale të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, etj, në varësi të 
nevojave. Nëse dëshirojnë të hapin një biznes informohen për procedurat bazë dhe 
më pas referohen tek Qendra Kombëtare e Regjistrimit të Bizneseve apo dhe Qëndra 
Kombëtare e Liçensimit, apo informohen mbi mundësitë e kreditimit të biznesit për 
të cilat Sportelet janë në dijeni”. (1, SHKP) 
 
Vërehet se shërbimet më të kërkuara janë ato që ndihmojnë në riintegrimin 
ekonomik të të kthyerve. Institucionet theksojnë se ndërmjetësimi për punësim, 
ndihma për të hapur aktivitete që gjenerojnë punësim dhe të ardhura janë shërbimet 
më të kërkuara.  
 
 “Të kthyerit që regjistrohen në Sportele kanë kryesisht probleme ekonomike dhe 
duan të punësohen menjëherë sepse janë kthyer nga Greqia për shkak të krizës apo 
mungesës së dokumentacionit të rregullt, pra nuk kanë të ardhura apo punë për të 
mbajtur veten. Ka dhe një kategori që kanë firma biznesi, kanë dëshirë të hapin 
biznes, ose të vazhdojnë aktivitetin që kanë pasur edhe në emigracion”. (1, SHKP) 
 
“Ka të kthyer që dëshirojnë të investojnë në Shqipëri pas kthimit. Orientimin bazik 
mbi procedurën e hapjes se biznesit mund ta ofrojnë Sportelet e Migracionit. 
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Orientimi fillestar është i mjaftueshëm sepse më pas i kthyeri shkon në QKR ku 
regjistron biznesin dhe në QKL për të filluar procedurë ligjore pa pagesë. Ata i 
referojnë tek ne të gjitha rastet që kërkojnë informacion për investime. Këta 
investitorë gjenerojnë dhe punësim në nivel lokal”. (4, AIDA) 
 
Sidoqoftë grupe specifike të të kthyerve janë përfshirë në kategoritë e përfituesve 
nga disa  shërbime specifike për popullatën. Kështu, të kthyerit me probleme 
ekonomike janë përfitues të kurseve të formimit profesional falas, ndihmës 
ekonomike, si dhe përfitues të programeve për nxitjen e punësimit të MMSR, siç 
theksohet edhe në Kapitullin IV ku analizohen parashikimet ligjore në funksion të 
riintegrimit. Të kthyerit në zonat rurale avantazhohen nga Fondi i Programit për 
Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural duke marrë pikë shtesë në vlerësimin e aplikimit të 
tyre në këtë fond. Të kthyerit me vështirësi strehimi janë përfshirë gjithashtu si një 
nga kategoritë përfituese të programeve të strehimit. Ky informacion përputhet dhe 
me atë të mbledhur nga intervistat me informuesit kyç, ashtu dhe nga materialet 
informuese që çdo institucion zbatues i Planit të Veprimit të Riintegrimit ka hartuar 
për shpërndarje nga institucionet e varësisë. 
 
“Të kthyerit me probleme ekonomike referohen për këshillim për punësim, formim 
profesional falas apo përfshirje në programet e nxitjes së punësimit”. (1, SHKP) 
 
Ndikimi i shërbimeve vërehet jo vetëm tek të kthyerit por edhe familjet e tyre dhe 
bashkësia lokale ku të kthyerit vendosen. Sidoqoftë duhet theksuar se shërbimet 
publike nuk janë të konceptuara specifikisht për familjen por për individin si 
përfitues direkt, dhe familjen si përfitues indirekt. 
 
“Në nivel politikash është menduar familja e emigrantit si përfituese e shërbimeve 
gjithashtu. Kjo realizohet përmes masave që synojnë gjenerimin e të ardhurave apo 
programet/fondet e investimeve në bujqësi, edhe pse asnjë prej shërbimeve nuk është 
i organizuar specifikisht si shërbim për familjen”. (6, IOM)  
 
Nga pikëpamja e ndjeshmërisë gjinore në ofrimin e shërbimeve në funksion të 
riintegrimit opinionet mes informuesve kyç nuk janë të njëjta. Disa prej tyre janë të 
mendimit se grupet në nevojë përfshi dhe gratë dhe vajzat që kthehen nga migracioni 
trajtohen me prioritet nga të gjithë ofruesit e shërbimeve publike në vend, psh nga 
pikëpamja e formimit profesional, punësimit, etje. Sidoqoftë numri i emigranteve 
femra të kthyera në raport me numrin e meshkujve të kthyer mbetet i ulët. Disa 
informues theksojnë se Mekanizmi i Riintegrimit është një mekanizëm informimi 
dhe referimi, nga ky këndvështrim ka pak vend për të vlerësuar nëse shërbimet e 
ofruara ndaj kategori të ndryshme të të kthyerve janë të ndjeshme nga pikëpamja 
gjinore. Një analizë e mirëfilltë nga këndvështrimi gjinor do të duhej të analizonte 
ofrimin e shërbimeve në nivel lokal. 
 
“Kur gratë janë kryefamiljare u jepet prioritet në punësim”. (1, SHKP) 
 
“Shërbimet e ofruara janë të ndjeshme ndaj nevojave gjinore, sepse është dhe një 
nga parimet e Strategjisë së Riintegrimit”. (2, MMSR) 
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“Jo detyrimisht shërbimet janë të ndjeshme ndaj nevojave gjinore, sepse referimi 
dhe informimi nuk bën dallim në tipologjinë e shërbimeve që ofrohen nga 
institucionet publike. Nëse parashikimet politike të Strategjisë së Riintegrimit do të 
përktheheshin në shërbime për kategori specifike të kthyeris,h atëherë do të kishim 
shërbime mbi bazë nevojash dhe të ndjeshme ndaj nevojave gjinore gjithashtu. 
Mekanizmi i Riintegrimit është ngritur mbi parimin universal të aksesit të barabartë 
të të gjithë shtetasve”. (6, IOM)  
 

A.1.2 Vështirësitë e hasura në ofrimin e ndihmës për riintegrim dhe masat 
korrigjuese 

 
Problematikat e hasura nga ofruesit e shërbimeve janë të ndryshme dhe kërkuesja i 
grupoi në: 

• Mospërputhjen e pritshmërive të të kthyerve për gamën dhe cilësinë e 
shërbimeve, me shërbimet që ofrohen në realitet; 

• Vështirësitë në aksesimin e shërbimeve për shkak të infomacionit të kufizuar 
apo jo të saktë, dhe mungesës së një rrjeti efikas shërbimesh në nivel lokal; 

• Vështirësitë në ofrimin e shërbimeve ndaj të kthyerve që përfshijnë 
mospasjen e kritereve të qarta të përfitimit nga Statusi i Emigrantit, burimet 
e kufizuara për ofrimin e shërbimeve cilësore, etj. 

 
Më poshtë pasqyrohen specifikisht të gjitha këto vështirësi.  

• Mospërputhjen e pritshmërive të të kthyerve për gamën dhe cilësinë e 
shërbimeve 

 
Informuesit kyç informojnë se të kthyerit kanë pritshmëri që shpesh nuk realizohen 
dot nga rrjeti i shërbimeve publike në vend për një sërë arsyesh që përfshijnë 
padurimin për të kaluar hallkat institucionale të marrjes së shërbimeve, gamën e 
kufizuar të shërbimeve, kërkesën për shërbime specifike që targetojnë vetëm të 
kthyerit, etj. siç pasqyrohen edhe në përgjigjet e mëposhtme. 
 
“Problem janë pritshmëritë e të kthyerve sepse presin që kur vizitojnë Sportelin të 
marrin shërbime shumë specifike ndihme për ta. Ne i japim informacion dhei 
referojmë tek institucionet etjera përgjegjëse në përputhje me nevojat e tyre. Vetëm 
nevojat që lidhen me punësimin dhe formimin profesional mund ti adresojmë 
menjëherë meqënëse Sporteli ndodhet në zyrën e punësimit. Ata që kanë probleme 
ekonomike duan punë menjëherë dhe nuk pranojnë të kalojnë hallkat e regjistrimit 
apo të referimit sepse ka një padurim në gjetjen e punës dhe marrjen e rrogës”. (1, 
SHKP). 
 
“Në ofrimin e shërbimeve të punësimit paraqitet si vështirësi, qasja kërkesë-ofertë, 
kjo edhe për shkak të vështirësive që lindin nga fakti se shumë emigrantë kanë 
punuar në sektorë punësimi të cilat nuk kërkohen nga tregu lokal i punës”.  (2, 
MMSR) 
 
“Të kthyerit nuk pranojnë të futen në kurse formimi profesional pasi pretendojnë se 
e kanë të fituar profesionin dhe nuk ka nevojë të harxhojnë kohën e tyre dy tre muaj 
duke ndjekur nje kurs, pra ju nevojitet çertifikimi i kësaj eksperience. Në pjesën më 
të madhe, ne i adresojmë nevojat e të kthyerve, por fakti që ata nuk duan më të kenë 
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formim profesional por duan vetem një lloj çertifikimi për përvojën që kanë patur, 
tregon që ka kaluar mbase koha me formim të gjatë të këtyre personave dhe ata 
duhet të riintegrohen me anë të formalizmit të eksperiencës së tyre”. (1, SHKP) 
 
Sidoqoftë vlen të theksohet se edhe pse gjatë procesit të intervistimit të të kthyerve 
bëhet vlerësimi i nevojave të tyre, sistemi i shërbimeve publike në vend nuk është i 
ngritur mbi bazën e nevojave specifike të individëve. 
 
“Mekanizmi i riintegrimit nuk është ngritur mbi bazën e nevojave të të kthyerve dhe 
as nuk do të mund të ngrihej mbi bazën e nevojave specifike të të kthyerve nëse kihet 
në konsideratë numri shumë i lartë i të kthyerve dhe burimet që nevojiten për ti 
adresuar këto nevoja.  Mekanizmi është ngritur mbi bazën e profilit të përgjithshëm 
të të kthyerve dhe tipologjive kryesore të tyre. Një gjë e tillë nuk është e pamundur. 
Psh Ministria e Arsimit me orët suplementare të mësimit në gjuhën shqipe, apo me 
kurset verore janë një shembull se si mund të ngrihen shërbime ad-hoc në përputhje 
me nevojat. Sidoqoftë një sipërmarje e tillë kërkon shumë burime në dispozicion”. 
(6, IOM) 
 

• Vështirësitë në aksesimin e shërbimeve 
 
Problematika e pritshmërive të emigrantëve haset edhe në vlerësimin e tyre për 
cilësinë e shërbimeve të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri,e cila sipas 
tyre “lë për të dëshiruar”nëse krahasohet me standartin e këtyre shërbimeve në 
vendet e BE-së. Në shumë raste “standarti më i lartë” i referohet si aksesit të lehtë 
tek këto shërbime, ashtu dhe plotësimit në kohë të shpejtë dhe të kënaqshme të 
kërkesave të emigrantëve. Në akses ndikon vendodhja e Sporteleve të Migracionit 
që shërbejnë si njësia bazë e ofrimit të informacionit mbi shërbimet publike, por 
sidoqoftë pakënaqësia lidhur me cilësinë e shërbimeve nuk është një problematikë 
që haset specifikisht nga kategoria e emigrantëve të kthyer, por nga të gjithë marrësit 
e shërbimeve publike në vend, siç del në pah edhe nga intervistat me informuesit 
kyç. 
 
“Duke qënë se emigrantët kthehen kryesisht nga vende anëtare të BE-së, dhe me 
standarte të caktuara jetese dhe shërbimesh, vështirësitë që hasen mund të jenë në 
shumë drejtime dhe vijnë për shkak të këtyre ndryshimeve dhe pritshmërive të të 
kthyerve”. (2, MMSR) 
 
“Problematika në aksesin e shërbimeve ka të bëjë kryesisht me profilin e zyrave ku 
ofrohet informacioni.  Zyrat e punësimit në të cilat ndodhen Sportelet e Migracionit 
shpesh nuk janë të dukshme. Përveç kësaj nuk shoh ndonjë vështirësi tjetër apo sfidë 
sepse nuk duhen shumë burime njerezore ose materiale nga Sportelet për të ofruar 
informacion. Ndërsa shërbimet e tjera të ofruara nga institucionet në të cilat 
Sporteli referon të kthyerin, bazohen në në një kuadër rregullator që nuk është 
krijuar ad-hoc për emigrantët e kthyer dhe që nuk përbën sfidë për institucionet që 
do ta japin ata. Për shembull, nëse i kthyeri do shkojë në Drejtorinë e Shërbimit 
Shëndetësor për tu pajisur me një librezë shëndetësore, kjo është një procedurë që 
bëhet për të gjithë shtetasit shqiptarë, edhe pse Sporteli i Migracionit është i 
rëndësishëm sepse informon mbi këtë shërbim dhe për ti orientuar të kthyerit që ti 
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marrin shërbimet duke ndjekur hallkat e duhura dhe për të evituar ecejaket.” (6, 
IOM) 
 
“Mendoj se shërbimet e ofruara i adresojnë nevojat e të kthyerve, në disa aspekte 
mirë dhe në disa të tjera më pak. Disa masa të Planit të Veprimit të Riintegrimit që 
kanë të bëjnë me informimin dhe referimin e shtetasve të kthyer zbatohen mirë deri 
diku, por mund të zbatohen edhe më mirë nga strukturat përkatëse. Ndërkohë që 
masa të tjera që kanë të bëjnë me punësimin, formimin profesional, 
arsimimin…zbatohen nga institucionet, por të kthyerit përballen me përfitimet por 
dhe me vështirësitë që përballen edhe shtetasit e tjerë shqiptarë. Kjo sepse 
Strategjia e Riintegrimit bazohet në parimin e  mosdiskriminimit”. (2, MMSR) 
 
Për më tepër del në pah nevoja për ta vlerësuar procesin e riintegrimit jo thjesht si 
një proces të lidhur vetëm me riintegrimin ekonomik të të kthyerve por edhe atë 
social dhe kulturor, duke lënë të kuptohet se mekanizimi i riintegrimit dhe shërbimet 
në funksion të riintegrimit në përgjithësi, duhet të fokusohen më tepër në aspektet e 
riintegrimit social dhe kulturor të të kthyerve. 
 
“Sido që të jetë niveli i shërbimeve që ofrohen, riintegrimi duhet parë dhe në 
aspekte të tjera. Shumica e të kthyerve hasin sfida lidhur me adaptimin e fëmijëve që 
janë lindur jashtë vendit dhe tashmë kanë nevojë të integrohen, nevojitetpra kujdes i 
tipit këshillimor”. (1, SHKP) 
 
Një vështirësi tjetër është informimi i të kthyerve mbi shërbimet dhe aksesimi i tyre 
në nivel lokal.  
 
“Për emigantët mbase është karateristike që të marin informacion edhe në rrugë jo 
zyrtare (familjare) dhe shpesh e kanë të gabuar sepse informacioni që familjarët 
mund të kenë është më i pakët se i atyre që e kanë përgjegjësi dhënien e 
informacionit dhe adresimin e të kthyerve”. (1, SHKP) 
 
“Disa nga shërbimet e riintegrimit nuk shfrytëzohen nga shtetasit e kthyer, si psh 
përfitimet nga fondet e kreditimit në bujqësi apo mundësitë e strehimit. Mendoj se 
shpesh mungon informacioni në nivel lokal për këto mundësi dhe ato kalojnë pa u 
vënë re nga të kthyerit”. (5, AP) 
 
“Nuk kemi patur raste të referimit nga Sportelet edhe pse kemi marrë informacion 
prej tyre që ka interes mes të kthyerve për marjen e kredive për hapjen e bizneseve 
të reja. Mund të jetë mungesë informacioni, skepticizëm mes të kthyerve. Ka nevojë 
të analizohet më tej”. (4, AIDA) 
 
Sidoqoftë institucionet janë në gjendje edhe të ofrojnë një sërë rekomandimesh për 
adresimin e vështirësive në ofrimin e shërbimeve në ndihmë të riintegrimit të të 
kthyerve. 
 
“Do të ishte mirë të organizoheshin trajnime me strukturat që ofrojnë shërbime 
riintegrimi në nivel lokal në fusha të ndryshme, punësimi, arsimi, shëndetësia, në 
mënyrë që punonjësit e tyre të ndërgjegjësohen sa më shumë lidhur me këto politika 
riintegruese dhe rolin e tyre në to”. (2, MMSR) 
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Në vëmendje sillet gjithashtu edhe nevoja për një rrjet informimi në nivel lokal që i 
përgjigjet këtij rrjeti ekzistues në nivel qëndror. Sidoqoftë për shkak të disa 
reformave, si ajo territoriale, ajo e shërbimeve sociale, etje, të cilat janë në proces, 
ka ende paqartësi se si shërbimet e riintegrimit me natyrë sociale do të ofrohen për të 
kthyerit në të ardhmen nga institucionet në nivel lokal. 
 
“Disa problematika mendoj se janë rritja e ndërgjegjësimit dhe njohurive të 
strukturave në nivel vendor për detyrimetqë ata kanë për ofrimin e shërbimeve të 
riintegrimit”. (2, MMSR)  
 
“Që të nxiten investimet në nivel lokal, duhet që të qartësohen këto investime në të 
gjitha nivelet. Për aq kohë sa pushteti vendor administron tokën, ai është në pozitë 
më të favorshme për të orientuar politikat në nivel lokal. Nuk jam e sigurt se si 
reforma territoriale mund ta bëjë këtë pjesë sepse territoret do të jenë më të mëdha. 
Sporteli iMigracionit duhet të kishte në kompetencë edhe bashkëpunimin me 
pushtetin lokal nëse do të vendosej që në nivel lokal të kishte politika orientuese. Pra 
problem është që për momentin nuk shkohet përtej politikave në nivel makro, ose 
dhënies së incentivave specifike, psh në turizëm, etj”. (4, AIDA) 
 

• Vështirësitë në ofrimin e shërbimeve ndaj të kthyerve 
 
Vështirësi të tjera të hasura nga Sportelet e Migracionit janë ato që lidhen me 
përcaktimin e saktë të kritereve të përfitimit të të kthyerve nga programe apo 
shërbime specifike në ndihmë të riintegrimit. Në pjesën më të madhe kjo është një 
problematikë e hasur nga SHKP dhe lidhet me regjistrimin e të kthyerve dhe dhënien 
më pas të Statusit të Emigrantit. Por informuesit janë kritikë për një sërë aspektesh 
ligjore të cilat duhen rregulluar për të mundësuar qartësimin e kritereve të përfitimit 
nga shërbime specfike riintegrimi sepse duket se marja e Statusit të Emigrantit nuk 
krijon lehtësi në aksesin ndaj shërbimeve.  
 
“Përfitimi i Statusit të Emigrantit pavarësisht se ka dalë një urdhër i Ministrit (83) 
me anëtë të cilit saktësohen me pika, çfarë dokumentacioni duhet të paraqitë një 
shtetas që i shërben si për të shkuar jashtë shtetit ashtu dhe për tu kthyer, ky status 
nuk është dhënë, nuk ka patur persona që e kanë përfituar, me sa jemi ne në dijeni. 
Sidoqoftë, nuk është bërë dallim në dhënien e shërbimeve pavarësisht dhënies së 
Statusit të Emigrantit, sepse për sa kohë që emigrantët e kthyer janë trajtuar si grup 
prioritar, ata thjesht deklarojnë që janë punëkërkues të papunë. Ne vërejmë që vetë 
baza ligjore që rregullon ndihmën për riintegrim është problematike dhe e paqartë”. 
(5, AP) 
 
 “Nga ana jonë vështirësitë janë të shumta. Një problem është se evidentimi i 
emigrantëve me probleme ekonomike bëhet përmes vetëdeklarimit. Kështu, nëse një i 
kthyer paraqitet në Sportel dhe deklaron se dëshiron të përfitojë nga programet e 
nxitjes së punësimit, atëherë kryhet procedura standarte e vlerësimit të përfituesve të 
programit siç bëhet për çdo kandidat potencial të programit (si psh, a është 
bashkëshorti/ja e punësuar, a është familja në ndihmë ekonomike, a ka grua 
kryefamiljare me fëmijë, etje) edhe nëse është i kthyer nga emigracioni”. (1,SHKP) 
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Për rrjedhojë pothuaj nga të gjithë informuesit kyç është sugjeruar rishikimi i bazës 
ligjore për të mundësuar funksionimin e dhënies së Statusit të Emigrantit dhe 
përfitimeve që lidhen me të për emigrantët e kthyer. 
 
“Statusi i Emigrantit nuk ka funksionuar. Të kthyerit duhet të përfitonin jo vetem 
nga programet e nxitjes se punësimit, por edhe nga skemat e emigrimit të rregullt 
nëse Statusi do të funksiononte ashtu sic është përcaktuar në aktet ligjore.  Për më 
tepër dhënia e statusit do të nxiste rregjistrimin e shtetasve që dëshirojnë të 
emigrojnë në mënyrë të rregullt nga Shqipëria, duke patur një ndikim të 
drejtpërdrejtë edhe në minimizimin e emigrimit të parregullt”. (1, SHKP) 
 
Një problematikë tjetër e identifikuar është dhe pamjaftueshmëria e fondeve të vëna 
në dispozicion për riintegrimin nga institucione të ndryshme, apo për të krijuar të 
ashtëquajturat “incentiva” për riintegrimin e suksesshëm. Kjo është një vështirësi që 
vjen si rezultat i planifikimit të pamjaftueshëm të burimeve financiare dhe humane 
për masat e riintegrimit nga institucionet publike në planifikimet e tyre vjetore po aq 
sa dhe nga mungesa e koordinimit mes instituioneve dhe monitorimit të 
vazhdueshëm dhe vlerësimit të zbatimit të Planit të Veprimit të Strategjisë së 
Riintegrimit. 
 
“Ka nevojë për më tepër fonde për masat e planit që lidhen me riintegrimin. 
Problematika mund të ketë të bëjë me mosparashikimin e duhur dhe në kohë të 
kërkesave por dhe fokusit apo vëmendjes së strukturave përkatëse gjatë miratimit të 
buxheteve”. (2, MMSR) 
 
“Fillimisht kemi patur fonde edhe për pritjen edhe shoqërimin e të kthyerve drejt 
qendrave të tyre të banimit. Më pas buxheti ynë për pritjen dhe shoqërimin ka 
ardhur drejt zvogëlimit”. (3, PSh) 
 
“Gjithmonë ka patur ide nga aktorë të ndryshëm për nxitjen e investimeve të 
emigrantëve nëse stimulohen me paketa të veçanta në formën e “matching funds”, 
etje, por nuk ka ndodhur ende. Shumica e bankave komerciale ofrojnë paketa 
incentivuese për depozita se bankave ju interesojnë. Mundësitë janë nga më të 
ndryshmet si aplikimi i tax holiday, apo krijimi i një fondi investimi të Diasporës si 
ai i Kosovës që në rastin e Shqipërisë do kërkonte legjislacion që Shqipëria nuk e 
ka, ose mekanizma tregu si “stock market”, ose fonde që ju dihet burimi dhe 
administrimi. Ky është edhe problem i sistemit tonë bankar sepse ne kemi banka 
kursimi që nuk ofrojnë fonde investimi, kursimi, apo pensoni, me përjashtim të 
ndonjë banke specifike”.  (5, AIDA) 
 
Në lidhje me eficencën e shërbimeve në funksion të riintegrimit, vihet re se nuk janë 
vënë në dispozicion burime shtesë për shërbimet në ndihmë të riintegrimit të të 
kthyerve. 
 
“Në përgjithësi vërejmë se institucionet nuk kanë vënë në dispozicion fonde të 
veçanta për shërbime për emigrantët, por ata janë përfshirë si një nga kategoritë 
përfituese të skemave ekzituese, strehimit, punësimit, invetsimit në bujqësi, etj”. (2, 
MMSR) 
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 “Sportelet operojnë brenda zyrave të punës dhe nuk është se ka ndonjë buxhet 
specifik për to, sidoqoftë nevojat e Sportelit plotësohen nga zyra e punës si dhe 
donatorë të ndryshëm që ndihmojnë Sportelet në kryerjen e funksionit të tyre, si 
është IOM, ILO, etj”. (1, SHKP) 
 
 “Kufiri ka alokuar fonde për pritje, ushqim dhe ujë dhe ndihmë me medikamente 
vetëm për një periudhë të caktuar kohe, për të kthyerit me forcë. Aktualisht ofrohet 
shërbimi i transportit për këtë kategori të kthyerish deri në qendrën urbane më të 
afërt për një sërë pikash kufitare të vendit”. (3, PSh) 
 
A.2 Ndikimi i shërbimeve në riintegrimin e suksesshëm të të kthyerit 
 

A.2.1 Ndikimi tek i kthyeri dhe familja 
Të gjithë informuesit kyç mendojnë se ndikimi i shërbimeve në riintegrim është 
pozitiv sepse i orienton të kthyerit drejt sistemit publik të shërbimeve duke evituar 
kështu frustrimin në marjen e informacionit dhe aksesimin e shërbimeve. Marja e 
shërbimeve nga ana tjetër influencon edhe ndikimin e të kthyerit në familje. 
 
“Ndikimi është pozitiv sepse të mendosh që një familje kthehet nëShqipëri pas disa 
vitesh migracion, duke pasur një institucion me anë të të cilit ndjek të gjithë hallkat 
e tjera për të plotësuar nevojat e saj është shumë ndihmëse”. (1, SHKP) 
 
“Shërbime sa më të mira dhe struktura publike sa më efikase do të ndihmonin në 
lehtësimin e riintegrimit të të kthyerve”. (2, MMSR) 
 
Informuesit kyç vlerësojnë se masa e ndikimit përcaktohet nga faktorë sa subjektivë 
(dëshira e të kthyerit) aq edhe objektivë (ekzistenca e shërbimeve). 
 
“Pjesa e ndikimit ka të bëjë me llojin e investimit nga të kthyerit. Po hapi biznes të 
vogël familjar kaq është ndikimi. Ai është gjithmonë i lidhur me faktin se sa vende 
hapen dhe se çfarë i bën komunitetit, se mund të jetë edhe investim që dëmton siç 
janë minierat etje dhe mund të sjellë reagime në popullatë. Pra, ndikimi duhet parë 
rast pas rasti.” (4, AIDA) 
 
“Mirëqenia e individit që kthehet nuk mund të shihet si e ndarë nga ajo e familjes. 
Nëse i kthyeri akseson shërbimet dhe përfiton prej tyre, atëherë ndikimi është pozitiv 
dhe në familjen e tij. Logjika thotë që shërbimet duhet të nxitin ndikimin pozitiv të 
përvojës migratore, si tek i kthyeri ashtu dhe tek familja e tij”. (5, AP) 
 
Ekzistenca e shërbimit të referimit tek shërbimet publike ka ndikim pozitiv edhe në 
familjen e të kthyerit. 
 
“Familja ndikohet sepse bashkë me të kthyerin apo kryefamiljarin mund të ndihmoet 
bashkëshortja që të regjistrohen si punëkërkues aktivë dhe të përfshihen në 
programet e nxitjes së punësimit, fëmijët të adresohen në shkolla, qendra 
shëndetësore nëse kanë nevojë për këtë shërbim”. (1, SHKP) 
 
“Familja e kthyer nga emigracioni ndikohet në disa aspekte siç janë punësimi i 
prindërve, arsimimi i fëmijëve, shërbimet shëndetësore, strehimi në disa raste, 
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problematika e përshtatjes me infrastrukturën, shërbimet publike dhe private, 
mjedisin social, etj.”. (2, MMSR) 
 
“Mund të rritet ndikimi pozitiv nëse do kishte shërbime orientimi për familjen. Nëse 
një emigrant i kthyer i drejtohet rrugëve zyrtare të marjes së informacionit atëherë 
gjatë dhënies së shërbimeve për të kthyerit jepet dhe mund të merret edhe 
informacioni mbi shërbime që ndikojnë të gjithë familjen”. (6, IOM) 
 
Informuesit janë të shqetësuar edhe për ndikimin negativ që mund të ketë mosofrimi 
i shërbimeve përfshi këtu edhe shërbimin informues dhe orientues të Sporteleve. Ata 
ofrojnë disa sugjerime specifike se si mund të adresohet ndikimi negativ. 
 
“Do kishim emigrantë që do të endeshin rrugëve dhe harxhonin kohe pa fund nga 
një institucion në tjeter për të marë informacion ose që do të binin pre e individëve 
që do të abuzonin me faktin që ata nuk janë të mirëinformuar për shërbimet që mund 
të gjejnë në këto institucione”. (1, SHKP) 
 
“Emigracioni ka kaluar në shumë etapa dhe emigrantët po ashtu. Nëse përjashtojmë 
ata që kanë emigruar në mënyrë të parregullt apo që janë kthyer për shkak të krizës, 
pjesa tjetër kanë marë eksperiencë jashtë vendit, kanë fituar një kapital edhe pse 
modest por që nuk mjafton për të gjetur veten. Sidoqoftë mjafton që të hedhin një 
hap dhe të stimulohen, pra mendoj se mund të bëhet një gjë më e mirë. Ata që kanë 
ide biznesi, mund të ndihmoen që të adresojnë nevojat që ka tregu dhe moslejohen të 
ecin vetem me iniciativën e tyre”. (1, SHKP) 
 
“Bara e fajit kthehet serish tek institucionet. Nëse nuk do të kishte informacion 
zyrtar, individët do të ndërmernin sërish insiativa të painformuara dhe dështimet e 
mundshme do ti faturoheshin sërish shtetit. Emigrantët aftgjatë do të ktheheshin në 
një kontekst që nuk e njohin dhe pika referimi do të kishin individët e tjerë dhe jo 
rrugët zyrtare, dhe do të hasnin një sfidë të madhe të realizonin vetë inisitiva të 
ndryshme”. (6, IOM). 
 
Informuesit kyç janë gjithashtu në dijeni të mekanizmave të vetë përballimit nga të 
kthyerit të cilat ndihmojnë në riintegrimin e shpejtë të tyre. 
 
“Mendoj se si mekanizma përballimi shërben rrjeti i të njohurve qëata kanë në 
Shqipëri dhe që lehtësojnë riintegrimin e tyre. Gjithashtu edhe projekt planet që 
mund të kenë zhvilluar përpara kthimit lidhur me aktivitetin që do të kryejnë në 
Shqipëri, si hapja e nje biznesi të vogël apo të mesëm”. (1, SHKP) 
 
Në përgjithësi informuesit kyç vërejnë se përmirësimi i sistemit të informimit për 
shërbimet publike që lehtësojnë riintegrimin, është një nga aspektet e rëndësishme 
sepse mundëson informimin përpara fillimit të procesit të kthimit. Për më tepër 
krijimi i një ambjenti mikpritës institucional për kthimin lehtëson aksesin në 
shërbime dhe rrjedhimisht riintegrimin e shpejtë dhe efikas të të kthyerve. 
 
“Nuk ka të papritura për të kthyerit në Shqipëri sepse pjesa dërmuese e tyre kthehet 
nga përvoja të gjata emigracioni por asnjëherë nuk i kanë shkëputur lidhjet me 
Shqipërinë. Shumica kthehen nga Greqia dhe Italia dhe minimalisht vizitojnë 
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familjet në Shqipëri një herë në vit apo informohen për vendin në mënyrë të 
vazhdueshme përmes medias. Pra, nuk ka një shkëputje të madhe. Rrjedhimisht, nuk 
reduktohet vështirësia e riintegrimit më shumë se sa perceptimi i tyre për 
vështirësitë që mund të hasin, pra eliminimi i të papriturave. Nëse informacioni do 
të merrej në vendin pritës, do të lehtësohej edhe më tepër procesi i riintegrimit dhe 
pritshmëritë do të ishin më realiste”. (6, IOM) 
 
“Ndikimi negativ i vështirësive mund të reduktohet duke i krijuarnjë mjedis social sa 
më mikpritës dhe po ashtu mjedis institucional mikëpritës dhe sa më efikas, që do të 
ndihmonin shumë në lehtësimin e riintegrimit të të kthyerit dhe familjes se tij”. (2, 
MMSR) 
 

A.2.2 Ndikimi në komunitet 
 
Përsa i përket ndikimit që të kthyerit mund të kenë në komunitet, informuesit 
vërejnë se ndikimi është ekomomik po aq sa dhe social dhe kulturor. Del në pah dhe 
nevoja për një qasje më të plotë institucionale nga ajo aktuale në lidhje me 
maksimizimin e ndikimit pozitiv. Theksohet gjithashtu se perceptimet e të kthyerit 
për suksesin ose jo të planit fillestar të emigracionit dhe për kthimin në përgjithësi 
(perspektiva emic) ndikojnë në përshtatjen pas kthimit, dhe rrjedhimisht edhe 
kontributin që i kthyeri mund të ketë në bashkësinë lokale. 
 
“Ndikimi mund të jetë pozitiv dhe negativ, dhe në përgjithësi ai ndikohet nga 
perceptimet dhe qëndrimet e të kthyerit. Nëse ai ka perceptim negativ për kthimin 
dhe e konsideron kthimin si dështim, atëherë riintegrimi mund të rezultojë i vështirë 
dhe i paqëndrueshëm. Por ndikimi mund të jetë edhe pozitiv, veçanërisht kur i 
kthyeri ka gjendje ekonomike të mirë dhe planifikon të rimarrë aktivitetin në vendin 
e tij të origjinës”.  (6, IOM) 
 
“Ndikimi në komunitet është kulturor sepse të kthyerit sjellin një kulturë të re 
komunikimi, pune, etj. Hapja e një biznesi të vogël apo të mesëm rrit cilësinë e 
shërbimit për komunitetin pasi ata zbatojnë eksperiencën e marrë në vende të tjera. 
Ata sjellin ide, risi në ambjentet ku punojnë”. (2, MMSR) 
 
“Nevojiten politika dhe programe që të fokusohen në riintegrimin në komunitetet 
lokale dhe nevojat e tregut shqiptar nëvitet në vijim, dhe jo thjesht në nevojën për të 
përmbushur nevojat e ditës”. (1,SHKP) 
 
Të kthyerit identifikohen shpesh si agjentë të zhvillimit lokal, përmes investimeve 
financiare dhe humane në aktivitete të ndryshme që gjenerojnë punësim dhe 
mirëqënie për komunitetet lokale ku vendosen. Nga ky këndvështrim, informuesit 
kyç vlerësojnë se institucionet publike mund të ndihmojnë të kthyerit në mënyra të 
ndryshme për të shërbyer si agjentë të zhvillimit lokal. Këto mënyra mund të 
përfshijnë orientimin drejt aktiviteve prodhuese dhe mbështetjen e tyre që gjenerojnë 
punësim dhe të ardhura për të kthyerin, familjen e tij por dhe komuniteti ku ai 
vendoset. 
 
“Të kthyerit duhet të orientohen. Psh nëse në një qytezë ka pesëfurra buke, edhe pse 
ata mund të kenë eksperiencë në këtë fushë, të mendohet që ata të kanalizohen në 
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biznese me frytdhënëse duke parë dhe nevojat e rajonit ku vendosen. Nga ana tjetër, 
shpesh ata nuk kthehen në rajonin e origjinës por në qytete të tjera me mendimin që 
do gjejnë punë, hapin biznese, apo riintegrohen. Qoftë edhe duke i ndihmuar të 
punojnë tokën në ato fshatra nga kanë ardhur, do të ishte pozitive sepse do të 
zhvillohej komuniteti dhe ata do ta gjenin më mirë veten dhe nuk do humbisnin në 
metropole”. (1, SHKP) 
 
“Sportelet mund të përforcohen duke qënë më të hapura dhe dhënë informacion dhe 
orientim drejt planeve të zhvillimit të zonave të ndryshme të vendit ku emigrantët e 
kthyer mund të kenë dëshirë të investojnë apo të përfshihen në zhvillimin e tyre 
nëpërmjet ekspertizës apo eksperiencave të tyre jashtë vendit. Të kthyerit mund të 
orientohen të investojnë dhe hapin bizeneset etyre në fusha dhe sektorë që janë 
evidentuar edhe nga autoritetet shtetërore sitë nevojshme për zhvillimin lokal. 
Autoritetet lokale mund të kenë projekte të gatshme të cilat janë në përputhje me 
zhvillimin e lokalitetit dhe të cilat t’u paraqiten emigrantëve të kthyer që dëshirojnë 
të investojnë në to”. (2, MMSR) 
 
“Të kthyerit mund të ndihmoen përmes historive të suksesit. Nëse do të ngrihej një 
strukturëmbi hartëzimin e të mirave që vijnë nga migracioni i kthimit, nga njohja e 
kualifikimeve të të kthyerve, aksesi i lehtësuar në tregun e punës, etje........ato do ta 
nxisnin emigrantin e kthyer të riintegrohej dhe të merrte një rol aktiv në zhvillimin 
lokal”. (6, IOM) 
 
A.3 Shërbimet e së ardhmes 
 

A.3.1 Shërbimet e së ardhmes, profesionistët 
Një ndërgjegjësim më i lartë i institucioneve mbi domosdoshmërinë e shërbimeve 
publike, mendohet se ndihmon procesin e riintegrimit të shpejtë të të kthyerve. Nga 
pikëpamja e forcimit të strukturës institucionale në funksion të riintegrimit, 
inforumesit kyç theksojnë nevojën e institucionalizimit të mëtjeshëm të rolit të 
Sporteleve të Migracionit.  
 
“Ekzistenca e Sporteleve pranë SHKP është një tregues qëndrueshmërie, sidoqoftë 
funksioni i tyre duhet formalizuar. Ka përpjekje për ta ndarë funksionin e Sportelit 
nga shërbimet etjera, sidoqoftë kjo vetëm në zyrat rajonale. Në zyrat lokale, ku ka 
pak staf dhe madje dhe të kthyer, kjo mund të jetë e vështirë”. (1, SHKP) 
 
Shumë informues theksojnë nevojën e pasjes së një vizionipër monitorimin e rasteve 
për çdo të kthyer që kërkon shërbime publike apo referohet drejt tyre për të pasur 
kështu një përgjigje sa më cilësore ndaj nevojave të tyre, si dhe për tu siguruar mbi 
vlefshmërinë e shërbimeve në kohë. 
 
‘Për rastet nuk bëhet monitorim. Ne mjaftohemi me faktin që ja japim atë 
informacion por nuk bëhet kontroll se sa të kënaqur janë për shërbimet, etje. 
Raporti i monitorimit nuk nxjerr vlerësimin hap pas hap të personave të regjistruar. 
Sportelet e Migracionit kanë nevojë të përmirësohen dhe shërbimet të jenë më të 
fokusuara sepse duke u njohur mirë nevojat e të kthyerve dhe problematika, 
adresimi do të jetë mëi saktë. Diçka e tillë çalon sepse Sportelet mjaftohen vetëm me 
regjistrimin dhe pasjen e personave si statistika por nuk monitorohen rastet dhe nuk 
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ndiqen për tu parë nëse e morën shërbimin e kërkuar dhe nëse ngelen të kënaqur 
nga ai shërbim. Marja e nje feedback-u pas integrimit të tyre do të ishte njëaspekt 
pozitiv për të përmirësuar edhe shërbimet e punësimit ndaj të kthyerve”. (1,SHKP) 
 
 “Ekziston një Sekretariat Teknik pranë Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë 
që koordinon të gjitha institucionet përgjegjëse për zbatimin e Planit të Veprimit të 
Strategjisë së Riintegrimit, sidoqoftë, ai thjesht përgatit raportet periodike dhe kur 
ka mundësi bën takime pune për të vlerësuar nivelin e zbatimit të masave si dhe 
vështirësitë e hasura. Monitorimi është kryer përmes një raporti 32 mujor për 
zbatueshmërinë e Strategjisë së Riintegrimit. Vlerësimi në praktikë i shërbimeve 
kryhet nga secili institucion përgjegjës”. (2, MMSR) 
 
Në lidhje me rolin e Punonjësit Social si profesionist në fushën e menaxhimit të 
migracionit (dhe të riintegrimit të të kthyerve) vërehet se informuesit e shohin këtë 
funksion kryesisht në atë të këshilluesit apo të terapeutit dhe jo të “burimit” të 
ndihmës për shërbime dhe aksesin në shërbimet për të kthyerit. 
 
“Këshillimi dhe referimi i të kthyerve është pjesë e punës sociale. Sidoqoftë nuk 
është parë si problematike që këta persona të kenë traumë dhe që një punonjës 
social ti asistojë, është parë thjesht siç meren të gjitha shërbimet e tjera që mund ti 
ofrojë edhe një person që nuk është punonjës social. Mbase do të ishte mirë të kishte 
një punonjës social sepse të kthyerit ndryshojnë ambjentin, mënyrën e të jetuarit, 
mund të kenë nevojë për një person të tillë”. (1, SHKP) 
 

A.3.2 Aktorët e përfshirë në shërbimet e riintegrimit 
 
Përveç aktorëve institucionalë të përfshirë në mekanizmin e riintegrimit dhe 
pasqyruar në kapitullin IV, në listën e aktorëve që mund të kenë ndikim pozitiv 
përmes përfshirjes së tyre në riintegrimin e të kthyerve, identifikohen edhe pushteti 
lokal, sektori privat i shërbimeve dhe në veçanti shoqëria civile. 
 
“Agjensitë private të punësimit duhet të jenë një prej aktorëve. Gjithashtu OJF-të 
dhe mekanizmat ndërkombëtare që zhvillojnë programe për të kthyerit ose për 
shtetasit shqiptarë në përgjithësi ku mund të përfshihendhe atatë kthyer”. (1,SHKP) 
 
“Aktorë të tjerë shumë të rëndësishëm të cilët mund të luajnë rol në riintegrim janë 
edhe organizatat jo-fitimprurëse. Në varësi të fushës së tyre të veprimit ato mund të 
lehtësojnë rrintegrimin e një pjese të shtetasve shqiptarë të kthyer duke i ndihmuar 
përmes shërbimeve të tyre. Bota e biznesit, bankat, secili aktor i shoqërisë civile dhe 
vetë shoqatat e emigrantëve të kthyer mund të ndikojnë në krijimin e një ambjenti 
social dhe shërbimesh që lehtëson riintegrimin. Organizatat ndërkombëtare që 
veprojnë në këtë fushë kanë luajtur dhe mund të luajnë një rol shumë të rëndësishëm 
nëpërmjet projekteve të tyre dhe ekspertizës në mbështetje të hartimit dhe zbatimit të 
politikave për riintegrimin”.(2, MMSR) 
 
“Në rafshe të ndryshme nuk operohet dot me një nivel. Organet e qeverisjes vendore 
kanë portofol shumë të madh dhe duhet riparë mënyra se si duhen përfshirë këto 
organe në ofrimin e shërbimeve në funksion të riintegrimit. Aktorë të tjerë mund të 
jenë bankat private ose instrumentat financiare, institucionet e sigurimit, duke marë 
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të mirëqenë përfshirjen e OJQve, përmes projekteve specifike edhe pse këto të fundit 
janë mbi baza të përkohshme”. (6, IOM) 
 

B. Këndvështrimet e ofruesve të shërbimeve mbi ndikimin e mekanizmit 
publik në riintegrimin e sukesshëm të të kthyerve (Sportelet e 
Migracionit) 

 
Sportelet e Migracionit janë hallka kryesore e funksionimit të mekanizmit publik të 
riintegrimit, dhe mbarëvajtja e tyre ndikon drejtpërdrejt edhe në funksionimin e vetë 
mekanizmit. Rrjedhimisht kërkuesja vlerësoi se analiza e funksionimit të Sporteleve 
duhej të trajtohej si e pavaruar nga ajo e informuesve kyç edhe aty ku ishte e mundur 
informacioni të krahasohej.   
 
B.1 Funksionimi i Sporteleve dhe ndikimi në mekanizmin e riintegrimit 
Funksionimi i Sporteleve u analizua duke vlerësuar fillimisht njohjen e funksionit të 
Sporteleve nga ana e specilistëve të Sporteleve, të shërbimeve të ofruara dhe 
kritereve të përfitimit të tyre.  
 

B.1 1 Njohja e funksioneve të Sporteleve (kuadrit normativ dhe 
institucional) 
 
Të gjithë Specialistët e Sporteleve konfirmojnë se funksionet e tyre pranë Sporteleve 
tëMigracionit janë të lidhura me pritjen, regjistrimin dhe orientimin e tre kategorive 
të emigrantëve, atyre potencialë, të kthyer dhe imigrantëve që punojnë në Shqipëri. 
Funksionet që lidhen me të huajt jo gjithmonë janë të qarta, ndërkohë që kategoria 
për të cilën përgjigjja është e unifikuar është “kategoria e të kthyerve”. Dy 
funksionet e tjera të Sportelit siç ilustrohen në Kapitullin IV rregullohen nga akte 
nënligjore të tjera dhe nuk janë specifikisht të lidhura me funksionin e Sportelit dhe 
qëllimin primar të ngritjes së tij. 

 
Figura 5.1: Funksioni i Sporteleve sipas kategorive të migrantëve 

(më shumë se një alternativë përgjigjeje) 
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Përsa i përket bazës ligjore tek e cila mbështetet ofrimi i shërbimeve të riintegrimit, 
vërehet se ka konfuzion mes Specialistëve dhe jept një larmi përgjigjesh. Në 19 raste 
ata janë përgjigjur se baza ligjore është Ligji i Emigrimit të Shtetasve Shqiptarë për 
Motive Punësimi (Ligji 9668/2006), dhe po aq edhe Strategjia e Punësimit. Urdhri i 
Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta19për Statusin e 
Emigrantit (Urdhri 83) si dhe vendimet apo udhëzimet e ndryshme të SHKP u 
zgjodhën gjithashtu si alternativa. 
 

Tabela 5.1.  Baza ligjore për ofrimin e shërbimeve të riintegrimit 
(më shumë se një alternativë përgjigjeje) 

 
Cila është baza ligjore mbi të cilën mbështetet ofrimi i shërbimeve për 
emigrantët e kthyer? 

Frekuenca 

Ligji për emigrimin e shtetasve shqiptarë për motive punësimi 9668 19 
Strategjia e Riintegrimit dhe Plani i veprimit, VKM të ndryshme 20 
Ligji i nxitjes së punësimit 7995 I 95 5 
Ligji për të huajt 4 
Urdhri i Ministrit për Statusin e Emigrantit 2 
Vendimet dhe udhëzimet e SHKP të cilat janë marë gjatë trajnimeve 2 

Marrëveshja e Stabilizim Asocimit 1 
Ligji 7952, 21.06.95 për arsimin 1 
Ligji 8872, 29.03.2002 formim profesional 1 

 
Mungesa e njohurive si dhe konfuzioni në lidhje me bazën ligjore dolën edhe më në 
pah, kur Specialistët u pyetën në lidhje me kuadrin institucional mbi të cilin 
mbështeten ofrimi i shërbimeve të riintegrimit. Në 8 raste specialistët identifikuan 
Strategjinë e Rriintegrimit dhe Planin e saj të Veprimit si kuadrin institucional, në 5 
raste Urdhrin e Ministrit të Punës për ngritjen e Sporteleve, dhe 3 raste menduan se 
ky funksion sanksionohej në Ligjin e Emigrimit për Motive Punësimi (9668). 
Përgjigjet e tjera të ofruara ishin, vendim i qeverisë, ligji për të huajt, ligji për 
punësimin, etj. Kuadri institucional në fakt përcaktohet nga Strategjia e Riintegrimit. 
Mundet pra të dilet në konkluzionin se punonjësit e Sporteleve nuk kanë njohje të 
mirë të kuadrit ligjor dhe atij institucional mbi bazën e të cilit ata ushtrojnë 
funksionin e Specialistit të Migracionit. 
 
Ky nivel njohjeje “i mangët” mund të kushtëzohet edhe nga fakti që nuk ka një 
përshkrim të qartë pune për specialistët e Sporteleve të Migracionit, një fakt i dalë në 
pah nga intervistat me informuesit kyç. E megjithatë edhe për ekzistencën ose jo të 
përshkrimit të punës në funksion të Sportelit ka konfuzion mes specialistëve të 
Sporteleve. Shumica e specialistëve (64 përqind) pohuan se ekziston një përshkrim i 
qartë pune ndërkohë që në realitet nuk ekziston një përshkrim i tillë. 
 

B.1.2 Njohja e shërbimeve 
Në lidhje me tipologjinë e shërbimeve të ofruara, të intervistuarit ofruan një larmi 
përgjigjesh ndër të cilat listuan si më kryesoret orientimin për punësim dhe formim 

19Prej vitit 2013, kjo ministri mban emrin Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë 
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profesional si dhe pritje, regjistrim, këshillim dhe orientim drejt shërbimeve të tjera 
publike, që konfirmon një njohje të mirë të tipologjisë së shërbimeve që ofron 
Sporteli i Migracionit nga ana e punonjësve  pranë Sporteleve. 
 

Figura 5.2. Shërbimet që ofron Sporteli i Migracionit 
(më shumë se një alternativë përgjigjeje) 

 

 
 
 
Në listën e kategorive të të kthyerve që pëfitojnë shërbime publike, shumica e 
Specialistëve listoi: të kthyerit që i drejtohen Sportelit pavarësisht formës së kthimit; 
të kthyerit me të ardhura të pakta; të kthyerit familjarë; të kthyerit me arsimim të ulët 
dhe nivel të ulët ekonomik në familje; të kthyerit që kanë humbur vendin e punës në 
emigracion; nxënësit; viktimat e trafikimit; të miturit. Pra në përgjithësi vihet re një 
nivel i mirë njohjeje i kategorive të emigrantëve të kthyer që përfitojnë nga 
shërbimet e Sporteleve. Sidoqoftë në lidhje me kategoritë vulnerabël, vetëm 14 
Specialistë (ose 42%) u pëgjigjën se Sporteli u ofronte shërbime përkundrejt 19 (ose 
58%) që u përgjigjën negativisht. Ndër kategoritë e përmendura ishin: personat me 
aftësi të kufizuara, gra të divorcuara, kryefamiljare dhe të kthyera nga emigracioni, 
jetimë, romë dhe egjiptianë, viktima trafikimi, të pastrehë, të kthyer me probleme 
pskikologjike, të pastrehë dhe emigrantë me probleme ekonomike.  
 
Pyetjes lidhur me kategoritë që nuk përfitojnë shërbime riintegrimi shumica e të 
intervistuarve (në 26 raste) u përgjigjën negativisht, ndërsa në 7 raste u shprehën se 
të kthyerit nga zonat rurale përbënin një nga kategoritë që nuk përfitonte nga 
shërbimet, veçanërisht të punësimit sepse ishin në posedim të një trualli toke dhe 
automatikisht sipas kuadrit ligjor shqiptar në fuqi konisderohen si të vetëpunësuar në 
bujqësi. Në këtë përgjigje vërehet se shërbimet e Sportelit nuk ndahen nga ato të 
zyrës së punësimit, e cila ndërmjetëson për punë për punëkërkuesit e papunë. 
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Në lidhje me kriteret e përfitimit të Statusit të të Kthyerit, Specialistët renditën një 
sërë arsyesh ndër të cilat regjistrimi në Sportel, periudha e qëndrimit në emigracion, 
etj, ashtu siç edhe përcaktohet në Urdhrin 83 për Statusin e Emigrantit. Sidoqoftë ka 
edhe hezitim për përgjigje në të paktën 9 raste. 
 

Figura 5.3. Kriteret për përfitimin e Statusit të Emigrantit 
(më shumë se një alternativë përgjigjeje) 

 

 
 

Interesante janë gjetjet në lidhje me perceptimet e Specialistëve në lidhje me 
dhënien e Statusit të Emigrantit të kthyer. Më pak se gjysma e tyre (14 raste) 
mendojnë se dhënia e Statusit të Emigrantit ndihmon në ofrimin e shërbimeve të 
riintegrimit, ndërkohë që një pjesë e konsiderueshme (10 raste) mendojnë që nuk 
ndihmon, ose nuk jep përgjigje (në 8 raste). Ata që zgjodhën përgjigjen pozitive e 
argumentuan atë me faktin që marrja e statusit ndihmon në kreditimin në bujqësi, 
blegtori, etj. Gjithashtu me marjen e Statusit të Emigrantit, të kthyerit mund të 
përfitojnë kurse formimi profesional falas, mund të përfitojnë nga programet e 
nxitjes së punësimit (emigrantët me probleme ekonomike, etj). Ata Specialistë që 
nuk e shohin të nevojshëm marrjen e statusit e argumentojnë me faktin se shtetasit 
kanë të drejta të barabarta dhe statusi nuk ndihmon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rregjistrimi në SM

Më shumë se 1 vit në emigracion

Pa përgjigje

Paraqitja e ID & fotografisë
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Figura 5.4. A ndikon përfitimi i Statusit të Emigrantit në marrjen e 

shërbimeve? 
 

 
 
 
“Nuk mendoj se Statusi vlen shumë sepse orientim të kthyerve ju ofrohet edhe pa të. 
Shtetasit kanë të drejta të barabarta dhe statusi nuk ndihmon, madje mund të sjellë 
pengesa, si ajo në marrjen e librezës shëndetësore”. (Intervista 4) 
 
“Statusi ndihmon ata që duan të përfitojnë nga kreditimi në bujqësi, blegtori, 
etj.”.(Intervista 17) 
 

B.1.3 Burimet për ofrimin e shërbimeve 
Një nga faktorët me ndikim të fortë në ofrimin e shërbimeve është edhe ekzistenca e 
burimeve humane dhe financiare për të ofruar shërbime. Kjo çështje u trajtua më 
specifikisht në studim duke i pyetur Specialistët nëse ekzistonte një përshkrim i 
qartë i funksioneve të tyre. Shumica e tyre (64%) pohuan se ekziston një përshkrim 
pune, ndërkohë që në fakt nuk ekziston një përshkrim i tillë pune sipas informacionit 
të marrë nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit.  
 
Ata që ju përgjigjën negativisht kësaj pyetjeje u shprehen se nuk ekziston një 
përshkrim i qartë për funksionin e Specialistit të Migracionit dhe më së shumti ku 
funksion është kuptuar përmes trajnimeve të ndryshme  që ka organizuar Ministria 
me partnerët e saj (si IOM psh). Specialisti është kryesisht specialist shërbimesh në 
përshkrimin e punës, gjetje kjo e cila konfirmohet edhe nga pjesa e parë e intervistës 
ku të pyeturit specifikuan funksionin e tyre pranë Zyrave të Punës. Në disa raste këtë 
funksion e përcakton Drejtori i Zyrës. 

 
Figura 5.5. Ekzistenca e përshkrimit të punës për Specialistin e Migracionit 
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Interesant është dhe informacioni lidhur me formimin profesional të Specialistëve të 
Sporteleve. Shumica dërmuese e Specialistëve janë profesionistë të profilit 
ekonomik (15 janë ekonomistë dhe 4 financierë), 4 ishin juristë, 3 ishin punonjës 
socialë dhe 1 sociolog, ndërsa pjesa tjetër përfshinte biologë, specialist gjeografie, 
inxhinier agronom, etj., ndërsa 3 të tjerë e cilësuan veten si profesionistë në fushën e 
migracionit.  
 

Figura 5.6. Profesioni i punonjësve të Sporteleve të Migracionit 
 

 

 
 
 
Në përshkrimin e punës së punonjësve të Sporteleve, funksionet që lidhen me 
migracionin nuk ekzsitojnë. Këto janë kryesisht funksione dytësore që ata kryejnë në 
përputhje me nevojën për këtë tipologji shërbimi. Sidoqoftë në disa raste si në 
Shkodër apo Korçë, volumi i punës që lidhet me funksionet e migracionit mund të 
jetë shumë i lartë. Vihet re se pjesa dërmuese e Sporteleve është krijuar pas vitit 
2010 ç’ka konfirmon edhe analizën e mëparshme dhe vendimin për të ngritur 
Sportele Migracioni në të gjithë vendin pas miratimit të Strategjisë së Riintegrimit 
dhe Planit të saj të Veprimit. Përvoja që kanë Specialistët pranë Sporteleve varion, 
nga 3-72 muaj (në kohën e intervistimit), por vlen të theksohet se shumica dërmuese 
kanë mbi 36 muaj eksperiencë (në 20 raste). 
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Figura 5.7. Pozicioni i punonjësve të Sportelit pranë Zyrës së Punës 
 

 
 
 
B.2 Shërbimet e kërkuara 
 

B.2.1 Tipologjia e shërbimeve të kërkuara 
Për të vlerësuar përputhjen e ofertës dhe kërkesës për shërbimet publike në funksion 
të riintegrimit, Specialistët e Migracionit u pyetën lidhur dhe me tipologjinë e 
shërbimeve të kërkuara nga të kthyerit. Nga përgjithësi vërehet se shërbimet më të 
kërkuara janë ato që lidhen me punësimin apo përfitimin e ndihmës ekonomike, një 
gjetje që konfirmon se një nga kategoritë kryesore të të kthyerve që i drejtohet 
Sporteleve është ajo emigrantëve pa të ardhura dhe në vështirësi ekonomike. 
Gjithashtu ndihmesa për sigurimin e librezës mjekësore është një nga shërbimet e 
tjera të ofruara, duke qënë se sigurimi i saj në rastet e individëve që janë të papunë, 
kërkon domosdoshmërisht pajisjen me vërtetim si punëkërkues të papunë që 
lëshohet nga Zyra e Punësimit. 
 

Figura 5.8. Shërbimet e kërkuara nga të kthyerit 
(më shumë se një alternativë përgjigjeje) 
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B.2.2 Perceptimet mbi ndikimin e shërbimeve 
Për të përmbushur një nga objektivat specifike të studimit, atë të eksplorimit të 
ndikimit të shërbimeve në procesin e riintegrimit të të kthyerve, Specialistët e 
Migracionit u pyetën nëse i konsideronin ose jo shërbimet aktuale publike si të 
mjaftueshme për të integruar me sukes të kthyerit. Në 61 % të rasteve shërbimet u 
cilësuan si të pamjaftueshme (në 20 raste) dhe në 39% të rasteve si të mjaftueshme 
(13 raste).  
 

Figura 5.9. Shërbime ose jo të mjaftueshme riintegrimi 
 

 
 
Specialistët që i konsideruan shërbimet si të pamjaftueshme ofruan një larmi 
përgjigjesh ku spikat nevoja për ofrime shërbimesh më specifike për emigrantët e 
kthyer për të plotësuar më së miri nevojat e tyre.  
 
“Orientimi drejt shërbimeve publike nuk mjafton. Shërbimi mjekesor dhe ai arsimor 
nuk u japnin zgjidhje problemeve të emigrantëve të kthyer”.(Intervista 1) 
 
“Funksionet tona kufizohen vetëm në punë-formim profesional dhe informim. Nuk 
kemi tagër në ndihmën ekonomike”. (Intervista 3) 
 
“Të kthyerit hasin vështirësi pas referimit, në përballjen me shërbimet dhe marrjen 
e aksesit ndaj tyre”. (Intervista4) 
 
“Duhen shërbime konkrete, të matshme, të prekshme për emigrantin”.(Intervistat 
27,30,32) 
 
“Nevojiten shërbime specifike riintegrimi”. (Intervista 29) 
 
B.3 Nevojat dhe shërbimet për të ardhmen 
 

B.3.1 Nevojat e Sporteleve të Migracionit 
Në funksion të objektivit të studimit për të formuluar rekomandime lidhur me 
përmirësimin e sistetmit të riintegrimit në Shqipëri, u mblodh informacion mbi 
nevojat e Specialistëve të Sporteleve për njohuri lidhur me funksionin e Sportelit të 
Migracionit. Shumica e tyre (58 përqind) pohuan se kanë nevojë për më shumë 
njohurinë lidhje me shërbimet që kërkojnë emigrantët si arsimi, sipërmarrja, etje. 
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Figura 5.10. Nevoja për njohuri mbi shërbimet e Sportelit të Migracionit 
 

 
 
 
Specialistët theksojnë se kanë nevojë për sqarim edhe në lidhje me dokumentacionin 
për të përfituar Statusin e Emigrantit. 
 
“Orientimi nuk mjafton se jemi qytet i vogël dhe njerëzit i dinë vetë shërbimet”. 
(Intervista 1) 
 
“Na duhet informacion dhe njohuri mbi legjislacionin në fusha specifike (si psh 
kushtet e përfitimit të ndihmës ekonomike, tatimet, etj.”. (Intervista 2) 
 
Nevoja të tjera përfshijnë: 
 

• informacion për përfitimin e mikro- kredive;  
• sqarim të dokumentacionit të kërkuar për të përfituar Statusin e Emigrantit; 
• njohuri për sipërmarrjen në përgjithësi. 

 
Në lidhje me nevojat më të ngutshme të Sportelit, ato lidhen kryesisht me 
përmirësimin e infrastrukturës ku ushtron aktivitetin Sporteli, por dhe me vënien në 
dispozicion të më shumë burimeve njerëzore si dhe trajnimin e vazhdueshëm të 
stafit. 
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Figura 5.11. Nevojat e menjëhershme të Sportelit të Migracionit 
(më shumë se një alternativë përgjigjeje) 

 

 
 
 
Këto nevoja nuk kanë shumë dallim nga ato afatgjata që sërish përfshijnë: (listimi i 
mëposhtëm sipas rëndësisë): 
 

• logjistikën (pajisje dhe kancelari, ambjente më të përshtatshme për zyra); 
• trajnime për stafin; 
• pasjen e një punonjësi të veçantë për Sportelin ose më shumë se një 

punonjës; 
• qartësimin dhe formalizimin e rolit të Sportelit dhe Specialistit të 

Migracionit; 
• bazën materiale në lidhje me legjislacionin dhe shërbimet (si fletëpalosje, 

etje). 
 
Disa nga nevojat e tjera përfshijnë: partneritetin me sektorin civil, ofrimin e 
shërbimeve direkte, një buxhet më të lartë vjetor për zyrat e punësimit dhe Sportelin. 
 

B.3.2 Sugjerimet për të ardhmen 
Në lidhje me sugjerimet për zgjerimin e gamës së shërbimeve në funksion të 
riintegrimit, kërkuesja i grupoi sugjerimet e ofruara nga Specialistët në: i) sugjerime 
lidhur me tipologjinë e shërbimeve; ii) kategoritë e përfituesve; dhe iii) kategoritë e 
ofruesve: 
 
Sugjerimet lidhur me tipologjinë e shërbimeve përfshijnë: 
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• Lidhjen e përfitimit të Statusit të Emigrantit me një bonus financiar (në një 

vlerë të caktuar monetare) për emigrantët e kthyer si një formë që do të 
nxiste dhe regjistrimin e tyre pranë Sporteleve të Migracionit;  

• Ndihmë specifike për hapjen e bizneseve dhe ofrimin e lehtësirave fiskale 
apo pagesave vjetore për tatimet. 

 
Sugjerimet lidhur me kategoritë e përfituesve përfshijnë: 

• Shërbime më specifike për të gjitha kategoritë e të kthyerve; 
• Ndihmë ndaj të kthyerve me probleme ekonomike; 
• Përpunimin e mëtejshëm të kritereve për të përfituar Statusin e Emigrantit 

dhe përfitimeve. 
 

Sugjerime lidhur me ofruesit e shërbimeve përfshijnë: 
• Bashkia të përfshihet në ndihmën për riintegrim sepse mbulon strehimin; 
• Dhënia e informacionit për shërbime nga çdo institucion publik ku i kthyeri 

paraqitet; 
• Legjislacioni të jetë sa më mbështetës për emigrantët e kthyer. 

 
Në lidhje me sugjerimin për përmirësimin e bazës ligjore për shumicën e 
Specialistëve (61%) baza ligjore aktuale mundëson ofrimin e shërbimeve të duhura 
në funksion të riintegrimit, përkundrejt 39% që mendojnë se nuk e mundëson një gjë 
të tillë. Përgjigja negative u motivua më së shumti nga paqartësia e masave të 
riintegrimit dhe kritereve të përfitimit të tyre. 
 
“Masat e riintegrimit janë të paqarta”. (Intervista 1) 
 
“Baza ligjore sanksionon vetëm dhënien e informacionit dhe si e tillë ajo është e 
plotë”. (Intervistat 4,32) 
 
“Nuk është shumë i qartë Statusi i Emigrantit dhe kriteret e përfitimit prej tij”. 
(Intervista 29) 
 
“Ka mospërputhje mes bazës ligjore dhe zbatimit të saj". (Intervistat 7, 30) 
 
Në lidhje me përmirësimin e bazës ligjore, Specialistët e Sporteleve sugjeruan: i) 
hartimin e një Strategjie të re Riintegrimi, dhe pastaj një bazë ligjore të re që do të 
mundësojë zbatimin e politikave të reja të riintegrimit. 
 
Në lidhje me institucionet që duhet të ofrojnë shërbime riintegrimi të intervistuarit 
ofruan një larmi përgjigjesh të cilat përfshinë listimin e institucioneve që ngarkohen 
me këtë përgjegjësi nga Strategjia e Riintegrimit (siç janë institucionet shëndetësore 
apo ato arsimore), ashtu edhe të institucioneve që nuk përfshihen specifikisht në këtë 
strategji por që në nivel lokal mund të kenë ndikim të ndjeshëm në riintegrimin e të 
kthyerve, siç janë bashkia, policia lokale. Grafiku i mëposhtëm pasqyron vizualisht 
përgjigjet. 
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Figura 5.12. Institucionet që mund të përfshihen në ndihmën për riintegrim 
(më shumë se një alternativë përgjigjeje) 

 

 
 
 

C. Këndvështrimet e përfituesve të shërbimeve mbi ndikimin e mekanizmit 
publik në riintegrimin e sukesshëm (të kthyerit) 

 
Mbledhja dhe analizimi i të dhënave në terren përmes intervistave me përfituesit e 
shërbimeve ishte një nga proceset kryesore të studimit, sepse siguroi informacion të 
vlefshëm faktik mbi mënyrën se si materializohet në realitet ndihma për riintegrim. 
Kategoritë që u ekzaminuan ishin nevoja për shërbime riintegrimi e të kthyerve, 
aksesi i tyre në mekanizmin publik të riintegrimit, ndikimi i shërbimeve tek të 
kthyerit, familjet dhe komunitetet e vendosjes, shërbimet e së ardhmes dhe ofruesit e 
tyre. 
 
C.1 Nevojat për shërbime riintegrimi 
 
Të kthyerit u pyetën se si e përkufizonin ata riintegrimin e suksesshëm dhe nga 
përgjigjet e ofruara dolën në pah disa kritere vlerësimi të cilat bazohen në nevojat e 
tyre pas kthimit, qofshin këto nevoja afatshkurtra apo afatgjata.Kështu, të kthyerit e 
matin riintegrimin e suksesshëm në terma të pasjes së një punësimi që i mundëson të 
ardhura të mjaftueshme vetë të kthyerve si dhe anëtarëve të familjes së tyre (edhe në 
rastet kur të kthyerit jetonin vetë). Për të kthyerit nuk ka rëndësi nëse janë të 
punësuar diku apo të vetë punësuar, për sa kohë që punësimi i tyre gjeneron të 
ardhura dhe ndihmon të kthyerin dhe anëtarët e tjerë të familjes të bëjnë një jetesë 
normale. 
 
“Për mua riintegrim i suksesshëm do të thotë të jem në punë dhe të jem në gjendje të 
jetoj si njeri dhe pa mu dridhur dora të bëj ndonjë shpenzim shtesë”. (3, mashkull,  
Tiranë) 
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“Riintegrim i suksesshëm do të thotë punësim i sigurt për mua dhe bashkëshortin 
tim që të jemi në gjendje të risim fëmijët pa shumë probleme”. (1, femër, Tiranë) 
 
“Riintegrim i sukseshëm është nëse do jem në gjendje të vazhdoj biznesin tim dhe të 
punësoj dhe të afërmit e mi, që të jemi të gjithë mirë…..Në fund të fundit përse u 
rropata kaq vite në Greqi nëse nuk jam në gjendje ti ndihmoj dhe vëllezërit e mi” 
?(13, mashkull, Korçë) 
 
Një kriter tjetër është ai i lidhur me mundësitë e arsimimit të fëmijëve. 
 
“Nëse fëmijët arijnë të mësojnë të shkruajnë shqip shpejt, sepse për të folur e flasin 
shumë mirë, atëherë edhe për ne do të jetë e lehtë të rimë në Shqipëri se do të mund 
të ndjekin shkollën. Unë nuk punoj edhe pse kam mundësi, sepse më duhet të merem 
çdo ditë disa orë me fëmijët që të mund të shkruajnë shqip. Pastaj dhe programet e 
shkollës kanë dallim të madh mes Gjermanisë  dhe Shqipërisë”. (5, femër, Tiranë) 
 
“Mësimi i gjuhës është goxha problem sepse sapo jemi kthyer dhe me fëmijët kemi 
folur italisht gjithë kohës.Kemi shumë merak ti çojmë në kopësht se na stresohen dhe 
rinë të izoluar”. (12, femër, Korçë) 
 
Lidhur me arsimimin u përmend si kriter dhe mundësia për të njohur kualifikimet e 
mëparshme dhe përdorimin e tyre si për arsimim të mëtejshëm ashtu dhe për 
punësim më të mirë. 
 
“Kam punuar shumë vite pranë një kompanie ndërtimi dhe kam mësuar shumë. Do 
doja të krijoja një skuadër timen këtu në Shqipëri por nuk e di nëse mund ta bëj. Unë 
kam shkollë të mesme por nuk kam ndonjë kurs profesional në ndërtim dhe nuk e di 
se si mund ta siguroj një çertifikatë trajnimi apo liçencë. Nuk di as ku mund të pyes 
sepse asnjë nga miqtë e mi nuk e di, dhe më thonë thjesht ngrije një grup se nuk ka 
nevojë për liçencë, por unë kam merak”. (6, mashkull, Tiranë) 
 
“Për mua ka shumë rëndësi që të kem mundësi për tu arsimuar më tej dhe që 
diplomat të më njihen dhe jashtë sepse një ditë mund të vendos të punoj sërish jashtë 
për pak kohë. Nëse nuk ofrohet kjo mundësi, atëherë kam frikë se nuk mund ta 
konsideroj kthimin tim si të suksesshëm dhe do ta konsideroj seriozisht qëndrimin 
tim në Shqipëri edhe pse kam familjen këtu”. (8, mashkull, Korçë) 
 
Strehimi është një nga kriteret e riintegrimit të suksesshëm. 
 
“Nëse nuk jam në gjendje të siguroj një shtëpi për familjen time atëherë do të më 
duhet të emigroj sërish”. (2, mashkull, Tiranë) 
 
“Punësimi dhe strehimi i sigurt janë për mua gjëja më e rëndësishme. Të gjitha të 
tjerat rregullohen me kohën dhe do ta gjejmë kollaj rrugën edhe në Shqipëri siç e 
gjetëm dhe jashtë”. (7, mashkull, Tiranë) 
 
“Për mua rëndësi ka të jem në gjendje të shlyej kredinë e shtëpisë, vetëm atëherë 
mund të them se ja vleu kthimi dhe gjithë investimi”. (4, femër, Tiranë) 
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Nga përgjigjet e pjesëmarrësve në fokus grupe u identifikuandy kategori nevojash 
pas kthimit, ato të menjëhershme dhe ato aftagjata. Në nevojat e menjëhershme të 
kthyerit listuan punësimin,aksesin në shërbimet mjekësore, mësimin e gjuhës shqipe 
për fëmijët, regjistrim në sistemin arsimor të fëmijëve dhe strehimin. 
 
“Muajin e parë pas kthimit mendoja vetëm të blinim një apartament që të mos 
ktheheshim më në fshat dhe që të filloja menjëherë një punë në Tiranë”. (2, 
mashkull, Tiranë) 
 
“Një nga fëmijët e kam të sëmurë (me diabet) dhe para se të ktheheshim u lidha me 
një mjek të mirë që më premtoi se do të ma ndjekë sa herë të kem nevojë dhe në një 
spital të mire privat. Vetëm atëherë e morëm vendimin për tu kthyer, dhe u kthyem të 
qetë”. (7, mashkull, Tiranë) 
 
“Erdhëm dy muaj më herët në Shqipëri nga sa parashikonim se kishim merak që kur 
vajza të fillonte shkollën ti kishim mbaruar gjithë procedurat dhe të kishte mësuar 
pak më mirë shqipen. Regjistrimi në shkollë ishte shqetësimi ynë kryesor”. (9, 
mashkull, Korçë) 
 
Në kategorinë e dytë, atë të nevojave afatmesme dhe afagjata të kthyerit 
përmendën:arsimim i mëtejshëm (që përfshinte dhe formimin profesional), ndihmë 
për hapje biznesi (orientim, kredi, lehtësira fiskale), strehim. 
 
“Mendoj se nuk do ta lë me kaq shkollimin tim, dhe e kam prioritet të regjistrohem 
në një program pasuniversitar këtu në Shqipëri mqse vendosa të kthehem këtu. Nuk 
e di ende se çfarë procedurash duhet të ndjek se më duket se diploma ime e 
universitetit nuk njihet menjëherë dhe kam dëgjuar se është shumë e vështirë njohja. 
Do të përpiqem njëherë.”(11, femër, Korçë). 
 
“Kam investuar pothuaj të gjitha kursimet e familjes në një dyqan kafeje që kemi 
hapur dhe kemi lënë mënjanë vetëm disa lekë për ndonjë hall. Por e shoh që duhet 
kredi ose ndonjë financim që të mund ta zgjeroj pak biznesin dhe të mar më shumë 
pajisje sepse kam kërkesë nga shumë lokale dhe sepse fitimin aktualisht e kam të 
vogël”. (13, mashkull, Korçë) 
 
“Afatgjatë do të më duhet të mendoj patjetër për një shtëpi sepse nuk dua që të 
shpenzojmë kot të gjitha kursimet dhe pastaj të jetojmë në varfëri. Të kemi të paktën 
një çati tonën mbi kokë, pastaj nuk do jetë shumë e vështirë të sigurojmë të ardhura 
sa për të jetuar”. (5, femër, Tiranë) 
 
Në lidhje me kuadrin ligjor dhe institucional për ndihmën për riintegrim, vërehet 
konfuzion mes të kthyerve. Ka një përceptim të përgjithshëm se qeveria është duke 
bërë dicka për emigrantët e kthyer sepse e kanë dëgjuar të flitet shpesh në media, por 
se cfarë konkretisht nuk janë të sigurt.Askush prej tyre nuk ka njohuri as të 
politikave lidhur me riintegrimin apo kuadrin ligjor për migracionin dhe 
riintegrimin. Sidoqoftë, perceptimi i përgjithshëm është që kategoria e emigrantëve 
të kthyer duhet të ndihmoet dhe shteti ka një detyrim sa moral aq edhe real për ti 
ndihmuar. 
 

97 
 



  Shërbimet e riintegrimit për emigrantët shqiptarë që kthehen:  
Mes  sfidave të parandalimit të emigracionit dhe forcimit të institucioneve 

 
“E di që po bëhet diçka për emigrantët e kthyer sepse kam parë dhe një emision në 
televizion por nuk e si se çfarë tamam. Ndoshta nuk ka filluar akoma”. (1, femër, 
Tiranë) 
 
“Nuk I njoh as politikat dhe as ligjet për emigrantët që kthehen por më vjen mirë 
nëse po bëhet diçka sepse emigrantët e meritojnë ndihmën se kanë gjithë këto vite që 
investojnë në Shqipëri dhe shteti duhet ti mbështesë”. (4, femër, Tiranë) 
 
“Ka shumë të kthyer si puna ime që janë papunë dhe pa të ardhura sepse edhe në 
Greqi mezi jetonim. Nëse ka ligje për të na ndihmuar, atëherë duhet të ketë 
programe punësimi për ne të kthyerit. Zyrat e punës duan shumë kohë të punësojë 
dhe kur të vjen rradha, të ofrohen ca vende pune që mezi të sigurojnë bukën e gojës. 
Të kthyerit duhet të trajtohen veçmas.” (10, femër, Korçë) 
 
C.2 Aksesi në mekanizmin publik të riintegrimit 
 

C.2.1 Njohuritë mbi Sportelet e Migracionit dhe shërbimet në funksion të 
riintegrimit 
 
Të kthyerit informojnë se pas kthimit kanë patur njohuri shumë të kufizuara në 
lidhje me sistemin e shërbimeve publike dhe pohojnë se e kanë patur të vështirë 
orientimin drejt shërbimeve. Shumica e të kthyerve “ja besojnë” marjen e 
informacionit, rretheve familjare apo miqve që jetojnë në Shqipëri dhe që 
perceptohen se mund të ndihmojnë. 
 
“Me thënë të drejtën nuk e kam shumë idenë si funksionojnë gjërat tani në Shqipëri 
dhe uroj të mos jenë si 7 vjet më parë. Kur më duhet ndonjë informacion pyes të 
afërmit e mi ose shokët sepse nuk di se ku tjetër të kërkoj”. (3, mashkull, Tiranë) 
 
“Të marësh vesh se ku duhet të trokasësh në Shqipëri për të marë shërbime apo 
qoftë edhe për të marrë vesh se çfarë ofrojnë, është stres më vete. Jo vetëm që kanë 
ndryshuar shumë gjërat por edhe më duket sikur është rritur burokracia. Ndoshta ky 
është problem vetëm në Tiranë se në qytetet e vogla besoj së është më i lehtë 
orientimi”. (13, mashkull, Tiranë) 
 
“Sot jetojmë në epokën e internetit dhe shumë përgjigje i marr aty, edhe pse 
nganjëherë faqet janë me informacion të vjetër. Burimi më i sigurt më duken të 
afërmit që jetojnë çdo ditë këtu”. (9, mashkull, Korçë) 
 
Të intervistuarit pohojnë të gjithë se kontakti me Sportelet ka qënë sporadik, dhe 
kanë marrë vesh nga shokët, familjarët dhe vetëm në një rast është marrë 
informacioni i parë në kufi. 
 
“Nuk e kam patur fare idenë që ekzistonte Sporteli i Migracionit. Thjesht shkova për 
të kërkuar punë në zyrën e punës dhe ju thashë që sa jam kthyer nga migracioni. 
Kur ju thashë kështu thirrën një punonjëse tjetër dhe ajo më pyeti më në hollësi se 
çfarë kisha bërë në Greqi, ku doja të punësohesha, nëse kisha nevojë për ndonjë 
ndihmë tjetër. Kam çuar dhe disa shokë të tjerë më pas dhe njëri prej tyre është 
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punësuar, kurse njërin e ndihmuan të marë librezën e shëndetit se ka dhe nevojë për 
mjekime me rimbursim”. (8, mashkull, Korçë) 
 
“Për Sportelin dëgjova kur do merja librezën e shëndetit se më duhet të merrja një 
vërtetim nga zyra e punës”. (7, mashkull, Tiranë) 
 
“Për Sportelet më tha motra se kishte dëgjuar një ditë në televizion dhe insistoi që të 
shkoja. Vendosa të shkoj më tepër për të parë se çfarë ofrohej”. (11, femër, Korçë) 
 
Të gjithë të intervistuarit e kanë gjetur mjaft ndihmëse orientimin drejt shërbimeve 
të ofruara nga Sportelet e Migracionit, pasi i kanë vizituar ato.  
 
 “Unë kam punuar dhe në Itali dhe nuk pres të ri në shtëpi tani që u ktheva në 
Shqipëri. Pashë lajmërimin për Sportelet në port dhe më pas pyeta ca të njohur në 
zyrën e punës. Kur shkova tek Sporteli shkova për punë dhe nuk e dija se mund të 
merja informacion shtesë. Por ndenja gjatë aty dhe mora goxha informacion si për 
punësim, ashtu për kurse profesionale pa pagesë, për sigurimet shëndetësore dhe 
shoqërore, etj.(1, femër, Tiranë). 
 
“Sportelet janë një ndihmë dhe është më mirë se të hallakatesh për të gjetur se ku 
duhet të shkosh.Me thënë të drejtën ca nga fletëpalosjet që mora aty i mora me vete 
edhe kur shkova në institucione të tjera, për të marrë librezën shëndetësore apo për 
të rregjistruar fëmijët në shkollë, që të sigurohesha që nuk do të më kthenin 
mbrapsht për shkak të dokumentacionit. Me ndonjë përjashtim të vogël, çfarë thuhet 
nëpër fletëpalosje ofrohet”. (7, mashkull, Tiranë) 
 

C.2.2 Përjetimet lidhur me aksesin në shërbime publike dhe cilësinë e tyre 
 
Të kthyerit hasin vështirësi në riintegrimin e tyre social dhe kulturor dhe disa nga 
faktorët janë cilësia e shërbimeve, dhe veçanërisht ajo e shërbimeve mjekësore.  
 
“Mos i rëntë rasti njeriu të shkelë në spitalet tona. Nuk e mbaj mend kaq të rëndë 
gjendjen. Doktorët nuk të shohin në sy kur flasin, infermieret të shohin nga 
duart…çdo gjë duhet të blihet dhe prapë nuk ke siguri që të japin atë për çfarë 
paguan”.(7, mashkull, Tiranë) 
 
“Jam lodhur shumë për të marrë librezën mjekësore, dhe nuk di as nëse do ta 
përdor se çdo gjë këtu blihet me lekë në dorë. Ngela duke rendur nga Zyra e Punës 
në poliklinikë, në lagje për të marrë vërtetime të ndryshme.Mu duk vetja si postier 
dhe nuk e kuptoj pse ne akoma nuk i kemi shërbimet të lidhura me internet që të mos 
rendim kaq shumë dhe mos mbarojmë asnjë punë”.(9, mashkull, Korçë) 
 
“Spitalet publike janë në gjendje të mjerueshme. Mu desh të vizitoja një të afërmen 
time pak kohë pas kthimit nga Italia, dhe më besoni që kam qarë kur ika nga spitali. 
Familjarët ju bënin shërbim të sëmurëve sikur ti kishin në shtëpi, gatim, 
pastrim….Kur e mendoj që një ditë mund të kem nevojë për shërbim mjekësor më 
kap paniku”. (4 femër, Tiranë) 
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Riintegrimi social gjithashtu nuk paraqitet i lehtë, sepse pritshmëritë e familjes dhe 
komunitetit për kthyerit janë të larta dhe sipas tyre u jepet një përgjegjësi që nuk 
duhet ta kenë. Për më tepër, individët kanë krijuar lidhje të forta me vendet e pritjes 
dhe dëshirojnë ti ruajnë këto lidhje në rast se qëndrimi në Shqipëri nuk shihet më si 
oportun dhe në rast se nuk plotësohen pritshmëritë e tyre për riintegrim social në 
Shqipëri. 
 
“Sinqerisht që jam lodhur edhe pse kam vetëm ca muaj që jam kthyer. Të gjithë, 
madje edhe njerzit e mi mendojnë se e kam në terezi mqse kam qënë në emigracion. 
Paguaj çdo gjë të familjes time, edhe pse ata kanë mundësi dhe nganjëherë mërzitem 
që presin çdo gjë prej meje”. (6, mashkull, Tiranë) 
 
“Nuk është shumë i lehtë as kthimi. Kemi qëndruar disa vite në Itali dhe në ato kohë 
më mungonte familja, prindrit e mi. Tani më mungon cdo gjë që kam lënë pas dhe 
nganjëherë më duket se po ti harroj gjërat që më lidhin me Italinë, do harroj një 
pjesë të vetes time. Prandaj i them vetes që një ditë do kthehesh sërish në Itali. E di 
që kjo formë të menduari ma bën më të vështrirë përshtatjen këtu, por ka ende 
shumë gjëra për të cilat kam nevojë të jem e lidhur me Italinë se Shqipëria nuk mi 
plotëson dot, qoftë edhe për çështje mentaliteti”.(1, femër, Tiranë) 
 
Për më tepër përceptohet ankth për të ardhmen e familjes së tyre për jetesën në 
Shqipëri. 
 
“Nuk e di si do ti vejë halli këtu në Shqipëri sepse shohim çdo ditë vështirësi. Nga 
ana tjetër nuk kthehemi dot në Greqi sepse është e vështirë të gjejmë punë”(10, 
femër, Korçë) 
 
“Nuk e di, mbase jam gabim por kur u ktheva isha shumë optimiste por takoj vetëm 
njerëz që më thonë se kam bërë gabim që jam kthyer dhe vërej një ndjenjë 
depresioni mes njerëzve këtu, veçanërisht mes të rinjve. Kam filluar të mendoj 
shpesh që ndoshta duhet ta mbaj një dritare hapur në rast se gjërat nuk shkojnë 
mirë edhe pse për momentin ndjehem mirë në Shqipëri”.(11, femër, Korçë) 
 
“Shqiptarët janë një komb i lodhur nga premtimet e politikës që gjërat do të 
ndryshojnë dhe vendi do ecë përpara dhe anëtarësohet në BE. Për ne që vijmë nga 
vende të BE-së kjo duket ëndër e largët kur shohim se sa ngadalë progresojnë gjërat 
në Shqipëri. Ndërkohë që ne bëjmë çerek hapi, Evropa ka bërë disa hapa, dhe 
asnjëherë nuk do të arijmë ritmin e saj të ecjes”. (6, mashkull, Tiranë) 
 

C.2.3 Kthimi dhe tendenca për ri-emigrim 
 
Të kthyerit theksojnë se në rast të mosplotësimit të nevojave që ata kanë cilësuar si 
shumë të ndjeshme për ta ata, do të rikonsiderojnë vendimarrjen e tyre për të 
qëndruar në Shqipëri apo për t’ju rikthyer sërish alternativës së migrimit. 
 
Tendencë e lartë për riiemigrim vërehet në rastet se nuk do të sigurohet punësim dhe 
kushte më të mira ekonomike për familjen, pasiguri për shërbimet mjekësore edhe 
ato lidhur me edukimin e fëmijëve. 
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“Në rast se nuk gjej një punë të hajrit edhe për 5 muaj do të emigroj sërish në 
Greqi, sepse nuk mund të ri pa punë”. (8, mashkull, Korçë) 
 
“Jemi ende duke pritur edhe pak sepse do shohim si na ecin fëmijët me shkollën. 
Nëse kanë probleme atëherë do ikim sërish sepse i kemi dhe letrat italiane dhe nuk 
kemi kohë për të humbur”. (12, femër, Korçë) 
 
“Po nuk e përballuam dot jetesën edhe për një vit se qeratë dhe çmimet janë shumë 
të larta, atëherë do ikim sërish në emigracion se të paktën e dime që një punë do ta 
gjejmë dhe qeranë do ta paguajmë”. (5, femër, Tiranë) 
 
C.3 Ndikimi i shërbimeve në familje dhe komunitet 
 
Të kthyerit e perceptojnë si thelbësore ekzistencën e shërbimeve publike për një 
riintegrim sa më efikas të tyre. Në përgjithësi vërehet se domosdoshmëria e 
shërbimeve cilësore nuk ështe thjesht e lidhur me situatën pas kthimit dhe 
vështirësitë që të kthyerit hasin në procesin e riintegrimit. Ajo është para së gjithash 
e lidhur me motivin e emigrimit nga Shqipëria dhe perspektivën e qëndrimit ose jo 
në Shqipëri, e cila sipas tyre ndikohet ndjeshëm nga ekzistenca dhe cilësia e 
shërbimeve. Nga ky këndvështrim ndikimi i shërbimeve është shumë i madh si tek 
individi që kthehet dhe familja e tij ashtu dhe në bashkësinë lokale ku vendoset. Ky 
ndikim vlerësohet në raport me standartin e jetesës. 
 
“Shërbimet janë thelbi i çdo diskutimi të të kthyerve në Shqipëri. Vështirësitë që ne 
hasim, qoftë në gjetjen e punësimit, integrimin e fëmijëve dhe familjes, të gjitha nuk 
do të ekzistonin nëse shërbimet publike në Shqipëri do të ishin të mira dhe do të 
plotësonim nevojat e familjeve tona”.(8, mashkull, Korçë) 
 
‘Në fund të fundit ne shkuam në emigracion për një jetë më të mirë për familjen 
tonë. E, këtë jetë më të mirë e bëjnë njerzit, e mbi të gjitha qeverisja dhe shërbimet. 
Nëse në Shqipëri do të kishte standart të kënaqshëm jetese, punësim të mirë, 
arsimim, argëtim, etj, atëherë ju garantoj që asnjë shqiptar nuk do kishte ndonjë 
arsye të fortë të emigronte dhe të largohej nga familja e tij. Për sa kohë që këto 
shërbime dhe standarte mungojnë, atëherë kam frikë se migrimi do të vazhdojë, dhe 
po ashtu të kthyerit do vazhdojnë të hasin vështirësi dhe ti zgjidhin problemet vetë, 
pa ndihmën e shtetit”. (1 femër, Tiranë) 
 
“Jeta e secilit nga ne mundet ose jo të jetë cilësore vetëm prej shërbimeve. Për sa 
kohë që ato mungojnë ose ofrohen shumë dobët do të ketë gjithmonë vështirësi për të 
integruar jo vetëm të kthyerit por edhe kategori të tjera të popullatës”.(7, mashkull, 
Tiranë) 
 
“Shumica e jonë jam i sigurt që kur kthehen duan të rregullojnë jo vetëm veten por 
dhe familjen e tyre, madje dhe vendin ku jetojnë. Nëse na jepet ndihma e duhur të 
gjithë ne mund të bëjmë shumë për vendin, qoftë me investime, qoftë me nga një 
kontribut modest aty ku jetojmë”.(13, mashkull, Korçë) 
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C.4 Shërbimet e të ardhmes dhe ofruesit e tyre 
 
Në lidhje me shërbimet e të ardhmes, nga fokus grupet u bë e mundur mbledhja e 
rekomandimeve në dy drejtime: për shërbimet publike në përgjithësi dhe tjetra për 
shërbime specifike për të kthyerit.  
 
Në lidhje me shërbimet publike sugjerimet përfshinë rritjen e aksesit në shërbimet 
publike, dhe cilësisë së tyre. Nga këndvështrimi i aksesit dy ishin elementët që dolën 
në pah, evitimi i burokracisë në aksesimin e shërbimeve, informatizimi i 
shërbimeve, dhe diversifikimi i shërbimeve si nga larmia e tyre ashtu dhe në 
hapësirë. 
 
“Duhet të mbarojë njëherë e mirë kjo sorrollatja në institucionet tona dhe tu ofrohet 
ndihmë të gjithëve pa bërë dallim. Sot Shqipëria ka ecur dhe me teknologjinë dhe 
marja e shërbimeve nuk duhet të jetë kaq e vështirë dhe të kërkojë kaq shumë 
dokumenta dhe kosto pa fund për individët”.(9, mashkull, Korçë) 
 
“Shqipëria është ende pas me shërbimet publike, veçanërisht shërbimet në 
komunitet. Tirana ka bërë disa përparime sepse është metropol, por nëse shkohet në 
rrethe apo në fshatra shërbimet bëhen “ujë i pakët”. Flitet çdo ditë e më tepër për 
reformën e shërbimeve si në televizion ashtu dhe nga politikanët. Logjika më thotë 
se nëse të gjitha këto reforma do të sjellin si rezultat përmirësimin e shërbimeve 
atëherë do fillojë të zhvillohet realisht vendi. Nuk dua të bëj krahasime, por edhe në 
komunizëm, në çdo fshat ka patur qendër shëndetësore. Sot numërohen me gishta 
qendra të tilla, ndërkohë që ka shumë e shumë nevojë, pa folur për shërbime të tjera 
më pas”. (8, mashkull, Korçë) 
 
“Ne jemi në një proces te integrimit në BE që shpejt apo vonë do mbarojë. Mendoj 
se Evropa ka boll modele shërbimesh që mund t’ja ofrojë Shqipërisë që të përparojë 
edhe ajo në këtë fushë. Në vendin nga vi unë, shërbimet për nënën dhe fëmijën, 
sidomos kur vijnë nga familje të varfëra ose kanë probleme shëndetësore janë të 
shumta dhe në Shqipëri nuk flitet ende për to. Këtë e mora thjesht si shembull, po ka 
shumë shembuj të tjerë”. (6, mashkull, Tiranë) 
 
Në lidhje me përmirësimin e cilësisë së shërbimeve ndër gjetjet kryesore të fokus 
grupeve ishin, lufta kundër korrupsionit, dhe vendosja e standarteve të shërbimit 
sëbashku me monitorimin rigoroz të zbatimit të tyre dhe procesin e ankimimit. 
 
“Unë mendoj se sfida e të ardhmes në Shqipëri është korrupsioni. Nëse do të bëhet 
diçka për të zbutur korrupsionin atëherë shërbimet dhe aksesi do të përmirësohen”. 
(1, femër, Tiranë)  
 
“Në Shqipëri të krijohet shpesh përshtypja se gjërat bëhen pa plan, dhe kjo vlen 
edhe për shërbimet. Nëse shërbimet do të planifikohen më mirë, do të vendosen 
standarte të forta për ofrimin e tyre dhe do të monitorohet më pas zbatimi i tyre, 
atëherë nuk do të ketë më vend për këto diskutime. Keni për ta parë që vetë 
institucionet do të fillojnë të sillen ndryshe dhe të respektojnë më shumë punën e tyre 
dhe veçanërisht klientët e tyre”. (11, femër, Korçë) 
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“Në çdo vend të Evropës, nëse ke ankesa ndaj shërbimeve, ti ke të drejtë të ankohesh 
si me gojë ashtu dhe me shkrim dhe të marësh përgjigje për ankesën. Për fat të keq 
ankesat në Shqipëri në shumicën e kohës shkojnë në vesh të shurdhët. Nëse do të 
bëhej dicka për ta rregulluar këtë, atëherë qytetarët do të kishin kurajon të kërkonin 
më me forcë të drejtat e tyre dhe shërbimet do të përmirësoheshin, pavarësisht 
mungesave të tjera si fondet, etj. Të paktën të gjithë do të ndjeheshin të respektuar”. 
(13, mashkull, Korçë) 
 
Në lidhje me shërbimet specifike për të kthyerit, nga intervistat në fokus grupe dolën 
në pah disa rekomandime që lidhen me profilizimin e të kthyerve, diversifikimin e 
shërbimeve dhe së fundmi me cilësinë e ofrimit të tyre. Përsa i përket profilizimit u 
rekomandua vlerësimi më i detajuar i nevojave të të kthyerve dhe adresimi i tyre në 
një proces hap pas hapi. 
 
“Përditë e më shumë po kthehen emigrantë, sidomos nga Greqia. Disa janë në 
gjendje të mirë ekonomike, disa jo. Disa kanë fëmijë për të shkolluar, disa kanë pleq 
për të mbajtur, etj. Do të ishtë mirë sikur për të gjithë të kthyerit të jepej një ndihmë 
e vogël financiare, veçanërisht për ata që nuk kanë gjendje të mirë ekonomike sepse 
do ti ndihmonte të ishin më pozitivë për kthimin dhe të riintegroheshin më kollaj. 
Kuptohet që ndihma të jepet sipas nevojave dhe secili i kthyer të regjistrohet dhe ti 
vlerësohen nevojat nëse kërkon ndihmë”. (3, mashkull, Tiranë) 
 
“Ideja e Sporteleve nuk është e keqe edhe pse njihen shumë pak me sa duket. Unë do 
të isha në favor që ato të vazhdonin dhe të jepnin informacion se në fund të fundit i 
ndihmojnë të gjithë të kthyerit që të mos hallakaten kot dhe ti bëjnë gjërat me 
rradhë. Por do isha gjithashtu në favor të projekteve specifike për të kthyerit, psh 
për ofrimin e ndihmës shëndetësore falas për një periudhë të caktuar pas kthimit, 
apo për ndihma për kredi për shtëpi apo hapje biznesi”. (7, mashkull, Tiranë) 
 
“Sado që ekziston dëshira e mirë për të ndihmuar këdo që ka nevojë, duhet të jemi të 
ndërgjegjshëm që është e pamundur. Më mirë do ishte të bëheshin programe 
specifike për të kthyerit në vështirësi ku ata të ndihmoeshin hap pas hapi të 
integroheshin se sa të mendohej për të ndihmuar të gjithë dhe të mos bëhej asgjë. 
Me sa kuptoj unë politikat ekzistojnë po duhet të jenë më të fokusuara”. (4, femër, 
Tiranë) 
 
5.3 Konkluzione 
 
Gjetjet në terren nxjerin në pah disa dinamika të procesit të riintegrimit të të 
kthyerve në Shqipëri dhe të përgjigjes institucionale ndaj nevojës për shërbime, të 
cilat mund të përmblidhen si më poshtë: 
 

• Shërbimet në ndihmë të riintegrimit të mundësuara nga Mekanizmi i 
Riintegrimit janë shërbime publike që u ofrohen të gjithë shtetasve shqiptarë 
që plotësojnë kushtet dhe kriteret e përcakuara për përfitimin e tyre, dhe nuk 
janë krijuar enkas për emigrantët e kthyer. Përveç shërbimeve që lidhen me 
ndërmjetësimin për punësim apo funksionin e zyrave të punës, Sportelet e 
Migracionit bëjnë vetëm referimin e të kthyerve drejt institucioneve ofruese 
pas identifikimit të nevojave. Ky rol i Sporteleve duket se nuk kuptohet qartë 
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nga marrësit e shërbimeve, të cilët edhe pse vlerësojnë ndihmën e Sporteleve 
të Migracionit për orientim drejt shërbimeve, kanë pritshmëri për shërbime 
riintegrimi specifike që ofrohen enkas për të kthyerit. 
 

• Tre janë vështirësitë kryesore të hasura nga Sportelet e Migracionit në raport 
me plotësimin e nevojave të të kthyerve: 
- Mospërputhja e pritshmërive të të kthyerve për gamën dhe cilësinë e 

shërbimeve me shërbimet që ofrohen në realitet; 
- Vështirësitë në aksesimin e shërbimeve për shkak të infomacionit të 

kufizuar apo jo të saktë, dhe mungesës së një rrjeti efikas shërbimesh në 
nivel lokal; 

- Vështirësitë në ofrimin e shërbimeve ndaj të kthyerve që përfshijnë 
mospasjen e kritereve të qarta të përfitimit nga Statusi i Emigrantit, 
burimet e kufizuara humane dhe financiare të Sporteleve të Migracionit 
si dhe të institucioneve publike në përgjithësi për ofrimin e shërbimeve 
cilësore, etj. 

 
• Shërbimet më të kërkuara nga të kthyerit janë ato që ndihmojnë në 

riintegrimin ekonomik të tyre. Sidoqoftë nga ofruesit e shërbimeve vërehet se 
procesi i  riintegrimit duhet adresojë dhe nevojat për riintegrim social dhe 
kulturor të të kthyerve të cilat nuk adresohen në masë të kënaqshme nga 
mekanizimi aktual i riintegrimit. Të kthyerit theksojnë se riintegrimi social 
dhe kulturor vështirësohet veçanërisht nga cilësia e shërbimeve (sidomos 
atyre mjekësore). 
 

• Të kthyerit e perceptojnë si thelbësore ekzistencën e shërbimeve publike për 
një riintegrim sa më efikas të tyre. Mosplotësimi i nevojave që të kthyerit 
konsiderojnë si shumë të ndjeshme, ka ndikim të drejtpërdrejtë në 
vendimarrjen e tyre për të qëndruar në Shqipëri apo për t’ju rikthyer sërish 
alternativës së migrimit. 
 

• Ndikimi i shërbimeve vërehet jo vetëm tek të kthyerit por edhe familjet e tyre 
dhe komunitetet ku të kthyerit vendosen. Sidoqoftë duhet theksuar se 
shërbimet publike nuk janë të konceptuara specifikisht për familjen por për 
individin si përfitues direkt (familja- përfitues indirekt). Për sa kohë që nuk 
ekzistojnë incentiva speifike për të nxitur të kthyerit të ndikojnë pozitivisht 
në zhvilimin e komuniteteve të tyre, ky ndikim ngelet i ulët. 
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KAPITULLI VI 

DISKUTIME 
 
Kthimi në vendin e origjinës është një nga lëvizjet me dinamike migratore edhe pse 
jo shumë i trajtuar nga kërkimet shkencore apo politikëbërja në fushën e migracionit. 
Ai mbart sfida për vendet e origjinës, por edhe një potencial të lartë zhvillimor. 
Cilado qoftë perspektiva e analizës së migracionit të kthimit, ajo nga këndvështrimi i 
të drejtave të njeriut, apo perspektiva zhvillimore, vërehet se të gjithë aktorët e 
përfshirë (migrantët, institucionet, shtetet) janë të interesuar që migracioni i kthimit 
të jetë i suksesshëm si për individin ashtu dhe për vendin e kthimit. Suksesi i kthimit 
matet në terma të riintegrimit të suksesshëm të të kthyerve dhe mungesës së ri-
emigrimit, të cilët rezultojnë të jenë dy faktorë të ndërvarur. Përvoja botërore tregon 
se sa më i lartë të jetë niveli i integrimit të të kthyerit në vendin e origjinës, aq më e 
ulët mbetet tendenca për ri-emigrim.  
 
Riintegrimi i të kthyerve në vendin e origjinës rezulton të jetë një proces përshtatjeje 
shumë dinamik, i cili përcaktohet nga faktorë të shumëllojshëm, objektivë dhe 
subjektive, të cilët kërkojnë një qasje individuale të çdo rasti kthimi. Ai ndikohet si 
nga motivet fillestare të emigrimit, ashtu dhe nga përvoja në migracion dhe 
vlerësimi i emigrantëve për këtë përvojë (sukses apo dështim), nga pritshmëritë e të 
kthyerve në raport me kthimin dhe ri-vendosjen në vendin e origjinës. Në të gjithë 
këtë proces, situata në vendin e origjinës përfshi këtu dhe qëndrimin institucional 
ndaj kthimit, ka një ndikim të drejtpërdrejtë në nivelin e integrimit të të kthyerve. 
Një nga treguesit më cilësorë të matjes së situatës së favorshme ose jo të kthimit dhe 
riintegrimit në vendin e origjinës është ekzistenca ose jo e shërbimeve (veçanërisht 
atyre publike), lehtësia e aksesit në këto shërbime dhe cilësia e tyre. Shërbimet, 
qofshin këto private apo publike kanë ndikim në pritshmëritë e të kthyerit për 
procesin e ri-adaptimit me vendin e origjinës dhe janë shumë të rëndësishme. Për më 
tepër, ndihma për riintegrim ndikon individin por edhe familjen dhe komunitetin ku i 
kthyeri vendoset. Në suksesin e mbështetjes për riintegrim, shumë studiues dhe 
praktikues në fushën e migracionit, besojnë se ajo duhet të shihet në kuadrin e 
"rregjimit të përkujdesit" të vendit për të garantuar suksesin personal të kthyerit, dhe 
që sigurisht duhet të jetë në përputhje me strategjinë e vendit për zhvillimin lokal 
dhe kombëtar, në mënyrë që të garantohet suksesi i kthimit për të gjithë shoqërinë. 
Nevoja për shërbime mes të kthyerve bëhet edhe më e dukshme në rastet e kthimit të 
kategorive vulnerabël që rezikojnë përjashtimin social (si gra, fëmijë, pleq, etj.). Në 
një këndvështrim tjetër, emigrantët shërbejnë si agjentë zhvillimi në komunitetet ku 
vendosen pas kthimit, përmes shfrytëzimit të ekspertizës, njohurive dhe rrjeteve 
sociale. Në mungesë të shërbimeve që do të nxirnin në pah dhe do të promovonin 
më tepër këtë potencial zhvillimor, rreziku është që ai të kalojë pa u vënë re. I gjithë 
ky diskutim mbi nevojën për ta bërë migracionin e kthimit të sukseshëm, del tepër i 
nevojshëm në konteksin shqiptar.  
 
Në kushtet e rritjes së kthimeve të shtetasve shqiptarë për shkak të pasigurisë 
ekonomike në vendet pritëse të emigrantëve shqiptarë, të goditura fort nga kriza 
botërore financiare si Greqia dhe Italia, si dhe në kushtet e shtërngimit të politikave 
të BE-së për kthimin e imigrantëve me status të parregullt, menaxhimi i suksesshëm 
i migracionit të kthimit mer përparësi. Në dy dekadat e fundit migracioni i kthimit 
drejt Shqipërisë është karakterizuar nga forma dhe dinamika të larmishme dhe të 
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ndryshueshme në kohë. Qasja evropiane e menaxhimit të migracionit, dhe në veçanti 
ndaj atij të kthimit, ka patur dhe vazhdon të ketë një ndikim të fortë në tendencat 
migratore të shtetasve shqiptarë drejt BE-së, dhe në tendencat e kthimit drejt 
Shqipërisë. Kjo qasje është reflektuar dhe në politikëbërjen shqiptare në hartimin 
dhe zbatimin e një sërë parashikimesh politike dhe ligjore. Sidoqoftë këto masa, më 
shumë se sa rezultat i maturimit të përgjigjes qeveritare ndaj fenomenit të diktuar 
nga tendencat migratore dhe nevojat e migrantëve, kanë qënë “reagime” ndaj 
nevojës për t’ju përgjigjur proceseve integruese të vendit. Një fakt i tillë ilustrohet 
nga mënyra se si kanë avancuar politikat e riintegrimit, legjislacioni, strukturat dhe 
shërbimet në ndihmë të riintegrimit siç ilustrohen në kapitullin IV. 
 
Duhet theksuar gjithashtu se në këtë proces kanë ndikuar edhe disa dilema parimore 
të hasura nga institucionet shqiptare, ku më kryesorja është ajo se “kujt duhet ti 
ofrohen shërbimet e riintegrimit”? Vende si Shqipëria me emigrim të lartë të 
parregullt ndër vite, hasen gjithmonë me dilemën nëse ofrimi i shërbimeve të 
riintegrimit në rastet e kthimit me forcë përbën një rast për “diskriminim pozitiv” në 
raport me pjesën tjetër të popullatës jomigratore, dhe një shtysë për emigrimin e 
parregullt, meqenëse pavarësisht formës së emigrimit, individi merr gjithmonë 
ndihmë pas kthimit. Nga ana tjetër, ka një sërë qëndrimesh që lidhen me nivelin e 
vulnerabilitetit të emigrantëve që kthehen. Të miturit, individët me aftësi të 
kufizuara, viktimat e trafikimit si dhe një sërë kategorish të tjera në nevojë duhet të 
ndihmoen për të shmangur përjashtimin social, dhe ndihma ndaj tyre është një 
çështje dhe e respektimit të të drejtave të njeriut, për shkak të vulnerabilitetit, 
ndjeshmërisë gjinore dhe mbi të gjitha, nevojës për ndihmë. Të gjitha shoqëritë 
demokratike synojnë të kenë individë të mirëintegruar në sistemin e tyre dhe ndihma 
për riintegrim duhet të ofrohet pavarësisht kategorizimit të të kthyerve, dhe 
Shqipëria duket se nuk bën përjashtim nga kjo qasje. Rrjedhimisht, qasja e adaptuar 
nga Qeveria Shqiptare ka qenë ajo e krijimit të një mekanizmi që do të përmirësonte 
aksesin në shërbimet publike përmes një informimi më të mirë të të kthyerve dhe 
lehtësimit të aksesit në rrjetin e shërbimeve publike.  
 
Sidoqoftë, një tjetër dilemë vërehet, nëse mekanizmi institucional i riintegrimit ka 
kontribuar në riintegrimin e suksesshëm të të kthyerve. Që prej vitit 2010 kur filloi 
të funksionojë mekanizmi nuk është ndërmarë ndonjë kërkim specifik për të 
analizuar ndikimin që ky mekanizëm ka në riintegrimin e suksesshëm të të kthyerve. 
Literatura boëtrore në këtë fushë sugjeron se riintegrimi përfshin riintegrimin 
kulturor që nënkupton ripërshtatjen e migrantit të kthyer me vlerat, mënyrën e 
jetesës, gjuhën, parimet morale, ideologjisë dhe traditave të shoqërisë së vendit të 
origjinës, atë ekonomik që nënkupton ripërfshirjen e një migranti në sistemin 
ekonomik të vendit të tij/saj të origjinës që të ketë mundësinë të fitojë vetë jetesën, 
dhe të shfrytëzojë njohuritë që ka marrë në vendin e huaj, dhe atë shoqëror 
nënkupton ripërfshirjen e një migranti në strukturat shoqërore të vendit të tij/saj të 
origjinës si krijimin e një rrjeti personal dhe zhvillimin e strukturave të shoqërisë 
civile. Sigurisht që asnjë mekanizëm riintegrimi, aq më pak ai i shërbimeve publike i 
cili orienton shërbimet mbi baza utilitare (në përputhje me sistemin e mirëqenies së 
adoptuar nga shteti), nuk mund të mundësojë te tre këto aspekte të riintegrimit në 
formë optimale, duke patur në konsideratë edhe faktotët subjektivë të riintegrimit që 
lidhen me perceptimet e të kthyerve për riintegrimin e suksesshëm, dhe motivet 
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fillestare të emigrimit. E megjithatë mekanizmi mundet ta lehtësojë procesin e 
kthimit përmes shërbimeve publike. 
 
Përvoja botërore tregon se vendet e origjinës përpiqen të përshtasin potencialin e të 
kthyerve ndaj nevojave më të gjera të ekonomisë kombëtare, për shembull përmes 
shpërndarjes së të kthyerve në zonat më pak të zhvilluara të vendit, apo përqëndrimit 
të të kthyerve në sektorë të veçantë të ekonomisë sipas nevojave, përmes inkurajimit 
të punësimit, arsimimit, ndihmës mjekësore, transferimit të pensioneve dhe 
sigurimeve shoqërore të të kthyerve, etj. Gjithashtu, praktika ka treguar rëndësinë e 
fokusimit të ndihmës jo vetëm tek i kthyeri por dhe tek familja e tij. Duke patur në 
vëmendje të gjitha këto elemente të ndihmës për riintegrim, mundet të realizohet një 
vlerësim i përgjithshëm nëse mekanizmi i riintegrimit në kontekstin shqiptar ka qënë 
i suksesshëm. Për të realizuar këtë analizë vijnë në ndihmë kriteret universale të 
vlerësimit: relevanca, efikasiteti, efiçenca, ndikimi dhe qëndrueshmëria e 
mekanizmit të riintegrimit. Relevanca ekzaminon se sa shërbimet e këtij mekanizmi 
kanë qenë relevante ndaj nevojave të të kthyerve dhe objektivave qeveritare; 
efikasiteti se në çfarë mase shërbimet e mekanizmit kanë prodhuar rezultatet e 
pritshme; efiçenca, se sa mirë janë përdorur burimet për të prodhuar rezultatet e 
pritshme, ndikimi, masën në cilën shërbimet kanë sjellë ndryshim në situatën e të 
kthyerve, duke supozuar se çfarë do të ndodhte nëse nuk do të ekzistonin shërbimet, 
dhe së fundmi qëndrueshmëria, ndikimin afatgjatë të shërbimeve në të ardhmen në 
procesin e riintegrimit të të kthyerve.  
 
Relevanca e shërbimevemund të ekzaminohetduke analizuar nëse shërbimet e 
riintegrimit janë relevante në raport me parimet bazë të mekanizmit dhe nevojat e të 
kthyerve dhe duke analizuar nivelin në të cilat shërbimet kontribuojnë në përpjekjet 
për riintegrim të të kthyerve të ndërmara nga aktorë të tjerë në Shqipëri. Nga analiza 
e gjetjeve teorike si dhe atyre në teren, vërehet se mekanizmi i riintegrimit ofron 
shërbimet në përputhje me parimet e tij, sidoqoftë, vërehet mospërputhje në raport 
me nevojat e të kthyerve dhe pritshmërive të tyre për shërbimet në funksion të 
rrintegrimit. Teoritë e ndryshme të migracionit theksojnë nevojën për përgatitjen e 
kthimit e cila i referohet jo vetem dëshirës për tu kthyer por edhe gadishmërisë për 
kthim, e cila ka ndikim të drejtpërdrejtë në kërkesën e tij për shërbime në vendin e 
origjinës pas kthimit. Tipologjitë e kthimit në konteksin shqiptar përfshijnë: kthimet 
tërësisht vullnetare për shkak të plotësimit apo dhe dështimit të planit migrator (të 
cilat presupozohet të kenë një nivel më të lartë përgatitjeje); kthimet e rëna dakort 
për shkak të rrethanave të caktuara (refuzimi i kërkesës për azil etj) (me një nivel 
mesatar përgatitjeje) dhe dhe kthimin me forcë për shkak të qëndrimit të parregullt 
në vendet pritëse (ku mungon totalisht përgatitja për kthim). Këto janë dhe 
kategoritë e të kthyerve që marrin ndihmë nga Sportelet e Migracionit, që shërbejnë 
si njësia bazë e mekanizmit të riintegrimit, pritshmëritë dhe nevojat e të cilëve për 
shërbime ndikohen pikërisht nga kategoria të cilës i përkasin dhe niveli të përgatitjes 
për kthim. Nisur nga profili i migrantëve të kthyerve, studimi identifikoi dy kategori 
nevojash pas kthimit, ato të menjëhershme dhe ato aftagjata. Nevojat e 
menjëhershme lidhen me sigurimin e të ardhurave për veten dhe familjen 
(punësimin) por dhe aksesin në ato që quhen nevoja bazë si shërbimet mjekësore, 
mësimin e gjuhës shqipe për fëmijët, regjistrim në sistemin arsimor të fëmijëve dhe 
strehimin. Në kategorinë e dytë, atë të nevojave afatmesme dhe afagjata të kthyerit 
përmendën: arsimim i mëtejshëm (që përfshinte dhe formimin profesional), ndihmë 
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për hapje biznesi (orientim, kredi, lehtësira fiskale), strehim. Përkundrejt gjithë 
pritshmërive se Sportelet e Migracionit do tu ofrojnë shërbime direkte të kthyerve, 
kjo nuk është e mundur sepse shërbimet publike kanë një gamë e të kufizuar, ose 
sepse cilësia e tyre nuk i kënaq të kthyerit. Pamundësia për të adresuar kërkesat e të 
kthyerve për shërbime më specifike dhe më cilësore shpesh vë në pikëpyetje 
ekzistencën e mekanizmit të riintegrimit në vend. Në shumicën e rasteve shërbimet 
vlerësohen nga vetë ofruesit e tyre si të pamjaftueshme sepse nuk u japin zgjidhje 
gamës së nevojave të të kthyerve, dhe në kohën që ata dëshirojnë, duke i bërë 
ofruesit e tyre të ndjehen “të pafuqishëm” në ndihmën që mund tu japin të kthyerve 
për tu lehtësuar riintegrimin. Pjesa tjetër e nevojave adresohet nga rrjeti i shërbimeve 
ku Sporteli referon. 
 
Efikasiteti i shërbimeve mund të ekzaminohet përmes analizës nëse mekanizmi i 
rrintegrimit dhe shërbimet në funksion të riintegrimit janë duke e arritur qëllimin e 
tyre, si dhe duke analizuar pengesat në arritjen e rezultateve të pritshme. Duhet 
theksuar se dy janë nivelet në të cilat vepron mekanizmi i riintegrimit, ai i 
Sporteleve të Migracionit pranë të cilave bëhet identifikimi i nevojave të të kthyerve 
dhe orientimi drejt shërbimeve, dhe niveli i dytë ai i marrjes së shërbimeve që janë 
kryesisht ato publike dhe me akses të gjerë për të gjithë shtetasit shqiptarë sipas 
kritereve të përcaktuara për marjen e tyre. Në nivelin e Sporteleve hasen një sërë 
vështirësish për të arritur target grupin e synuar, migrantët e kthyer. Shumica e të 
kthyerve nuk kanë dijeni për Sportelet e Migracionit në vend dhe shërbimet që ato 
ofrojnë në mbështetje të riintegrimit të të kthyerve. Për më tepër, ata kanë njohuri 
shumë të kufizuara në lidhje me sistemin e shërbimeve publike dhe “ja besojnë” 
marrjen e informacionit për shërbimet dhe orientimin në shërbime të ndryshme, 
rretheve familjare apo miqve që jetojnë në Shqipëri dhe që perceptohen se mund të 
ndihmojnë. Ka një perceptim të përgjithshëm mes të kthyerve se Qeveria është e 
angazhuar për të ndihmuar (perceptim i krijuar nga media), por nuk ka më shumë 
informacion për këtë angazhim. Të kthyerit në përgjithësi kanë pak informacion mbi 
kuadrin politik dhe ligjor shqiptar për migracionin dhe riintegrimin. Sidoqoftë, 
perceptimi i përgjithshëm është që kategoria e emigrantëve të kthyer duhet të 
ndihmoet dhe shteti ka një detyrim sa moral aq edhe real për ti ndihmuar.Studimi 
nxori në pah se në rast të mosplotësimit të nevojave që të kthyerit kanë cilësuar si 
shumë të ndjeshme, ata do të rikonsiderojnë vendimarjen e tyre për të qëndruar në 
Shqipëri apo për t’ju rikthyer sërish alternativës së migrimit. Ky konstatim tregon 
qartë sfidat me të cilat përballen akoma Sportelet e Migracionit për të arritur grupet 
e synuara. Gjithashtu, ky fakt nënvizon nevojën për të ripërcaktuar rolin dhe 
funksionin e Sporteleve të Migracionit kundrejt shërbimeve të riintegrimit me qëllim 
që të rritet efektiviteti i tyre. 
 
Disa nga pengesat e hasura nga Sportelet e Migracionit janëmosnjohja e mirë e 
kuadrit ligjor dhe atij institucional mbi bazën e të cilit ata ushtrojnë funksionin e 
Specialistit të Migracionit. Ky nivel njohjeje “i mangët” kushtëzohet edhe nga fakti 
që nuk ka një përshkrim të qartë pune për specialistët e Sporteleve të Migracionit. 
Për më tepër Sportelet kanë burime të kufizuara për të adresuar nevojat e 
punëkërkuesve të papunë (infrastrukturë teknike e pamjaftueshme, kapacitete 
humane të kufizuara) duke çuar në mënyrë të pashmangshme drejt uljes së numrit të 
të kthyerve që vizitojnë Sportelet në të ardhmen dhe për rrjedhojë duke vënë në 
pikëpyetje ekzistencën e Sporteleve. Vështirësi të tjera të hasura nga Sportelet e 
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Migracionit janë ato që lidhen me përcaktimin e saktë të kritereve të përfitimit të të 
kthyerve nga programe apo shërbime specifike në ndihmë të riintegrimit.Në pjesën 
më të madhe kjo është një problematikë e hasur nga SHKP dhe lidhet me 
regjistrimin e të kthyerve dhe dhënien më pas të Statusit të Emigrantit. Por 
informuesit janë kritikë për një sërë aspektesh ligjore të cilat duhen rregulluar për të 
mundësuar qartësimin e kritereve të përfitimit nga shërbime specifike riintegrimi 
sepse duket se marja e Statusit të Emigrantit nuk krijon lehtësi për marjen e 
shërbimeve. Nga pikëpamja e ndjeshmërisë gjinore në ofrimin e shërbimeve, studimi 
nxjer në pah se ofruesit e shërbimeve janë pozitiv për të integruar elementin gjinor 
në shërbime, por nuk kanë njohuri se si mund të realizohet një gjë e tillë në praktikë. 
Një analizë e mirëfilltë se si mund të integrohet elementi gjinor mbetet për tu 
vlerësuar në ofrimin e shërbimeve në të ardhmen. 
 
Në nivelin e dytë atë të marjes së shërbimeve publike, vërehet se sfidat kryesore janë 
aksesi në shërbime (për shkak të gamës së kufizuar të shërbimeve) dhe cilësia e ulët 
e tyre. Studimi nxjer gjithashtu në pah nevojën për një rrjet informimi në nivel lokal 
që i përgjigjet rrjetit ekzistues në nivel qëndror. Sidoqoftë për shkak të disa 
reformave, si ajo territoriale, ajo e shërbimeve sociale, etje, të cilat janë në proces, 
ka ende paqartësi se si shërbimet e riintegrimit me natyrë sociale do të ofrohen për të 
kthyerit në të ardhmen nga institucionet në nivel lokal dhe nëse do të ketë shërbime 
të personalizuara për kategori specifike të të kthyerve dhe me ndikim në familje dhe 
në komunitet. Sfida të tjera hasen nga pikëpamja e ndjekjes së rastit sepse Sportelet 
e Migracionit nuk kryejnë monitorim të rastit duke e bërë të vështirë vlerësimin nëse 
i kthyeri ka mundur të marrë shërbime dhe ka qenë i kënaqur prej tyre, edhe pse 
modelet botërore të ndihmës për riintegrim sugjerojnë që ndihma të ofrohet në faza 
dhe të monitorohet në çdo fazë në mënyrë që të sigurohet se nevojat e të kthyerve në 
faza të ndryshme plotësohen me efikasitet. Njohja e përgjegjësive dhe bashkëpunimi 
ndërinstitucional është kyç për funksionimin e sistemit të referimit dhe shkëmbimin 
reciprok të informacionit ndërmjet Sporteleve të Migracionit dhe gjithë 
institucioneve të tjera që ofrojnë shërbime mbështetëse për lehtësimin e riintegrimit 
të të kthyerve. 
 
Efiçenca mund të ekzaminohet përmes analizimit të ofrimit të shërbimeve brenda 
kostove të parashikuara dhe me cilësi. Një nga faktorët me ndikim të fortë në 
ofrimin e shërbimeve është edhe ekzistenca e burimeve humane dhe financiare për të 
ofruar shërbime. Kjo çështje u trajtua më specifikisht në studim dhe rezultoi se 
Sportelet e Migracionit nuk kanë ende një rol të institucionalizuar të ofrimit të 
shërbimeve ne funksion të riintegrimit. Nuk ekziston ende një përshkrim i qartë i 
funksioneve të Specialistit të Migracionit pranë zyrave të punësimit dhe më së 
shumti ku funksion është kuptuar përmes trajnimeve të ndryshme që ka organizuar 
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë me partnerët e saj. Specialistët janë 
kryesisht specialistë shërbimesh në përshkrimin e punës dhe funksionet e tyre 
përcaktohen më së shumti nga drejtuesit e zyrave. Për më tepër Sportelet hasen dhe 
me një sërë nevojash që lidhem me përmirësimin e infrastrukturës ku ushtron 
aktivitetin Sporteli, por dhe me vënien në dispozicion të më shumë burimeve 
njerëzore si dhe trajnimin e vazhdueshëm të stafit. 
 
Një problematikë tjetër nga pikëpamja e efiçencës së mekanizmit të riintegrimit 
është dhe pamjaftueshmëria e fondeve të vëna në dispozicion për riintegrimin nga 
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institucione të ndryshme, apo për të krijuar të ashtëquajturat “incentiva” për 
riintegrimin e suksesshëm. Kjo është një vështirësi që vjen si rezultat i planifikimit 
të pamjaftueshëm të burimeve financiare dhe humane për masat e riintegrimit nga 
institucionet publike, në planet buxhetore vjetore, po aq sa dhe nga mungesa e 
koordinimit mes institucioneve dhe monitorimit të vazhdueshëm dhe vlerësimit të 
zbatimit të Planit të Veprimit të Strategjisë së Riintegrimit. Një tjetër dobësi e 
mekanizmit është se nuk përfshin kategoritë vulnerabël (si të mitur të pashoqëruar, 
Roma, etj.) në supozimin se këto kategori trajtohen përmes programeve specifike. 
 
Ndikimi i mekanizmit dhe qëndrueshmëria e rrintegrimit ekzaminohet përmes 
analizimit të ndikimit të shërbimevedhe treguesve të matshëm të tyre. Të kthyerit e 
perceptojnë si thelbësore ekzistencën e shërbimeve publike për një riintegrim sa më 
efikas të tyre. Ndikimi i shërbimeve është shumë i madh si tek individi që kthehet 
dhe familja e tij ashtu dhe në komunitetin ku vendoset. Marrja e shërbimeve nga ana 
tjetër influencon edhe ndikimin e të kthyerit në familje. Masa e ndikimit të 
shërbimeve përcaktohet nga faktorë sa subjektivë (dëshira e të kthyerit) aq edhe 
objektivë (ekzistenca e shërbimeve). Në përgjithësi vërehet se domosdoshmëria e 
shërbimeve cilësore nuk është thjesht e lidhur me situatën pas kthimit dhe 
vështirësitë që të kthyerit hasin në procesin e riintegrimit. Ajo është para së gjithash 
e lidhur me motivin e emigrimit nga Shqipëria. Krijimi i një ambjenti mikpritës 
institucional për kthimin lehtëson aksesin në shërbime dhe rrjedhimisht riintegrimin 
e shpejtë dhe efikas të të kthyerve. 
 
Përsa i përket ndikimit që të kthyerit mund të kenë në komunitetet lokale, gjetjet në 
terren të studimit nxorën në pah nevojën për një qasje më të plotë institucionale nga 
ajo aktuale në lidhje me maksimizimin e ndikimit pozitiv. Perceptimet e të kthyerit 
për suksesin ose jo të planit fillestar të emigracionit dhe për kthimin në përgjithësi 
(perspektiva emic) ndikojnë në përshtatjen pas kthimit, dhe rrjedhimisht edhe 
kontributin që i kthyeri mund të ketë në bashkësinë lokale. Nga ky këndvështrim, 
institucionet publike mund të ndihmojnë të kthyerit në mënyra të ndryshme për të 
shërbyer si agjentë të zhvillimit lokal. Këto mënyra mund të përfshijnë orientimin 
drejt aktiviteve prodhuese dhe mbështetjen e tyre që gjenerojnë punësim dhe të 
ardhura për të kthyerin, familjen e tij por dhe bashkësinë lokale ku ai vendoset. 
 
Ekzistenca e mekanizmit institucional të riintegrimit rezulton të jetë pozitive për 
procesin e riintegrimit të të kthyerve sepse i orienton ata drejt sistemit publik të 
shërbimeve duke evituar kështu frustrimin në marrjen e informacionit dhe aksesimin 
e shërbimeve. Por sidoqoftë nuk vërehet ndikimi i mekanizmit në përmirësimin e 
cilësisë së shërbimeve publike në vend apo në zgjerimin e gamës së shërbimeve. 
Institucionet publike nuk jane ende në gjëndje të evidentojnë masën e përfitimit të 
shërbimeve të riintegrimit nga emigrantët e kthyer, si dhe nivelin e efikasitetit të 
tyre. Për rrjedhojë ato nuk mund të analizojnë nëse shërbimet aktuale të riintegrimit 
janë të mjaftueshme dhe të kënaqshme për të kthyerit, dhe nëse ato mund të 
garantojnë qëndrueshmërinë e kthimit në Shqipëri. Një ndërgjegjësim më i lartë nga 
institucionet mbi domosdoshmërinë e shërbimeve të riintegrimit mendohet se 
ndihmon procesin e riintegrimit të shpejtë të të kthyerve.  
 
Në përfundim të këtij diskutimi mund të dilet në përfundimin e përgjithshëm se 
mekanizmi i riintegrimit në kontekstin shqiptar ka qënë i suksesshëm vetëm përsa i 
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përket informimit të të kthyerve mbi shërbimet publike (dhe jo publike). Sidoqoftë 
edhe ky sukses është i pjesshëm sepse vetëm një pjesë shumë e vogël e të kthyerve 
ka dijeni për Sportelet e Migracionit dhe u drejtohet atyre për ndihmë. 
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KAPITULLI VII 

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 
 
Në përfundim të kësaj analize mund të dilet në përfundimet e mëposhtme: 

 
• Situata në vendin e origjinës përfshi këtu dhe qëndrimin institucional ndaj 

kthimit ka një ndikim të drejtpërdrejtë në nivelin e integrimit të të kthyerve. 
Ekzistenca ose jo e shërbimeve (veçanërisht atyre publike), aksesi tek 
shërbimet, dhe cilësia e tyre janë tregues përcaktues të suksesit të riintegrimit 
në vendin e origjinës. Shërbimet, qofshin këto private apo publike ndikojnë 
ndjeshëm pritshmëritë e të kthyerve për procesin e ri-adaptimit me vendin e 
origjinës, dhe përmbushjen e nevojave të tyre. Në një këndvështrim tjetër, 
shërbimet mundësojnë evidentimin dhe promovimin e potencialit zhvillimor 
të të kthyerve në funksion të zhvillimit të komuniteteve lokale. Të gjitha 
shoqëritë demokratike synojnë të kenë individë të mirë integruar në sistemin 
e tyre, dhe ndihma për riintegrim duhet të ofrohet pavarësisht kategorizimit 
të të kthyerve, dhe Shqipëria nuk bën përjashtim nga kjo qasje. 
 

• Të kthyerit e perceptojnë si thelbësore ekzistencën e shërbimeve publike për 
një riintegrim sa më efikas të tyre dhe me ndikim të drejtpërdrejtë në 
vendimarrjen e tyre për të qëndruar në Shqipëri apo për t’ju rikthyer sërish 
alternativës së migrimit. 
 

• Ndër vite vërehet një angazhim i qeverisjes shqiptare për të hartuar dhe 
zbatuar politika migratore në funksion të riintegrimit të suksesshëm të 
migrantëve të kthyer përkrah përpjekjeve për të përmirësuar kuadrin ligjor 
dhe atë institucional për riintegrimin. Sidoqoftë, politikëbërja në fushën e 
migracionit vazhdon të mbetet e fragmentarizuar dhe të mos pasqyrohet në 
një vizion të plotë politik gjithpërfshirës për menaxhimin e migracionit në 
vend (që mund të shprehej edhe në ekzistencën e një strategjie ndërsektoriale 
për migracionin si ajo e periudhës 2005-2010). Si rrjedhojë, bëhen përpjekje 
për të adresuar migrimin e parregullt nga Shqipëria, për të riintegruar të 
kthyerit, për të forcuar institucionet që zbatojnë legjislacionin në fushën e 
migracionit, e megjithatë këto përpjekje nuk janë të mirëkordinuara duke 
bërë që politikat dhe shërbimet konkrete të mos ecin me të njëjtin ritëm. Kjo 
situatë haset edhe në zbatimin e masave politike dhe ligjore në funksion të 
riintegrimit të shtetasve shqiptarë të kthyer. Për më tepër ka nevojë që 
politikëbërja të bazohet në evidentimin dhe analizimin e thellë të flukseve 
migratore, dinamikave të migracionit dhe nevojave të migrantëve, për të 
qënë sa më relevante dhe efikase.  
 

• Legjislacioni shqiptar që mundëson ofrimin e shërbimeve në funksion të 
riintegrimit të shtetasve të kthyer, ka nevojë për ndyshime të thella, për të 
adresuar të gjitha mangësitë dhe kundërshtitë e tij dhe për të siguruar 
ekzistencën e një baze ligjore të zbatueshme në fushën e migracionit. Baza 
aktuale është që prej vitit 2006 pothuaj e pazbatuar. Reformimi i bazës 
ligjore do të luajë një rol përcaktues në institucionalizimin e shërbimeve të 
riintegrimit në të ardhmen në Shqipëri.  
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• Profilet e të kthyerve të analizuara nga ky studim tregojnë se migracioni i 

kthimit drejt Shqipërisë, prej vitit 2009, është motivuar kryesisht nga faktorë 
ekonomikë, ku mbizotëron kthimi nga Greqia dhe Italia për shkak të krizës 
ekonomike në këto vende dhe pasojave të saj në reduktimin e vendeve të 
punës në ato sektorë të ekonomisë ku janë më së shumti të punësuar 
emigrantët shqiptarë. Rrjedhimisht, faktorët ekonomikë janë përcaktues edhe 
të nevojave për riintegrim, të cilat përfshijnë më së shumti nevojën për 
punësim të të kthyerve dhe sigurimin e të ardhurave për veten dhe familjen. 
Këta faktorë janë përcaktues edhe në riintegrimin e kategorive të tjera të të 
kthyerve siç janë, të kthyerit me forcë apo përmes kthimit të rënë dakort. 
Sidoqoftë, aspektet e riintegrimit shoqëror dhe kulturor edhe pse më pak të 
vlerësuara në raport me ato ekonomike, kanë ndikim të ndjeshëm në procesin 
e riintegrimit të suksesshëm të të kthyerve. 
 

• Në terma shërbimesh, mekanizmi institucional i riintegrimit mund të 
vlerësohet si jo shumë efikas në adresimin e nevojave të të kthyerve për 
shërbime që lehtësojnë riintegrimin e tyre pas kthimit. Ka një mospërputhje 
të pritshmërive të të kthyerve për gamën dhe cilësinë e shërbimeve me 
shërbimet që ofrohen në realitet. Aksesimi i shërbimeve përbën një tjetër 
sfidë për shkak të infomacionit publik të kufizuar, mungesës dhe një rrjeti 
efikas shërbimesh në nivel lolal dhe burimeve të kufizuara për të ofruar 
shërbime. Këto përbëjnë arsyet kryesore përse të kthyerit u drejtohen më së 
shumti shërbimeve private. 
 

• Nga pikëpamja e ndjeshmërisë gjinore në ofrimin e shërbimeve, studimi 
nxjer në pah se ofruesit e shërbimeve janë pozitivë për të integruar elementin 
gjinor në shërbime, por nuk kanë njohuri se si mund të realizohet një gjë e 
tillë në praktikë.  
 

• Njohja e përgjegjësive të institucioneve të përfshira në shërbimet e 
riintegrimit dhe bashkëpunimi mes tyre është hallkë kyçe në garantimin e 
shërbimeve në nivel afatgjatë, për rrjedhojë lipset i nevojshëm identifikimi i 
mekanizmave që intensifikojnë shkëmbimin e ndërsjelltë të informacionit 
dhe bashkëpunimin mes institucioneve publike. 
 

• Roli i ofruesve të tjerë të shërbimeve si nga sektori privat ashtu dhe ai i 
shoqërisë civile ka nevojë të ekazminohet dhe reflektohet si në politikëberje 
ashtu dhe në mekanizmat institucionalë të riintegrimit.Shoqëria civile ka një 
rol shumë të rëndësishëm për të luajtur jo vetëm në ofrimin e shërbimeve të 
cilat nuk ofrohen nga institucionet qeveritare por dhe në garantimin e këtyre 
shërbimeve në vazhdimësi dhe mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve që 
kthehen.  
 

• Roli i Punonjësit Social si profesionist në fushën e menaxhimit të 
migracionit (dhe të riintegrimit të të kthyerve) njihet shumë pak në 
kontekstin shqiptar dhe funksioni tij shihet kryesisht në atë të këshilluesit 
apo të terapeutit dhe jo atë të “burimit” të ndihmës për shërbime dhe akses në 
shërbime. Punonjësit socialë mund të luajnë një rol kyç në ofrimin e 
shërbimeve në ndihmë të riintegrimit të të kthyerve në të gjitha hallkat e 
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procesit të ndihmës. Për më tepër roli i punonjësit social si profesionisti që 
përpiqet që të sigurojë që vendimarja për shpërndarjen e burimeve merr në 
konsideratë nevojat e migrantëve mbetet kyç në kontekstin e menaxhimit të 
migracionit shqiptar.  
 

Në përmbyllje, ky punim prezanton disa rekomandime për politikëbërjen shqiptare 
dhe ofruesit e shërbimeve: 
 

• Ri-konceptualizimin e ndihmës për riintegrim ndaj shtetasve që kthehen në 
funksion të dy këndvështrimeve, atij të përfshirjes sociale dhe atij të 
“shfrytëzimit” të potencialit zhvillimor të migracionit të kthimit. Nga ky 
këndvështrim dy janë përfitimet kryesore për vendin; ai i përfshirjes sociale 
për kategoritë në nevojë (ky hyjnë një sërë kategorish të migrantëve të kthyer 
që kanë nevojë për shërbime) dhe ai i ‘shfrytëzimit” efikas të migracionit për 
të zhvilluar ekonominë vendase, për të gjeneruar punësim dhe mirëqenie për 
të kthyerit, familjet e tyre dhe komunitetet lokale në përgjithësi (dhe që mund 
të realizohet përmes projekteve specifike për kthim dhe zhvillim siç janë 
zbatuar dhe në vende të tjera Evropiane). Materializimi i ndihmës për 
riintegrim duket të kryhet në përputhje me këte vizion dual për riintegrimin 
duke u shprehur fillimisht në një kuadër politik (strategji ose parashikime të 
tjera politike) që do të ndiqet nga hartimi i një baze ligjore që do të 
mundësojë zbatimin e tij.  
 

• Çdo masë politike me synim riintegrimin e suksesshëm të të kthyerve duhet 
të jetë pjesë e një vizioni gjithëpërfshirës të Qeverisë Shqiptare për 
menaxhimin e migracionit në vend, i cili aktualisht ngelet i pashprehur në 
ndonjë dokument strategjik. Në të kundërt, masat politike specifike siç janë 
ato për riintegrimin do të mbeten të fragmentarizuara dhe do të rrezikojnë 
moszbatimin.  
 

• Nisur nga sa më sipër, rekomandohet ndryshimi tërësor i bazës ligjore, 
kryesisht i Ligjit 9668/2006 dhe akteve të tij nënligjore që rregullojnë 
lëvizjet migratore të shtetasve shqiptarë si në largimin nga vendi ashtu dhe 
në kthim, që të mund të përcaktohen qartë kategoritë e migrantëve dhe 
kriteret e përfitimit nga shërbimet publike që sigurojnë mbrojtjen e tyre dhe 
respektimin e të drejtave në çdo hallkë të procesit migrator. 
 

• Përvoja botërore sugjeron se mbështetja për riintegrim duhet të konsiderohet 
si një proces me shumë faza i cili përgatitet dhe që kërkon plotësimin e 
nevojave të emigrantëve në secilën nga fazat e kthimit dhe kërkesës së tyre 
për mirëqenie dhe shërbime. Për më tepër del në pah nevoja për ta vlerësuar 
procesin e riintegrimit jo thjesht si një proces të lidhur vetëm me riintegrimin 
ekonomik të të kthyerve por edhe atë social dhe kulturor. Këto janë disa nga 
kriteret bazë që duhen patur parasysh në çdo përpjekje për të 
rikonceptualizuar politikat, legjislacionin dhe shërbimet në funksion të 
riintegrimit të suksesshëm të shtetasve shqiptarë të kthyer. 
 

• Në lidhje me aktorët që duhet të përfshihen ndihmën për riintegrim (dhe të 
reflektohet kjo përfshirje në mekanizmin e riintegrimit), duhet vlerësuar 
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përfshirja e aktorëve në nivel lokal si publike ashtu dhe privatë, për sa kohë 
që ata zotërojnë burime dhe mund të kontributojnë në ndihmën për 
riintegrim. 
 

• Rritja e kthimeve drejt Shqipërisë tregon nevojën për vazhdimin e studimit të 
migracionit të kthimit në Shqipëri në vitet e ardhshme, me qëllim që të 
analizohen tendencat e migracionit e tij dhe ndikimi i mundshëm mbi të 
kthyerit, familjet e tyre dhe komunitetin ku ata vendosen. Përmasat e 
migracionit të kthimit dhe tiplogjia e të kthyerve mund të sfidojnë kapacitetet 
institucionale për riintegrim. Për më tepër, analizimi i migracionit të kthimit 
dhe riintegrimit si hallkë përbërëse të tij do të ndihmojë së tepërmi hartimin e 
një kuadri politik relevant në këtë fushë. 

 
Disa rekomandime për përmirësimin e funksionimit të mekanizmit aktual publik të 
riintegrimit paraqiten si më poshtë: 
 

• Në lidhje me shërbimet, rekomandohet përmirësimi i aksesit në shërbimet 
publike, dhe cilësisë së tyre. Nga këndvështrimi i aksesit dyjanë elementët: 
eliminimi i burokracisë në aksesimin e shërbimeve publike dhe diversifikimi 
i shërbimeve si nga larmia e tyre ashtu dhe në hapësirë. Përfitimet nga 
përmirësimi dhe diversifikimi i shërbimeve do të ishin një kontribut direkt në 
mirëqenien sociale të gjithë popullatës në Shqipëri. Në veçanti nevojitet 
zgjerimi i gamës së shërbimeve që ndikojnë në riintegrimin shoqëror dhe 
kulturor të të kthyerve përmes shërbimeve të ofruara në komunitet (dhe nga 
ofrues lokalë shërbimesh). Aty ku është e mundur institucionet publike duhet 
të hartojnë dhe zbatojnë projekte që adresojnë nevojat e kategorive specifike 
të të kthyerve (si psh arsimi plotësues në gjuhën shqipe, projekt për krijimin 
e një sistemi për të vlerësuar dhe njohur aftësitë e fituara në emigracion, etj). 
Për të realizuar këtë ndërhyrje rekomandohet vlerësimi më i detajuar i 
nevojave të të kthyerve dhe adresimi i tyre në një proces hap pas hapi. Kjo 
mund të realizohet përmes zbatimit të një modeli të “menaxhimit të rastit” 
nga Sportelet e Migracionit ose institucionet e tjera të së ardhmes që do të 
kenë përgjegjësi ofrimin e ndihmës për riintegrim. Më pas profilet e të 
kthyerve të krijuara nga analizimi i thellë i nevojave, mund të përdoren për 
hartimin e projekteve specifike dhe për realizimin e të cilave mund të 
angazhohen sektori privat, shoqëria civile dhe aktorë të tjerë që mund të venë 
në dispozicion burime dhe ekspertizë. 
 
Nga pikëpamja e rritjes së cilësisë së shërbimeve publike, rekomandohet 
vendosja e standarteve të ofrimit për çdo shërbim publik, sëbashku me 
monitorimin rigoroz të zbatimit të tyre dhe procesin e ankimimit.Vendosja e 
standarteve do të përmirësojë aksesin në shërbime dhe luftojë korrupsionin, 
si dhe do ti mundësojë çdo shtetasi qoftë apo jo emigrant, ushtrimin e të 
drejtave të tij (siç është e drejta e ankimimit). Një element kyç do të jetë 
planifikimi i duhur i shërbimeve që presupozon dhe vënien në dispozicion të 
burimeve të duhura financiare dhe humane për ofrimin e  tyre sa më cilësor. 
 
Insitucionalizimi i rolit të Sporteleve të Migracionit (përmes caktimit të një 
punonjësi të veçantë për çështjet migratore dhe përfshirjes në organikën e 
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zyrave rajonale dhe vendore të punësimit) sëbashku me mbështetjen për 
rritjen e kapaciteteve të Sporteleve (infrastrukturë, trajnime, bazë materiale) 
do të përmirësojë më tej procesin e orientimit të të kthyerve drejt shërbimeve 
publike. 
 

• Shumica e të kthyerve i përkasin fuqisë punëtore aktive. Prandaj është e 
rëndësishme që të eksplorohet më tej ndikimi i kthimit mbi tregun e punës në 
Shqipëri, si edhe ndikimi i mundësisë së punësimit në vendimin për të 
qëndruar në Shqipëri ose për të ri-migruar. Tendenca e te kthyerve është që 
pas kthimit të vetëpunësohen apo të investojnë kapitalin financuar të fituar 
jashtë vendit në veprimtari që gjenerojnë të ardhura. Ky është tregues për 
ofruesit e shërbimeve në ndihmë të riintegrimit që të përmirësojnë shërbimet 
në lidhje me orientimin e të kthyerve drejt aktiviteteve prodhuese dhe që 
gjenerojnë punësim lokal, veçanërisht në zonat rurale prej nga vjen dhe 
vendoset pas kthimit shumica e migrantëve.Përpjekjet për transferimin e 
kontributeve shoqërore nga vendet pritëse në Shqipëri dhe vendeve kryesore 
të destinacionit duhet të vazhdojnë me intesitet sepse do të jenë përcaktuese 
gjithashtu në vendimarrjen për të qëndruar ose jo në Shqipëri dhe për t’ju 
rikthyer alternativës së riiemigrimit. 
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Shtojca 1 
 
 

Udhëzues i Intervistës me Informues Kyç 
Përshendetje, 
 
Unë quhem Teuta Grazhdani dhe jam aktualisht duke ndjekur studimet doktorale 
pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Shkencave Sociale. Në kuadër të këtij 
angazhimi, jam duke kryer një studim për shërbimet e riintegrimit që u ofrohen 
emigrantëve të kthyer në Shqipëri nga institucionet publike. Kontributi juaj si 
profesionist/e në fushën e shërbimeve ndaj emigrantëve është thelbësore për 
realizimin me sukses të studimit. Sidoqoftë pjesëmarrja juja në këtë studim është 
plotësisht vullnetare. Nëse ju vlerësoni si pozitive pjesëmarrjen në studim, do t’ju 
isha mirënjohëse nëse mund ti përgjigjeshit një liste pyetjesh që unë kam përgatitur 
me qëllim njohjen sa më të mirë të situatës mbi shërbimet e riintegrimit.  
 
Të dhëna të përgjithshme 
Kodi i pjesëmarrësit/es:_______________ 
Data e intervistës:___/____/____ 
Profesioni:________________________ 
Institucioni:_______________________ 
Përvoja në fushën e migracionit/shërbimet e 
riintegrimit:__________________________________________(muaj) 
 

A. Shërbimet e riintegrimit për emigrantët e kthyer dhe roli i institucioneve 
publike 
 

• A mund të më tregoni se cili është roli juaj në ofrimin e shërbimeve të 
riintegrimit për emigrantët e kthyer?  

• Cilat janë shërbimet e riintegrimit që u ofrohen emigrantëve të kthyer? A 
janë këto shërbime specifike për këtë kategori, apo shërbime të përgjithshme 
nga të cilat përfitojnë edhe kategori të tjera të popullatës? 

• A i përfitojnë këto shërbime edhe anëtarët e familjes së emigrantëve? Nëse 
po, cilat janë kriteret e përfitimit? 

• Cilat shërbime kërkojnë emigrantët? 
• Cilat janë disa nga problematikat që hasen në ofrimin e shërbimeve të 

riintegrimit në përgjithësi? A mund të analizoni arsyet e këtyre 
problematikave? 

• A mund të identifikoni disa masa korrigjuese të mara/që mund të meren ndaj 
këtyre vështirësive? 

• Sipas mendimit tuaj, a adresojnë shërbimet e ofruara nevojat e të kthyerve 
për shërbime riintegrimi? (Nëse jo, ju lutem specifikoni pengesat ) 

• Sipas mendimit tuaj, a janë shërbimet e ofruara të ndjeshme ndaj nevojave 
gjinore të të kthyerve? 

• Në dijeni tuaj a ekziston një mekanizëm monitorimi dhe vlerësimi për 
shërbimet e riintegrimit? Nëse po, si realizohet monitorimi dhe vlerësimi në 
praktikë. Nëse jo, si realizohet vlerësimi i tyre? 
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• A mund të identifikoni aktorë të tjerë përveç institucioneve publike që mund 

të luajnë një rol në riintegrim dhe rolin e pritshëm? 
 
2. Ndikimi i shërbimeve të riintegrimit tek emigranti i/e kthyeri/a, familja e 
tij/saj, dhe komuniteti ku e/i kthyeri vendoset  
 
• Çfarë ndikimi mendoni se kanë shërbimet publike në funksion të riintegrimit 

tek i/e kthyeri/a dhe familja e tij/saj? 
• Cilat janë disa nga aspektet kryesore në të cilat ndikohet familja? 
• Cilat janë disa nga vështirësitë e riintegrimit me të cilat hasen emigrantët e 

kthyer? 
• Cilat mund të jenë disa nga pasojat e mos-ofrimit të shërbimeve në ndihmë të 

riintegrimit (ose të mos ofrimit në formë optimale të shërbimeve)? 
• Cilat janë disa nga mekanizmat e përballimit që zhvillojnë të kthyerit ndaj 

vështirësive të riintergimit? 
• Sipas mendimit tuaj, si mund të reduktohet ndikimi negativ i veshtirësive të 

riintegrimit tek i/e kthyeri dhe familja e tij/saj? 
• Cilat janë disa nga ndikimet e mundshme të të kthyerit në komunitetin lokal 

ku vendoset? 
• Sipas mendimit tuaj, si mund të ndihmoen emigrantët e kthyer që të 

shërbejnë si agjentë për zhvillimin lokal? 
• Si mund të përforcohet roli i shërbimeve publike në nxitjen e emigrantëve 

për të shërbyer si agjentë lokalë?  
 
 
Faleminderit! 
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Shtojca 2 
Udhëzues/Pyetësor i intervistës me punonjësit e Sporteleve të Migracionit 

 
 
Ky pyetësor është përgatitur në kontekstin e një studimi për shërbimet në funksion të 
riintegrimit që u mundësohen emigrantëve të kthyer në Shqipëri. Studimi është pjesë 
e studimeve të mia doktorale pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Shkencave 
Sociale. Jeni të lutur ta plotësoni atë, duke ju përgjigjur pyetjeve në bazë të 
vlerësimeve tuaja individuale. Ju lutem kini në konsideratë që përgjigjet tuaja 
pasqyrojnë opinionet tuaja dhe jo të institucionit. Përgjigjet tuaja nuk do të 
publikohen dhe në çdo rast të përdorimit të tyre do të ruhet anonimati. 
 
Ju faleminderit! 
 

1. Të dhëna të përgjithshme  
2. Profesioni: ................................... 
3. Mosha........................................... 
4. Gjinia  a. Femër b. Mashkull 
5. Pozicioni juaj pranë Zyrës së Punës (përcakto edhe emrin e zyrës së punës)............ 
6. Viti i themelimit të Sportelit të Migracionit: ................................................ 
7. Eksperienca e punës pranë Sportelit të Migracionit (e shprehur në muaj): 

..................... 
 

A. Roli dhe funksionet e Sportelit të Migracionit  
 

1. Cilat janë funksionet e Sportelit të Migracionit sipas kategorive të 
emigrantëve që asistoni? (ju lutem listoni të gjitha funksionet) 

a. ……………………………………………. 
b. ……………………………………………. 
c. ……………………………………………. 
d. …………………………………………….. 

 
2. Cila është baza ligjore mbi të cilën mbështetet ofrimi i shërbimeve për 

emigrantët e kthyer? 
 
3. Cila është kuadri institucional mbi të cilën mbështetet funksionimi i 

Sporteleve të Migracionit? 
 

4. A ekziston një përshkrim i qartë pune për Specialistin e Migracionit pranë 
Zyrës së Punës? 
- Po 
- Jo 
 
Nëse jo, si përcaktohen funksionet që kryen Specialisti i Migracionit? 
 

5. Cilat janë shërbimet direkte të riintegrimit që u ofron Sporteli i Migracionit 
emigrantëve të kthyer? (listoni të gjitha shërbimet duke përjashtuar shërbimet 
e referimit tek institucionet e tjera) 
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a. …………………………………………. 
b. …………………………………………. 
c. ………………………………………….. 
d. ………………………………………….. 

 
6. Cilat janë kategoritë e emigrantëve të kthyer që përfitojnë nga shërbimet e 

riintegrimit? 
 

a. …………………………………………. 
b. …………………………………………. 
c. ………………………………………….. 
d. ………………………………………….. 

 
7. A ka ndonjë kategori emigrantësh e cila nuk përfiton shërbime riintegrimi? 

- Po 
- Jo 

Ju lutem argumentoni përgjigjen, në rast të një përgjigjeje pozitive. 
 
8. Cilat janë kriteret për përfitimin e Statusit të Emigrantit? 

 
9. A ndihmon dhënia e Statusit të Emigrantit në ofrimin e shërbimeve të 

riintegrimit? 
- Po 
- Jo 

Ju lutem specifikoni përgjigjen 
 

10. Cfarë shërbimesh kanë kërkuar emigrantët që kanë kontaktuar Sportelin tuaj 
që prej vitit 2010? (ju lutem rendisni të gjitha shërbimet edhe në rastet kur 
ato nuk ofrohen nga Sporteli juaj). 

a. ……………………………………………………. 
b. …………………………………………………… 
c. …………………………………………………… 
d. …………………………………………………… 

 
11. A u ofron Sporteli shërbime riintegrimi kategorive vulnerabël? 

- Po 
- Jo 
 
Nese po, cilat janë këto kategori dhe cilat janë shërbimet që ofrohen? 
 

12. A mendoni se keni nevojë për më shumë njohuri në lidhje me ndonjë nga 
shërbimet e ofruara nga Sporteli? 
- Po 
- Jo 
 
Nëse po, ju lutem specifikoni se për cilin shërbim ju nevojiten më shumë 
njohuri. 

 
13. Cilat janë nevojat më të ngutshme të Sportelit të Migracionit ku ju punoni? 
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(shënoni maksimumi tre, duke i renditur sipas rëndësisë) 
a)………………………………………………………………………………
… 
b)………………………………………………………………………………
… 
c)………………………………………………………………………………
… 
 

14. Cilat janë nevojat afatgjata të Sportelit të Migracionit ku ju punoni? 
(shënoni maksimumi tre, duke i renditur sipas rëndësisë) 
i)………………………………………………………………………………
… 
ii)……………………………………………………………………………… 
iii)……………………………………………………………………………
… 
 

B. Shërbimet e riintegrimit dhe qëndrueshmëria e kthimit  
 

15. A mendoni se shërbimet e riintegrimit të ofruara nga Sporteli i Migracionit 
dhe institucionet e tjera përgjegjëse janë të mjaftueshme për të riintegruar 
emigrantët e kthyer? 
- Po 
- Jo 
Ju lutem argumentoni përgjigjen 
 

16. A keni ndonjë sugjerim specifik në lidhje me zgjerimin e gamës së 
shërbimeve të riintegrimit? 
- Po 
- Jo 

Ju lutem specifikoni përgjigjen 
 

17. Cilat duhet të jenë institucionet që duhet të ofrojnë shërbime riintegrimi? 
 

18. A siguron baza ligjore aktuale ofrimin e shërbimeve adekuate të riintegrimit 
për emigrantët e kthyer? 
- Po  
- Jo 
Ju lutem argumentoni në rast të një përgjigjeje negative 
 

Në rast se jo, cfarë ndryshimesh ligjore mendoni se janë të rëndësishme? 
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Shtojca 3 
Lista e pyetjeve orientuese për intervistave në Fokus Grupe 

 
A.  Nevojat për shërbime në funksion të riintegrimit  

 
• Si do ta përkufizonit ju riintegrimin e suksesshëm pas kthimit në Shqipëri?  
• Si do ta matnin nëse ka qënë ose jo i suksesshëm riintegrimi? Cilat kritere do 

të përdornit për ta matur suksesin? 
• A ndikon ekzistenca e shërbimeve publike dhe cilësia e shërbimeve në 

riintegrimin tuaj? (ofrimi i shembujve të ndikimit) 
• A keni patur nevojë për të marrë shërbime publike apo private pas kthimit?  
• Ku e merrni informacionin për shërbimet në përgjithësi? 
• Cilat kanë qënë shërbimet që keni marrë? Kush kanë qenë ofruesit e tyre? 
• A kanë qenë shërbimet e ofruara specifike për të kthyerit, apo shërbime të 

përgjithshme nga të cilat përfitojnë edhe kategori të tjera të popullatës?  
• Sipas mendimit tuaj, a janë shërbimet e ofruara të ndjeshme ndaj nevojave 

gjinore të të kthyerve? 
 
B.  Njohuritë për Sportelet e Migracionit dhe shërbimet në funksion të 
riintegrimit 

• Si jeni vënë në kontakt me Sportelet e Migracionit? (të kihet parasysh që të 
gjithë të intervistuarit kanë marrë kontakt me Sportelet) 

• Cili është funksioni i tyre? 
• Çfarë shërbimesh keni marrë nga Sportelet? (të përshkruhet eksperienca) 
• Si do ta vlerësonit shërbimin e marrë nga Sportelet për orientim drejt 

shërbimeve publike? (alternativa të hapura për përgjigje) 
 

C.  Eksperienca në marrjen e shërbimeve (aksesi dhe cilësia) 
• A keni hasur vështirësi në marrjen e shërbimeve si publike ashtu dhe private 

pas kthimit? Nëse po, cilat kanë qenë këto vështirësi? 
• A mund të analizoni arsyet e këtyre vështirësive që keni hasur? (të 

eksplorohet gjithë gama e problematikave të hasura, veçanërisht 
pritshmërive të të kthyerve në raport me shërbimet e mara ) 

• Çfarë masash keni marrë për të adresuar këto vështirësi? A keni marrë 
ndihmë nga palë të tjera?  (të ekspolorohet dhe ndikimi i rolit të Sporteleve 
në reduktimin e vështirësive dhe marjen e aksesit në shërbime, si dhe 
familjes, rrethit shoqëror) 

• Sipas mendimit tuaj, a adresojnë shërbimet e ofruara nevojat e të kthyerve 
për shërbime riintegrimi?  

• Nëse jo, a ka ndikim kjo mangësi në riintegrimin tuaj dhe vendimarrjen për 
të qëndruar në Shqipëri? 

 
D. Ndikimi i shërbimeve të riintegrimit tek emigrant, familja dhe komuniteti  

• Çfarë ndikimi mendoni se kanë shërbimet publike në funksion të riintegrimit 
tek të kthyerit dhe familjet e tyre në përgjithësi? 
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• Cilat janë disa nga aspektet kryesore në të cilat ndikohet familja? 
• Cilat mund të jenë disa nga pasojat e mos-ofrimit të shërbimeve në ndihmë të 

riintegrimit (ose të mos ofrimit në formë optimale të shërbimeve)? 
• Sipas mendimit tuaj, si mund të reduktohet ndikimi negativ i veshtirësive të 

riintegrimit tek i/e kthyeri dhe familja e tij/saj? 
• Cilat janë disa nga ndikimet e mundshme të të kthyerit në komunitetin lokal 

ku vendoset? 
• Sipas mendimit tuaj, si mund të ndihmoen emigrantët e kthyer që të 

shërbejnë si agjentë për zhvillimin lokal? 
• Si mund të përforcohet roli i shërbimeve publike në nxitjen e emigrantëve 

për të shërbyer si agjentë lokalë?  
• A mund të identifikoni aktorë të tjerë përvec institucioneve publike që mund 

të luajnë një rol në riintegrim dhe rolin e pritshëm? 
 
Faleminderit! 
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