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Doracak me ligjërata në temat e 
migrantëve, refugjatë, azilkërkues 
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Parathënie

Që nga kriza e refugjatëve në vitin 2015 dhe 2016, Maqedonia e Veriut është përballur 
me shpërthime të ksenofobisë, racizmit dhe urrejtjes ndaj refugjatëve dhe emigrantëve. 
E ballafaquar me krizat e reja në Afganistan, vendi ka vendosur refugjatët afganë, që 
nxiti - përsëri - një valë të re komentesh ksenofobike dhe raciste në mediat sociale 
dhe në diskursin publik ndaj këtyre kategorive të njerëzve. Fatkeqësisht, edhe të rinjtë 
janë të prekur nga kjo narrativë, përkatësisht edhe ata kanë këto ndjenja negative ndaj 
refugjatëve, azilkërkuesve, migrantëve, si dhe ndaj të gjithë njerëzve të cilët mbi ndonjë 
bazë janë ndryshe prej tyre. 

Fatkeqësisht, arsimi formal nuk i edukon në mënyrë adekuate të rinjtë për të zhvilluar 
solidaritet me refugjatët dhe personat pa shtetësi, si dhe për rëndësinë e respektimit 
të konventave dhe instrumenteve të tjera ligjore që shteti është ligjërisht i detyruar t’i 
respektojë. Gjithashtu, mungojnë aktivitetet në kuadër të programeve arsimore joformale 
lidhur me ksenofobinë, racizmin dhe urrejtjen ndaj këtyre grupeve të njerëzve, gjë që 
rezulton në një hendek edhe më të madh të njohurive tek të rinjtë. 

Me qëllim të sigurohet edukim dhe të krijohet të një narrative pozitive për refugjatët, 
azilkërkuesit dhe personat pa shtetësi, Forumi Arsimor Rinor krijoi këtë Doracak 
me leksione për të njëjtat tema. Në shkrimin e leksioneve, përgatitjen e materialit 
dhe ushtrimet e përfshira në secilën prej leksioneve morën pjesë 8 ligjërues nga të 
tre programet e FAR-së, përfshirë të diplomuar në drejtësi, studentë të shkencave 
sociologjike dhe studentë. 

Projekti “Angazhimi i të rinjve dhe edukimi për përmirësimin e narracionit për refugjatët, 
azilkërkuesit dhe personat pa shtetësi”, në kuadër të të cilit u zhvillua kjo përmbajtje, është 
mbështetur nga Zyra e Komisionarit të Lartë për Refugjatë (UNHCR) në Maqedoninë e 
Veriut, me financa të Fondit të Mirëbesimit me shumë partnerë të Migracionit, ndërsa 
zbatohet nga Forumi Arsimor Rinor (FAR). Qëllimi kryesor i projektit është të përmirësojë 
narrativën mes të rinjve dhe të zhvillojë solidaritetin e përgjithshëm përmes përdorimit 
të të dhënave dhe informacionit të saktë, në lidhje me perceptimin e tyre për refugjatët, 
azilkërkuesit dhe personat pa shtetësi.
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Mësojmë drejtësi

Programi Mësojmë drejtësi (Steet Law) ka për qëllim edukimin e të rinjve për liritë dhe të 
drejtat njerëzore, qytetare dhe politike, demokracinë dhe konceptin e sundimit të ligjit, 
Bashkimin Evropian dhe procesin e integrimeve evropiane të Republikës së Maqedonisë. 
Programi është ndërtuar mbi parimet bazë të arsimit joformal dhe përmes metodave 
ndërvepruese të punës dhe ligjëratave interaktive që ndryshojnë nga mënyra tradicionale 
e mësimdhënies në klasë. Ideja bazë e Mësojmë drejtësi, është se vlerat demokratike nuk 
trashëgohen, por mësohen çdo ditë dhe vetëm duke ushqyer këto vlera dhe praktikën e 
tyre të përditshme mund të presim ekzistencën e të rinjve të vetëdijshëm për liritë dhe të 
drejtat e tyre të garantuara dhe aktive në procesin e zhvillimit të shoqërisë demokratike, 
realizimit të parimit të sundimit të ligjit dhe forcimit të shtetit të së drejtës.

Klubet dhe ligjëratat drejtohen nga tridhjetë ligjërues të rinj, të cilët kanë përfunduar me 
sukses më parë trajnimin për Ligjërues për Mësojmë drejtësi, dhe të paktën një vit përvojë 
si asistentë ligjërues. Anëtarët e trupit të ligjëruesve janë të rinj, kryesisht studentë në 
fakultetin e drejtësisë, si dhe juristë të diplomuar, në studime pasuniversitare në fusha të 
ndryshme të drejtësisë dhe magjistër të drejtësisë.

Në kuadër të programit Mësojmë drejtësi, çdo vit shkollor organizohen një numër i madh 
ngjarjesh. Ngjarjet më kryesore përfshijnë kuize të bazuara në njohuri, një numër simulime 
publike të gjykimeve dhe gjykatave të së drejtës penale dhe civile, si dhe simulime të 
punës së organeve të Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara dhe vendimmarrjes.
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Refugjatë

Autor: Nikolla Donev

Kohëzgjatja: 90 min

Qëllimi i ligjëratës: Njohuri hyrëse në fushën e ligjit për refugjatët, 
studim mbi atë që është refugjat dhe arsyet pse ka refugjatë. 
Shkatërrimi i retorikës ksenofobe përmes edukimit të të rinjve. 

Metodologjia: Barometri social - 20 min

Qëllimi i aktivitetit:Testohen mendimet dhe paragjykimet e 
pjesëmarrësve për refugjatët, niveli i informimit të tyre për temën dhe 
prania e informacionit të pasaktë ose mosdija.
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Për aktivitetin e parë pjesëmarrësve do t’u vini në dukje se duhet të zgjedhin njërën nga 
dy anët PRO/PAJTOHEM dhe KUNDËR/NUK PAJTOHEM. Ligjëruesi lexon deklaratat. 
Pjesëmarrësit vendosen në njërën nga dy anët e mundshme. Pas çdo deklarate, ligjëruesi 
fton pjesëmarrësit nga PRO dhe KUNDËR t’i tregojnë arsyet e tyre pse janë në atë anë. 
Ndërhyrja në lidhje me pikëpamjet e shprehura nga pjesëmarrësit nga pedagogu nuk 
duhet të ekzistojë. Pas këtij aktiviteti pjesëmarrësit kthehen në vendet e tyre.

DEKLARATAT: (në varësi të kohës nuk ka nevojë të bëhen të gjitha deklaratat ose nëse 
zhvillohet një diskutim në lidhje me një deklaratë)

1. Të huajt duhet të jenë të mirëpritur në vendin tonë.

2. Vendi duhet të mbyllë kufijtë e tij për migrantët/refugjatët nga Siria/Afganistani/
Lindja e Mesme.

3. Duhet të pranohen vetëm refugjatët dhe migrantët e fesë së njëjtë me shumicën 
në vend.

4. Refugjatët rrisin krimin në vend./Refugjatët/Migrantët shkaktojnë probleme në 
vend.

5. Refugjatët/Migrantët duhet të kenë më pak të drejta se qytetarët e vendit ku 
ata banojnë.

6. Refugjatët/Migrantët duhet të kthehen në vendin e tyre të origjinës.

7. Refugjatët/Migrantët gënjejnë për hallin e tyre sepse kanë iPhone.

8. Maqedonia e Veriut nuk mund të pranojë refugjatë/migrantë sepse nuk është 
një vend i zhvilluar ekonomikisht, ndaj është e justifikuar të dëbohen refugjatët/
migrantët.

9. Shumica e refugjatëve/migrantëve janë të vendosur në vende shumë të 
zhvilluara. 
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PJESA TEORIKE

KUSH / KU / PSE / ÇFARË TË DREJTAVE?

Kohëzgjatja: 40 min

Metodologjia: Prezantimi dhe diskutimi

Aktiviteti: Dallimi i termave (15 min)

Në këtë pjesë të prezantimit, ligjëruesi duhet të bëjë dallimin ndërmjet termave: 
Refugjatë, Migrantë, Azilkërkues dhe Persona të zhvendosur Brenda.

Kriteret me të cilat duhet të dallohen këto terma janë: Ku eshte? Pse? Po sikur të 
kthehet? Cilat të drejta posedon?

Tabela 1: Pasqyrë përmbledhëse e demarkacionit të termave

Termi/Kriteri Refugjat Migrant Azilkërkues
Personi i 
zhvendosur 
brenda vendit

Ku gjendet?
Jashtë vendit 
të tij

Jashtë vendit 
të tij

Jashtë vendit 
të tij

Brenda vendit tij

Pse?

Ikja nga rreziku 
nga persekutimi 
(frika nga perse-
kutimi)

Për arsye të 
tjera që nuk 
lidhen me frikën 
nga persekutimi
(arsimi, puna, 
etj.)

Arsyet nuk janë 
të qarta deri në 
përfundim të 
procedurës

Ikje nga rreziku 
nga persekutimi 
(frika nga perse-
kutimi) në ter-
ritorin e vendit 
të tij.

Po sikur të 
kthehet?

A do të jetë në 
rrezik

Mund të kthehet 
(nuk ka rrezik të 
menjëhershëm)

Në varësi të 
rezultatit të 
procedurës

A do të jetë në 
rrezik

Cilat të drejta i 
posedon?

Nuk mund të 
kthehet në 
vendin nga i cili 
ikën 

Në varësi të 
ligjeve të vendit

Në varësi të 
rezultatit të 
procedurës

Nën sundimin e 
vendit të tij
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HYRJE NË PËRKUFIZIMIN PËR REFUGJAT (25 min.)

Kohëzgjatja: 25 min

Përkufizimi i refugjatit përcaktohet në 2 dokumente/akte ndërkombëtare - Konventa e 
Statusit të Refugjatit e vitit 1951 dhe Protokolli për Statusin e Refugjatit i vitit 1967:

Neni 1A (2): PËRKUFIZIMI

ELEMENTET NGA PËRKUFIZIMI:

GJENDJA E HUAJ / JASHTË VENDIT TË ORIGJINËS

FRIKA E JUSTUESHME

NDJEKJE E RËNDË (PËRNDJEKJA)

NË LIDHJE ME STATUSIN CIVIL APO POLITIK

„...për shkak të frikës së justifikuar se do të persekutohet për shkak të racës, fesë, 
kombësisë, përkatësisë në një grup të caktuar shoqëror ose për shkak të bind-
jeve të tij politike, ai ndodhet jashtë shtetit të shtetësisë së tij dhe nuk mundet 
ose, për shkak të frikës së tillë, nuk dëshiron të jetë nën mbrojtjen e atij vendi; ose 
i cili, nëse nuk ka nënshtetësi dhe ndodhet jashtë vendit ku ka pasur vendbanimin 
e tij të zakonshëm, për shkak të ngjarjeve të tilla, nuk mundet ose, për shkak të 
asaj frike, nuk dëshiron të kthehet në të.“

„...gjendet jashtë shtetit të shtetësisë se tij ... ose qe nëse nuk ka shtetësi por 
gjendet jashtë shtetit ku ka pasur vendbanimin e tij të zakonshëm...“

„...frika e justifikuar... për shkak të ngjarjeve të tilla, nuk mundet ose, për shkak të 
kësaj frike, nuk dëshiron të kthehet në të.“

„...I persekutuar ... nuk dëshiron të jetë nën mbrojtjen e atij vendi...“

„...Për shkak të racës, fesë, kombësisë, përkatësisë të një grupi të caktuar sho-
qëror ose për shkak të bindjeve të tyre politike ...“
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CILAT TË DREJTA I POSEDON REFUGJATI? (CILAT TË DREJTA? - RIGHTS?)

Të drejtat e refugjatëve / UNHCR (2:40)
https://www.youtube.com/watch?v=qpOEaBwFuj0

DISKUTIM / VIDEO 

Kohëzgjatja: 30 min

Aktiviteti: REFUGJATËT JANË NJERËZ! TË DREJTAT E REFUGJEVE JANË TË DREJTAT 
E NJERIUT!

Përsëritje se kush janë refugjatë

Çfarë do të thotë të jesh refugjat? - Benedetta Berti and Evelien Borgman (5:43)
https://www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI

Histori të refugjatëve

I AM A REFUGEE: Global refugees share their stories
https://youtu.be/8bEK6gytwec (6:30)

Nëse ka kohë shtesë!

Humanitarët për refugjatët dhe historitë e tyre - Lençe Zdravkin

Lençe Zdravkin: Hekurudha është një hartë për çdo refugjat
https://youtu.be/KFMc45CUixc

Mysafirët refugjatë prej tetë vjetësh në shtëpinë e saj - Lençe Zdravkin sjell mijëra 
tregime refugjatësh
https://www.youtube.com/watch?v=Cprvqcdg5Go
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PËRFUNDIM (AKTIVITET SHTESË NË VARËSI NGA KOHA)

Kohëzgjatja: 20 min

Metodologji: Barometri social

Për aktivitetin e parë pjesëmarrësve do t’u vini në dukje se duhet të zgjedhin njërën nga 
dy anët PRO/PAJTOHEM dhe KUNDËR/NUK PAJTOHEM. Ligjëruesi lexon deklaratat. 
Pjesëmarrësit vendosen në njërën nga dy anët e mundshme. Pas çdo deklarate, ligjëruesi 
fton pjesëmarrësit nga PRO dhe KUNDËR t’i tregojnë arsyet e tyre pse janë në atë anë. 
Ndërhyrja në lidhje me pikëpamjet e shprehura nga pjesëmarrësit nga pedagogu nuk 
duhet të ekzistojë. Pas këtij aktiviteti pjesëmarrësit kthehen në vendet e tyre.

DEKLARATAT: (në varësi të kohës nuk ka nevojë të bëhen të gjitha deklaratat ose nëse 
zhvillohet një diskutim në lidhje me një deklaratë)

 
10. Të huajt duhet të jenë të mirëpritur në vendin tonë.

11. Vendi duhet të mbyllë kufijtë e tij për migrantët/refugjatët nga Siria/Afganistani/
Lindja e Mesme.

12. Duhet të pranohen vetëm refugjatët dhe migrantët e fesë së njëjtë me 
shumicën në vend.

13. Refugjatët rrisin krimin në vend./Refugjatët/Migrantët shkaktojnë probleme 
në vend.

14. Refugjatët/Migrantët duhet të kenë më pak të drejta se qytetarët e vendit ku 
ata banojnë.

15. Refugjatët/Migrantët duhet të kthehen në vendin e tyre të origjinës.

16. Refugjatët/Migrantët gënjejnë për hallin e tyre sepse kanë iPhone.

17. Maqedonia e Veriut nuk mund të pranojë refugjatë/migrantë sepse nuk është 
një vend i zhvilluar ekonomikisht, ndaj është e justifikuar të dëbohen refugjatët/
migrantët.

18. Shumica e refugjatëve/migrantëve janë të vendosur në vende shumë të 
zhvilluara. 
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Azilkërkues

Autor: Lejla Tutiq

Ushtrim Brainstorming në temën azilkërkuesit 

Kohëzgjatja: 5-10 minuta

Kryeni këtë ushtrim përpara se të filloni ligjëratën. Në këtë mënyrë 
pjesëmarrësit do të mund të përfshihen në një stuhi të përbashkët 
idesh dhe do të kenë mundësinë të paraqesin njohuritë e tyre të 
mëparshme. Gjithashtu, kërkojuni pjesëmarrësve të shkruajnë pyetjet 
që kanë në lidhje me këtë temë, ose të shprehin përse janë të 
interesuar në mënyrë specifike dhe çfarë duan të mësojnë nga ky 
leksion. Kështu do të keni mundësi të bëni një krahasim në fund të 
leksionin dhe referojuni ndonjë pyetjeje, nëse nuk e keni përmendur 
gjatë ligjëratës. 
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Diskutim

Aplikojeni këtë ushtrim në rast se konstatoni, bazuar në ushtrimin e kryer më parë, se 
pjesëmarrësit kanë një nivel të caktuar para-njohjeje në lidhje me temën specifike.

Pyetje për diskutim: 

 1. A e keni të njohur termin azil, çfarë do të thotë dhe cilëve persona u jepet?
 2. Mendoni se duhet të ekzistojë azili dhe pse mendoni kështu?

Azil

Termi “azil” vjen nga fjala latine asylum, që fjalë për fjalë do të thotë strehim. Duke e 
interpretuar atë në një kontekst më të gjerë, azili mbulon të gjithë mbrojtjen që një vend 
u ofron refugjatëve në territorin e tij, si një kategori e veçantë personash. 
Gjegjësisht, azili i jepet një personi i cili nuk është në gjendje të kërkojë mbrojtje në 
shtetin ku është shtetas ose në të cilin banon (nëse është person pa shtetësi), dhe për 
shkak të frikës nga persekutimi në bazë të racës, fesë, kombësisë, përkatësisë në një 
grup të caktuar shoqëror ose lëvizje politike

Azilkërkues / Azilantë

Azilkërkues është një individ që kërkon mbrojtje ndërkombëtare. Të kërkosh azil në një 
vend tjetër do të thotë që një person kërkon mbrojtje ndërkombëtare nga rreziqe të tilla 
si lufta, dhuna dhe persekutimi. Në vendet me procedura të individualizuara, azilkërkues 
është një shtetas i një vendi të tretë ose një person pa shtetësi, i cili ka paraqitur kërkesë 
për azil, dhe për të cilin aplikim nuk është marrë ende një vendim përfundimtar nga 
autoriteti kompetent. Jo çdo azilkërkues do të njihet përfundimisht si refugjat, por jo 
çdo refugjat i njohur fillimisht ka qenë azilkërkues. Në këtë drejtim, një azilkërkues është 
person refugjat të cilit i është miratuar një kërkesë për azil nga një shtet.

* Lidhja për videon për dallimin konceptual: https://www.youtube.com/watch?v=E1E_
tiagn8Q. Shikoni videon e punuar nga UNHCR së bashku me pjesëmarrësit.

Procedura për njohjen e të drejtës për azil në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Kërkimi i azilit në një vend tjetër është e drejtë njerëzore. Si kategori juridike e veçantë, 
edhe pse është e paraparë dhe e garantuar në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, 
megjithatë mund të konstatohet se është institut me karakter kombëtar, aq më tepër 
që kushtet dhe procedura për marrjen e të drejtës për azil janë lënë të rregullohen nga 
secili vend individualisht në përputhje me legjislacionin e tij. Në mbështetje të kësaj 
deklarate, flet fakti se përkundër përpjekjeve për vendosjen e një dispozite të veçantë 
në një instrument juridik ndërkombëtar që do të garantonte të drejtën e njohjes së azilit, 
shtetet ende nuk kanë detyrim ndërkombëtar për të njohur të drejtën e azilit të një 
personi, përkundrazi, azili është e drejtë ekskluzive e shtetit që e miraton atë, në kuadër 
të autoritetit të tij sovran dhe në përputhje me situatën e tij ekonomike dhe politike. 



16

-Cilëve persona u njihet e drejta për azil? 

Shteti ynë, pasi ka plotësuar paraprakisht kushtet e paracaktuara dhe ka kryer procedurën 
e duhur, e njeh të drejtën për azil dy kategorive të personave, përkatësisht personit me 
status të njohur refugjati dhe personave nën mbrojtje subsidiare. 
 

Cili institucion është kompetent? 

Institucioni kompetent pranë të cilit zhvillohet procedura për njohjen e të drejtës për azil 
dhe i cili vendos për kërkesat e parashtruara është Ministria e Punëve të Brendshme. 
Konkretisht, në kuadër të kësaj ministrie, gjegjësisht në Sektorin për të Huajt dhe Çështjet 
e Emigracionit, funksionon Departamenti i posaçëm për Azilin dhe Emigracionin.

Rrjedha e procedurës

1. Shprehja e synimit për paraqitjen e kërkesës për njohje të së drejtës për azil bëhet në 
pikën kufitare ose brenda vendit tonë, në stacionin më të afërt të policisë ose në kuadër 
të Qendrës për pranimin e të huajve. Deklarata bëhet para nëpunësit policor. 

2. Nëpunësi policor para të cilit shprehet qëllimi, ka detyrimin të evidentojë personin 
me të dhënat e tij personale, ta fotografojë, të marrë gjurmën e gishtit dhe t’i lëshojë 
një kopje të vërtetimit të qëllimit të shprehur për paraqitjen e kërkesës për njohjen e së 
drejtës për azil. Në këtë mënyrë personin e udhëzon në Sektorin për Azil në Ministrinë e 
Punëve të Brendshme që të paraqesë kërkesë brenda 72 orëve. 

3. Kërkesa paraqitet në dy mënyra, përkatësisht me shkrim ose me gojë në procesverbal. 
Procedura zhvillohet në gjuhën maqedonase, e nëse kjo nuk është e mundur, atëherë 
në gjuhën e vendit të origjinës ose në gjuhën që kupton aplikanti. Me paraqitjen e 
aplikimit, aplikanti fotografohet dhe merren shenjat e gishtërinjve dhe i lëshohet vërtetim 
që konfirmon statusin e tij si azilkërkues, si dhe lejohet të qëndrojë në vendin tonë për 
kohëzgjatjen e procedurës. Vendimi përfundimtar që do të merret nga Njësia për Azil 
varet nga analiza e duhur paraprake e të gjitha fakteve dhe rrethanave të çdo aplikimi 
individual dhe për çdo rast individual. Në këtë drejtim, azilkërkuesi është i detyruar të 

1. Për refugjat i njohur konsiderohet i huaj, i cili, pas shqyrtimit të kërkesës së 
paraqitur prej tij, do të konstatohet se plotëson kushtet e përcaktuara në Kon-
ventën për Statusin e Refugjatit të vitit 1951 dhe Protokollin për Statusin e Refug-
jatit të vitit 1967. Përkatësisht, bëhet fjalë për person i cili për shkak të frikës së 
arsyetuar se do të persekutohet për shkak të racës, fesë, kombësisë, përkatësisë 
në një grup të caktuar shoqëror ose për shkak të bindjeve të tij politike, ndodhet 
jashtë shtetit ku është shtetas dhe nuk mundet, ose për shkak të një frike të tillë, 
nuk dëshiron të jetë nën mbrojtjen e atij shteti. Gjithashtu, nëse bëhet fjalë për 
person pa shtetësi, ai person ndodhet jashtë shtetit në të cilin ka pasur vend-
banimin e tij të zakonshëm dhe nuk mundet ose për shkak të frikës së tillë nuk 
dëshiron të kthehet atje.

2. Personi nën mbrojtje supsidiare është i huaj që nuk kualifikohet si refugjat i 
njohur, por të cilit do t’i jepet e drejta për azil sepse ka arsye serioze për të besuar 
se nëse ai ose ajo kthehet në vendin te cilit ai ose ajo është shtetas, ose nëse ai 
ose ajo është person pa shtetësi, i njëjti i kthehet në vendin e tij të qëndrimit të 
përhershëm të mëparshëm, do të përballet me rrezik real nga pësimi i lëndimeve 
të rënda. Në këtë drejtim si lëndime të rënda konsiderohen: dënimi me vdekje ose 
ekzekutimi, tortura, trajtimi ose dënimi çnjerëzor, poshtërues dhe të ngjashme. 
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dorëzojë të gjitha dokumentet sa më shpejt që të jetë e mundur dhe të paraqesë të 
gjitha informacionet dhe të dhënat relevante që do të arsyetojnë kërkesën e paraqitur. 
Përveç kontrollit të dokumentacionit, zyrtarët e Njësisë për Azil e marrin vendimin në 
bazë të dëgjimit të kryer me azilkërkuesin. Gjatë seancës së tij, publiku përjashtohet, me 
përjashtim të një përfaqësuesi të Komisionarit të Lartë për Refugjatë, një interpretues/
përkthyes dhe një person që ofron ndihmë juridike, pasi gjatë gjithë procedurës kërkuesi 
ka të drejtën e ndihmës juridike falas në përputhje me ligji. Kjo seancë dëgjimore zhvillohet 
për t’i dhënë mundësinë azilkërkuesit të paraqesë të gjitha faktet dhe provat përkatëse 
të ekzistencës së frikës nga persekutimi, ose me fjalë të tjera për të përmbushur kushtet 
sipas Konventës dhe Protokollit që njeh statusin e refugjatit. Për seancën mbahet 
procesverbal, i cili përfundimisht nënshkruhet nga të gjithë pjesëmarrësit në procedurë. 

4. Brenda 6 muajve, Sektori për Azil duhet të marrë një vendim përfundimtar. Në këtë 
mënyrë mund të merren tri lloje vendimesh, përkatësisht:

 – Vendim me të cilin refuzohet kërkesa për njohje të së drejtës për azil 

Ky vendim duhet të përmbajë të gjitha arsyet për refuzimin e kërkesës dhe ato duhet 
të shpjegohen siç duhet. Njëkohësisht duhet shënuar edhe këshilla juridike (fillimi 
i procedurës në Gjykatën Administrative), si dhe afati brenda të cilit personi është i 
detyruar të largohet nga vendi ynë, kjo sigurisht pasi vendimi të jetë fuqiplotë, që do të 
thotë pas marrjes së vendimit nga Gjykata Administrative. 

 -Vendim për njohjen e statusit të refugjatit 
 -Vendim për njohjen e statusit të personit nën mbrojtje supsidiare. 

Të drejtat dhe detyrimet e azilkërkuesve 

Pas paraqitjes së kërkesës për njohje të së drejtës për azil, azilkërkuesit fitojnë disa të 
drejta që i gëzojnë gjatë procedurës. Para së gjithash, azilkërkuesit fitojnë të drejtën e 
qëndrimit në vendin tonë, si dhe të drejtën e akomodimit në Qendrën për pranimin e 
azilkërkuesve ose në vend tjetër, e cila përcaktohet nga Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale, nëse azilkërkuesi shpreh nevojën për një gjë të tillë. Këta persona fitojnë të 
drejtën e qasjes në shërbimet bazë shëndetësore dhe të drejtat e mbrojtjes sociale në 
përputhje me rregulloret kombëtare. 
Gjithashtu, gjatë gjithë kohëzgjatjes së procedurës kanë të drejtë për përkthyes dhe 
interpretues, si dhe të drejtën e ndihmës juridike falas. Gjithashtu kanë mundësi të 
punojnë në kuadër të Qendrës pranuese ose jashtë saj, në një vend të caktuar nga 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. 

Nga ana tjetër, këta persona gjatë procedurës deri në marrjen e vendimit të plotfuqishëm 
kanë detyrime të caktuara që janë të obliguar t’i respektojnë. Para së gjithash, janë të 
detyruar të qëndrojnë në Qendrën pranuese ose në një vend tjetër për akomodim të 
përcaktuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Gjatë kësaj, nëse akomodohen 
në një vend tjetër, jashtë Qendrës për Pranim, kanë për obligim që për çdo largim të 
mundshëm të informojnë organin kompetent (Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale) 
dhe të largohen nga ai vend vetëm kur të marrin leje për këtë. 
Gjithashtu, janë të detyruar të respektojnë rregullat e shtëpisë për qëndrimin në Qendrën 
e pranimit ose në ndonjë vend tjetër ku janë akomoduar, si dhe të mos shfaqin sjellje 
të dhunshme. Gjithashtu, gjatë procedurës, deri në marrjen e vendimit përfundimtar, 
është e nevojshme që këta persona të bashkëpunojnë me ministrinë kompetente, 
të dorëzojnë të gjitha dokumentet e nevojshme dhe të paraqesin të gjitha të dhënat 
përkatëse për vendim. Së fundi, jo më pak e rëndësishme është nevoja për t’iu nënshtruar 
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ekzaminimeve shëndetësore, trajtimit dhe vaksinimeve të munguara me kërkesë të 
autoriteteve kompetente në rast rreziku për shëndetin e njeriut. 

Të drejtat dhe detyrimet e një personi me status të njohur refugjati dhe të personave nën 
mbrojtje supsidiare 

Pas përfundimit të procedurës dhe miratimit të vendimit përfundimtar nga organi 
kompetent, personat me status të njohur refugjati dhe personat nën mbrojtje supsidiare 
fitojnë të drejta dhe detyrime të caktuara. 

Në këtë drejtim, personat me status të njohur refugjati gëzojnë të njëjtat të drejta dhe 
detyrime si shtetasit e vendit tonë, me përjashtim që këta persona nuk kanë të drejtë vote, 
si dhe nuk mund të kryejnë veprimtari, të themelojnë marrëdhënie pune dhe shoqata 
apo parti politike, në rastin kur ligji parashikon si kusht që personi të ketë shtetësinë e 
shtetit tonë. 

Për sa i përket personave nën mbrojtje supsidiare, në parim, për nga të drejtat dhe 
detyrat e tyre, janë të barabartë me të huajt të cilëve u lejohet qëndrimi i përkohshëm 
në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
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Përmblidhje e ligjëratës përmes disa hapave specifikë, duke përdorur qasjen peda-
gogjike të UNHCR-së. Zbatohet në tre hapa, përkatësisht duke bërë pyetje dhe duke 
marrë përgjigje konkrete.

 

Ushtrim në formatin e kuizit të parashikuar për përfundimin e leksionit

Përgatitni një grup pyetjesh me përgjigjet e ofruara në një format kuizi. Mund t’i përdorni 
shembujt e renditur në linkun e mëposhtëm, natyrisht të përshtatur me temën specifike 
të ligjëratës: 

https://www.sfyouth.eu/toolkit/explore_global_issues/Refugees/RefugeesQuiz.pdf. 

Përveç kësaj, mund të zhvilloni kuiz online të përgatitur nga UNHCR me pjesëmarrësit, 
i cili është i disponueshëm në lidhjen e mëposhtme: https://www.unhcr.org/neu/wp_
quiz/unhcr-global-trends-2019-refugees-quiz

1. Ku? 
Pyesim se ku janë shpërngulur këta persona, nëse janë në vendin e tyre apo 
jashtë vendit.

2. Pse? 
Pyesim përse janë shpërngulur, nëse janë shpërngulur sepse kanë qenë në rrezik 
dhe nuk kanë pasur zgjidhje tjetër veçse të lëvizin apo për ndonjë arsye tjetër. 

3. Të drejtat?
Pyesim se çfarë të drejtash kanë këta persona, si dhe çfarë parashikojnë 
dokumentet vendore dhe ndërkombëtare për të drejtat e tyre. Gjithashtu, a mund 
të kthehen këta persona në vend, a kanë të drejtë të punojnë, të arsimohen, 
gjegjësisht çfarë të drejtash gëzojnë këta persona.
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Personat pa shtetësi

Autor: Ivana Petkovska

Pyetje për diskutim

Kohëzgjatja: 15 minuta

(nëpërmjet pyetjeve të listuara, hapni një diskutim midis pjesëmar-
rësve të grupit për të parë nëse ata kanë ndonjë njohuri paraprake 
për temën)

 1. Çfarë mendoni se do të thotë termi shtetësi?
 2. A keni të gjithë nënshtetësi dhe në cilin shtet?
 3. A ka ndonjë prej jush më shumë se një shtetësi?
 4. A ka ndonjë prej jush pa nënshtetësi?

Nocioni i shtetësisë

Çdo vend ka tre karakteristika themelore, përkatësisht popullsinë, kufijtë dhe territorin. 
Shtetësia është një lidhje ndërmjet individit dhe shtetit nga e cila burojnë të drejta dhe 
detyrime të caktuara, pra përmes kësaj lidhjeje shihet lidhja ndërmjet personave dhe 
një shteti të caktuar. Secili shtet rregullon në mënyrë të pavarur mënyrën se si mund të 
merret shtetësia, kështu që ekzistojnë kritere që pranohen nga pothuajse të gjitha ven-
det dhe ato janë: 

Fatkeqësisht, në botë ka dukuri ku mund të takojmë njerëz që nuk kanë asnjë shtetësi, 
përkatësisht ata njerëz quhen pa shtetësi. Personat pa shtetësi janë personat që asnjë 
shtet nuk i njeh si të vetit. Personat pa shtetësi kanë qasje të vështirë në të drejtat dhe 
liritë e njeriut të garantuara brenda një shteti. Për shembull, ata mund të kenë qasje 
të vështirë në të drejtën për arsimim, të drejtën për kujdes shëndetësor ose punësim, 
etj. Gjithashtu shumë shpesh personat pa shtetësi janë të ekspozuar ndaj ndalimit nga 
policia për shkak se nuk kanë dokumente identiteti (letërnjoftim, pasaportë, patentë 
shoferi, etj.)

Shikoni videot me pjesëmarrësit: 

https://www.youtube.com/watch?v=DdfboA_AH0I&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=8TR9TS1QjBA&t=71s

1. Marrja e shtetësisë nga origjina (në rastet kur fëmijët marrin nënshtetësinë e 
prindërve të tyre)
2. Marrja e shtetësisë me lindje në territorin e një shteti
3. Marrja e shtetësisë me natyralizim (personat që jetojnë për një periudhë të 
gjatë kohore në territorin e një vendi mund të marrin shtetësinë nëse nuk kanë 
fituar dy kriteret e mëparshme)

.
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Marko dhe Ivan janë fëmijë që jetojnë së bashku në të njëjtën rrugë dhe kanë qenë 
miq që në moshë të vogël. Fatkeqësisht, Ivan nuk ka nënshtetësinë e asnjë vendi. 
Gjatë regjistrimit në shkollën e mesme, Marko u regjistrua në shkollën e mesme, 
ndërsa Ivani nuk mundi të mbaronte shkollën e mesme pasi nuk kishte dokumente 
identifikimi (certifikatë lindjeje, shtetësi etj.)

Pse ndodh kjo dukuri tek personat pa shtetësi?

Ka disa arsye që mund të paraqiten, që një person të mos marrë nënshtetësinë e 
ndonjë vendi. Çdo vend ka ligjet e veta që rregullojnë mënyrën në të cilën një person 
mund të fitojë shtetësinë. Megjithatë, çdo ligj ka vakumin dhe mangësitë e veta, ndaj 
mund të krijohet një situatë ku një person nuk mund të fitojë shtetësinë. 
Një faktor tjetër që mund të ndikojë është kur njerëzit lëvizin nga vendet ku kanë 
lindur, kështu që një fëmijë i lindur në një vend të huaj mund të rrezikojë të humbasë 
shtetësinë e tij ose të saj nëse ai vend nuk e lejon atë të marrë shtetësinë në bazë 
të lindjes ose vendi i origjinës (nga vijnë prindërit) nuk e lejon prindin të transferojë 
shtetësinë tek fëmija i tij. Një arsye tjetër që shfaqet dhe që ishte më e zakonshme 
në të kaluarën se sot, është ndryshimi i kufijve të një shteti ose paraqitja e shteteve të 
reja. Për shembull, në vendet ku shtetësia fitohet vetëm nga origjina e një shtetasi, pa-
shtetësia do t’i kalohet brezit të ardhshëm. 
Së fundi, arsyeja e fundit që mund të jetë që një person të mbetet pa shtetësi është 
heqja e shtetësisë. Në disa vende ka rregulla që nëse jetoni në një vend tjetër për një 
kohë të gjatë, atëherë mund t’ju hiqet shtetësia. Gjithashtu, shteti mund të ketë politikë 
diskriminuese në një periudhë të caktuar, në mënyrë që një bashkësie të caktuar etnike 
t’i hiqet shtetësia.

Elvisi dhe nëna e tij jetojnë në Maqedoni. Elvisi nuk mund të shkonte në shkollë për 
vite me radhë sepse ishte pa shtetësi dhe nuk kishte dokumente personale për t’u 
regjistruar në shkollën e tij. Kështu ai mësonte i vetëm në shtëpi dhe ndihmonte nënën 
e tij. Elvis përfundimisht i fitoi dokumentet. Tani ai ka vazhduar shkollimin në shkollë.

Shikoni videon me pjesëmarrësit: 

https://www.youtube.com/watch?v=qAGTBY42s5Q&t=91s

Personat pa shtetësi në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Pa-shtetësia është një problem me të cilin përballet edhe vendi ynë. Arsyeja më e 
shpeshtë e shfaqjes së pashtetësisë tek fëmijët në Maqedoni është mosregjistrimi i 
lindjeve dhe emrave personalë. Më shpesh me këtë problem ballafaqohen fëmijët që i 
përkasin komunitetit rom, veçanërisht nëse ata kanë lindur në shtëpi ose nëse prindërit 
e tyre nuk kanë dokumente të vlefshme identiteti, si certifikatë lindjeje/martese dhe 
kartë identiteti të vlefshme. Nëse prindërit nuk e regjistrojnë lindjen e fëmijës brenda 
afatit ligjor prej 30 ditësh, duhet të nisin procedurë për regjistrim shtesë të lindjes ose 
të emrit personal, duke paraqitur dokumente shtesë si provë. 
Problem i veçantë paraqitet nëse nëna e fëmijës nuk është e regjistruar në regjistër, 
gjegjësisht nuk është i regjistruar emri dhe lindja e saj dhe nuk ka certifikatë lindjeje. 
Në raste të tilla, prindërit e fëmijëve përballen me pengesa serioze administrative dhe 
më shpesh këta fëmijë nuk kanë mundësi të regjistrohen në regjistrin amë. 
Një problem i veçantë në procedurën e regjistrimit shtesë është fakti se autoritetet që 
zbatojnë regjistrimin shpesh këmbëngulin që prindërit të bëjnë analizën e ADN-së, si 
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dëshmia më e fortë e lidhjes së gjakut dhe lidhjes familjare të fëmijës. 
Megjithatë, përgatitja e kësaj analize është e shtrenjtë, dhe për këtë arsye e paarritshme, 
për prindërit në rrezik social. E gjithë kjo komplikon edhe procedurën e regjistrimit në 
Librin amzë të lindjes dhe rezulton me paraqitjen e pashtetësisë vetëm për shkak të 
mos regjistrimit të lindjes së fëmijës dhe mungesës së certifikatës së lindjes.

Shteti ynë përpiqet të sigurojë mbrojtje për personat pa shtetësi, ndaj ka disa masa 
mbrojtëse për fëmijët që nuk kanë shtetësi të asnjë shteti. Kështu, fëmijët të cilët 
kanë lindur në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa prindërit 
e tyre nuk kanë shtetësi të vendit tonë apo të një shteti tjetër, automatikisht do të 
marrin nënshtetësinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut për të ulur përqindjen e 
personave pa shtetësi.

Si fitohet shtetësia në vendin tonë?

Në vendin tonë, sipas Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ligjit 
për shtetësinë, ekzistojnë 4 mënyra se si mund të fitohet shtetësia:

 1. Origjina  
 2. Lindja në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut
 3. Natyralizimi
 4. Marrëveshjet ndërkombëtare

Shtetësinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut e fiton fëmija i gjetur ose i lindur në 
territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, prindërit e të cilit janë të panjohur, ose 
kanë shtetësi të panjohur ose janë pa shtetësi.

Nëse personi pa shtetësi paraqet kërkesë për marrjen e shtetësisë së Republikës së 
Maqedonisë së Veriut me natyralizim, ajo mund të fitohet nëse ka jetuar përgjithmonë 
në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut së paku gjashtë vjet dhe i plotëson 
kushtet e tjera të përcaktuara me ligj.

Personat që fitojnë shtetësinë me natyralizim duhet të bëjnë betimin e mëposhtëm:

„Betohem në nderin se do t’i jem besnik shtetit të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut dhe do të respektoj Kushtetutën dhe ligjet dhe do t’i kryej detyrat e shtetasit të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut.“

Kërkesa për marrjen e shtetësisë i dorëzohet Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), 
organ i cili më tej duhet të vendos nëse personi do ta fitojë shtetësinë apo jo.
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Ushtrim: (20 minuta)

Shpjegojuni pjesëmarrësve se do të bëni pyetje në lidhje me personat pa shtetësi. Ata 
do të duhet të ngrenë dorën nëse janë dakord apo jo me këtë pyetje. Pas çdo pyetjeje, 
diskutoni pse mendojnë se është e drejtë apo e gabuar.

1. Vendi në të cilin janë fëmijët pa shtetësi duhet tu lejojë të shkojnë në shkollë 
sepse të gjithë fëmijët kanë të drejtën e arsimimit. A jeni dakord me këtë deklaratë?

2. Personat pa shtetësi janë më të rrezikuar se refugjatët sepse edhe në vendin e 
tyre ata nuk mund të kenë qasje në shërbime të tilla si kujdesi shëndetësor dhe 
arsimimi. Duhet të përqendrojmë më shumë energji për të ndihmuar njerëzit pa 
shtetësi sesa refugjatët. A jeni dakord me këtë deklaratë?

3. Çdo vend duhet t’i japë shtetësinë çdo fëmije të lindur në vendin e tij. A jeni 
dakord me këtë deklaratë?

.
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Aktivizmi rinor

Programi i Aktivizmit Rinor fillon në vitin 2011 kur paraqitet nevoja për hapjen e një 
programi që do të fokusohet në edukimin joformal në lidhje me aktivizmin rinor, i cili 
do të ofrojë hapësirë për shprehje kreative dhe të lirë dhe angazhim të të rinjve për të 
ndërmarrë aktivitete që do të ndryshojnë gjendjen aktuale në të cilën veprojnë.

Programi synon të zvogëlojë hendekun në komunikim ndërmjet të rinjve dhe 
institucioneve dhe të përmirësojë organizimin e të rinjve përmes integrimit të të rinjve 
pavarësisht nga statusi demografik dhe social si dhe orientimi kulturor, etnik dhe seksual. 
Prioriteti i veprimit të saj është njohja, respektimi dhe promovimi i tolerancës tek të rinjtë 
për të rritur pjesëmarrjen dhe ndikimin e tyre në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal 
dhe kombëtar.

Anëtarët e programit kanë mundësinë t’i bashkohen klubeve të Artivizmit në Shkup, 
Tetovë, Manastir dhe Veles dhe të zbatojnë dhe marrin pjesë në aktivitete si organizimi 
i ngjarjeve, aksioneve, punëtorive, ekspozitave dhe shfaqjeve. Programi ka rreth 100 
anëtarë të cilët përdorin në mënyrë aktive aftësi të ndryshme pune, teknika multimediale 
dhe arti si mjet për aktivizmin rinor.
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Në këpucët e refugjatëve

Autor: Pande Eftimov

Lidhja për lojën - https://wetransfer.com/
downloads/3c9486600426f94de05a47050a46569f20211128160903/5042a5

Elaborimi i sesionit 

NË KËPUCËT E REFUGJATËVE

OBJEKTIVAT:

• Pjesëmarrësit të njihen me nocionet e 
parapara;
•Pjesëmarrësit identifikohen me këto kategori 
njerëzish përmes lojës;
• Paraqitja vizuale e problemeve me të cilat 
përballen këto kategori njerëzish;

NOCIONE:

• Refugjatë;
• Kerkuesit e azilit;
• Emigrantë;
• Personat pa shtetësi

REZULTATET:
Pjesëmarrësit njihen me konceptet teorike të 
parashikuara për sesionin

BURIMET:

https://www.unhcr.org/618bc1d64

Mësojmë drejtësi, Teksti mësimor për liritë dhe 
të drejtat civile dhe politike
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AKTIVITETET KRYESORE:

AKTIVITETI 1
Takimi fillon me një lojë të shkurtër për ndërtimin e shpirtit të ekipit, përqendrim në realizim 
ose një stimulues të thjeshtë për njoftimin e grupit. (5-10 min.)

AKTIVITETI 2
Aktiviteti i radhës është miratimi i përbashkët i rregullave të lojës që parashikohet për këtë 
seancë. Fillimisht prezantoni lojën dhe vizualisht jua paraqesni të gjitha fushat, përgatitjen 
me prezantimin e rregullave para fillimit të lojës, qëllimet e lojës dhe mesazhin përfundimtar.

Ideja e këtij aktiviteti është që pjesëmarrësit të bien dakord për rregulla konkrete, specifike. 
Më pas t’i votojnë së bashku. Në këtë mënyrë, ata do të bien dakord vetë, do t’i respektojnë 
rregullat në mënyrë konsekuente dhe do t’i ndjekin ato pa imponime. (Në varësi të 
dinamikës, moshës, aftësive psikikie dhe kognitive të pjesëmarrësve në këtë sesion - mund 
të shpjegohen vetëm rregullat që do të ndiqen) (15-20 min.)

AKTIVITETI 3
Duke ndjekur rregullat e lojës, vazhdoni me pjesën teorike (shih shtojcën) në të cilën mund 
të përdorni stuhinë e ideve për të arritur në përkufizimin e duhur të termave Refugjatë; 
Kërkuesit e azilit; Emigrantë; Persona pa shtetësi; (10-15 min)

AKTIVITETI 4 
Pasi të kuptojnë konceptin e përgjithshëm, kaloni në lojë. 

Është shumë e rëndësishme në këtë pjesë që lehtësuesi i grupit të ndihmojë vetëm kur 
është vërtet e nevojshme. Pjesëmarrësit duhet të lëvizin vetë nëpër fushat dhe të gjithë 
duhet të arrijnë vetë deri në fund. Ideja është të identifikohen me këto kategori njerëzish 
përmes lojës praktike. (25-30 min.)

AKTIVITETI 5 
Në fund të ushtrimit mund të diskutoni rezultatet e fituara nga pjesëmarrësit për të parë se 
në mjedisin e tyre ka vazhdimisht njerëz që nuk kanë të njëjtat pikëpamje dhe qëndrime si 
ata. 

Pyetje për diskutim:

 •Si u ndjetë duke luajtur lojën?
 • Si ka qenë komunikimi mes jush?
 • A ishte e vështirë lëvizja nëpër fushat?
 • Lëvizët sepse ishit në rrezik apo thjesht nuk kishit zgjidhje?
 • A i njihni të drejtat e refugjatëve, azilkërkuesve, emigrantëve?
 • Cila është situata reale me këto grupe njerëzish?



28

Familje kujdestare - strehim për fëmijën refugjat

Autor: Elena Nikolloska

Qëllimi: Pjesëmarrësit shqyrtojnë tërësisht një temë më pak të njohur 
në shoqërinë tonë. Zgjerimi dhe thellimi i njohurive për refugjatët dhe 
vështirësitë që ata hasin gjatë udhëtimit të tyre. Pjesëmarrësit njihen 
me konceptin e “Familjes kujdestare”. Pjesëmarrësit njihen me forma 
të ndryshme të kujdesit.

Nocione:
  Refugjat
  Familje kujdestare

Pikat kryesore:
 
• Njohje e nocioneve
• Njohje me titullin “Familje kujdestare - strehë për fëmijën refugjat”
• Të drejtat e fëmijës
• Ndikimi i formës së familjes kujdestare mbi problemin e neglizhencës 
së fëmijëve refugjatë
• Barrierat për kryerjen e kësaj forme kujdesi
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Përshkrimi i ligjëratës:

Takimi fillon me një energjizues, si për shembull:

Sesioni fillon me një stuhi të shkurtër idesh. Është shumë e rëndësishme të niset nga 
njohuritë e mëparshme të pjesëmarrësve dhe ata të kenë mundësi të identifikohen me 
situata reale që lidhen me krizën e refugjatëve dhe fëmijët refugjatë. Lehtësuesi tenton 
të diskutojë përmes njohurive të mundshme paraprake të pjesëmarrësve, duke iu afruar 
kështu termit “refugjat” i cili më pas përkufizohet. 

Dy termat që do të përcaktohen janë “refugjat” dhe “familje kujdestare”. Gjithashtu, 
vëmendja do të përqendrohet në rëndësinë dhe nevojën e konceptit Familje kujdestare 
në shoqërinë në të cilën jetojmë. Gjithashtu, në prezantimin e shkurtër do të ketë një 
shpjegim se si realizohet kjo formë.

Për këtë ligjëratë është e rëndësishme të kujtojmë se pjesëmarrës janë nxënës të 
shkollave të mesme të cilët ndoshta nuk kanë përvojë me këtë temë dhe nuk duhet 
pritur interes i njëjtë nga të gjithë.

Pas njohjes me dy konceptet kyçe dhe konceptin e familjes kujdestare, lehtësuesi duhet 
të përmend se statusi i fëmijës migrant nuk duhet të jetë kurrë pengesë për qasjen e tij 
në shërbimet bazë shëndetësore dhe gëzimin e të drejtave të fëmijës, siç është e drejta 
për arsimim, e drejta për kujdes shëndetësor, e drejta për mbrojtje nga shfrytëzimi, e 
drejta për familje etj...

Më pas paraqitet pjesa teorike deri në pikën e parë.

AKTIVITETI 1: Privilege walk lojë. 

Lehtësuesi duhet të përgatisë karta aq sa është numri i pjesëmarrësve. Më pas, të shkruajë 
statusin e personit në secilën prej kartave. P.sh. Fëmijë refugjat, fëmijë në atdheun e tij/
saj, fëmijë i përkujdesur në institucion social, fëmijë i përkujdesur në familje kujdestare 
(mund të plotësohet). 
Rolet mund të përsëriten. 

Pjesëmarrësit nxjerrin një kartë dhe nuk i tregojnë njëri-tjetrit kartat me rolin e tyre, 
moderatori lexon disa deklarata dhe pjesëmarrësit duhet të bëjnë një hap përpara nëse 
mendojnë se roli i tyre e gëzon këtë të drejtë ose pajtohet me deklaratën. Pjesëmarrësit 
rreshtohen në një vijë të drejtë dhe moderatori lexon thëniet e mëposhtme:

- Kam të drejtën për arsim të pa penguar
- Kam të drejtë për familje

Delhi Buses 
 
Kjo lojë mund të quhet sipas çdo lloj transporti lokal. Zgjidhni numrin e “shoferëve”. 
Caktoni një numër pasagjerësh që duhet të marrë çdo shofer. (Sigurohuni që 
pjesëmarrësit të numërohen saktë në mënyrë që askush të mos mbetet pa udhë-
tim!) Kërkojuni shoferëve të ecin nëpër dhomë duke bërë zhurmë si të automjetit 
dhe duke kërkuar një pasagjer. Pasagjerët ulen prapa ose pranë shoferit të tyre, 
të duket sikur janë në një automjet. Tani të gjitha “automjetet” qarkullojnë si në 
trafik, duke ju rënë borive e duke u bërtitur drejtuesve dhe mjeteve të tjera.
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- Nëse kam problem me rëndësi lokale, mund të kontaktoj
- kryetarin e komunës sime
- Nuk jam i/e diskriminuar
- Ndihem i/e lirë të flas publikisht dhe të shpreh pikëpamjet e mia
- Mund të përdor të drejtat e mia për sigurim shëndetësor dhe social
- Njëri ose të dy prindërit kanë kryer fakultet
- Nëse keni anëtarë të ngushtë të familjes që janë mjekë, avokatë ose punojnë në ndonjë 
profesion për të cilin duhet diplomë
- Nëse pothuajse gjithmonë vëreni se anëtarët e racës, orientimit seksual, fesë dhe 
klasës suaj janë të përfaqësuar gjerësisht në televizion, në gazeta dhe media në mënyrë 
POZITIVE
- Nëse ndiheni të sigurt se nuk do t’ju ndjekin, ngacmojnë ose shikojnë nën mbikëqyrje 
të rreptë derisa bëni pazar

Kërkojuni atyre që kanë mbetur pas të përshkruajnë se si ndihen, dhe më pas atyre që 
dolën përpara të përshkruajnë se si u ndjenë duke lënë të tjerët pas.

Më pas, ndërsa kartat e roleve përsëriten, kërkojuni atyre në të njëjtin nivel të qëndrojnë 
së bashku dhe të shohin nëse të gjithë kanë të njëjtin rol.

Pyetje për diskutim:

1. Kush janë ata që kanë ecur përpara? Pse janë përpara? A duhet të jenë përpara? 
Si mund të kontribuojnë në barazimin e dallimeve dhe arritjen e një shoqërie të drejtë?

2. Kush janë ata që ngelën pas? A duhet të qëndrojnë prapa? Si ndihen ata? 
Çfarë mund të bëhet për të ecur përpara?

Vazhdoni me pikën e parë nga pjesa teorike.

AKTIVITETI  2

Ndani pjesëmarrësit në tre grupe. Grupi i parë duhet të shkruajë cilat janë përfitimet e 
formës së familjes kujdestare, grupi i dytë duhet të shkruajë cilat janë disavantazhet e 
formës së familjes kujdestare. Grupi i tretë le të quhet MBIKËQYRJE. Të dy grupet kanë 
një kohë pune prej 10 minutash dhe më pas të dy grupet i prezantohen mbikëqyrësit, 
detyra e tyre është të gjejnë një mënyrë për të mbushur boshllëqet në këtë formë dhe 
më pas t’ia paraqesin moderatorit.

Kornizat për këtë aktivitet janë plotësisht të hapura dhe pjesëmarrësit mund të 
mendojnë në çdo drejtim.

Vazhdoni me pika dynga pjesa teorike. Flisni për barrierat me të cilat përballemi gjatë 
kryerjes së formës së familjes kujdestare.Gjatë ligjëratës bëni një krahasim të shkurtër 
me atë që grupi i dytë ka bërë në ushtrimin e mëparshëm, qëllimi juaj është të shihni 
nëse i kanë gjetur pikat kyçe nga pika e dytë e pjesës teorike të kësaj ligjërate. Kur 
arrini në përfundimin e pikës së dytë, bëni një krahasim të shkurtër me atë që bëri 
grupi i parë në aktivitetin e mëparshëm. Mund ta plotësoni pjesën teorike me gjëra të 
reja të mundshme që janë paraqitur në aktivitetin e mëparshëm.
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Histori e vërtetë

“Pata një nxitje të papritur për të kontaktuar punonjësin tonë social për të thënë se do të 
donim të shtoheshim në listën e fëmijëve refugjatë – të nesërmen erdhi lajmi se kampi 
i refugjatëve në Kala po mbyllej dhe morëm një telefonatë nga Ministria e Punëve të 
Brendshme. Na pyetën nëse ndiheshim të aftë të kujdeseshim për një adoleshente nga 
Eritrea. Ajo ishte 17 vjeçe dhe jetime. Thamë po, me zërin që na dridhej, duke mos ditur 
asgjë më shumë për të.

Ajo mbërriti të nesërmen, vetëm me rrobat që kishte veshur dhe me shumë pak pronë, 
krejtësisht e rraskapitur pas udhëtimit të saj të mundimshëm.

Ishte padyshim një sfidë në aq shumë mënyra, por edhe një bekim kaq i mahnitshëm. Fillimi 
i komunikimit ishte jashtëzakonisht i vështirë, veçanërisht pasi në zonën tonë nuk kishte 
asnjë përkthyes që fliste gjuhën e saj. Për takime shpesh na duhej të përdornim linjën e 
gjuhës, e cila ofron një përkthyes përmes telefonit, por përveç kësaj, mbështeteshim në 
Google Translate dhe online fjalorë. Fillimisht, gatimi ishte i vështirë për të, sepse dieta 
e saj ishte krejtësisht e ndryshme nga e jona, por na pëlqente shumë të mësonim për 
kulturën e saj dhe të provonim ushqime dhe erëza të reja, ndërsa kjo ishte një mënyrë e 
shkëlqyer për t’u lidhur me të.

U përpoqëm ta ndihmonim të ndërtonte marrëdhënie me të tjerët nga kultura e saj dhe 
pritëm gjashtë vajza të tjera për Krishtlindjet e Eritresë më 7 janar, ditën që festojnë këtë 
festë. Edhe pse asaj iu desh pak kohë për të marrë mbështetje për të, ajo tani mund të 
hyjë në arsim në nivel lokal dhe të rritet në vetëbesim. Ajo është kaq e sjellshme dhe 
punëtore dhe ka marrë shumë reagime pozitive nga mësuesit e saj. Ajo është e krishterë 
dhe i blemë një Bibël në gjuhën e saj dhe i pëlqen të vijë me ne në kishë.

Zonjusha jonë e bukur, ishte një bekim për ne. Jeta e saj ishte kaq e vështirë dhe ne na 
binin lot ndërsa ajo u tregonte historinë e saj avokatëve dhe punonjësve socialë, por 
mbeti pozitive dhe tani po përpiqet të shfrytëzojë sa më shumë mundësitë e saj. Së 
fundmi asaj iu kërkua të shkonte dhe të fliste me shërbimet sociale për përvojat e saj në 
këtë vend dhe u nominua nga kolegji për çmim në ceremoninë e ndarjes së çmimeve 
në zonën tonë. 

Isha shumë nervoz për t’u kujdesur për një refugjate dhe nuk e kisha idenë se çfarë të 
prisja, por ajo është pjesë e familjes sonë dhe ne jemi shumë të lumtur që kujdesemi për 
të. Fatmirësisht edhe ajo duket se është e kënaqur me ne, pasi së fundmi na dha notën 
dhjetë nga dhjetë të mundshme për kujdesin tonë. Shpresa jonë është që ne të mund të 
jemi po aq bekim në jetën e saj sa ajo ishte për ne.”

Diskutoni emocionet e shkaktuara nga kjo histori te pjesëmarrësit.

Për të kontrolluar se çfarë kanë mësuar përmendësh dhe mësuar, ju duhet të bëni 
një ushtrim të shkurtër reflektimi, kuiz ose të zhvilloni një diskutim. Nëse zhvilloni një 
diskutim, ekziston mundësia që jo të gjithë pjesëmarrësit të përfshihen me mendimin e 
tyre, kështu që praktikoni ushtrim reflektimi që përfshin të gjithë pjesëmarrësit.
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Pjesa teorike:

Refugjat

Refugjatët janë njerëz që kanë ikur nga lufta, dhuna, konflikti apo persekutimi dhe kanë 
kaluar kufirin ndërkombëtar për të gjetur sigurinë në një vend tjetër.

Ata shpesh duhet të ikin me diçka më shumë se vetëm rroba në shpinë, duke lënë pas 
shtëpi, pronë, punë dhe njerëzit e afërm. 

Refugjatët janë përkufizuar dhe të mbrojtur në të drejtën ndërkombëtare. Konventa e 
Refugjatëve e vitit 1951 është një dokument ligjor kyç dhe një refugjat e përkufizon si
dikush që nuk mund ose nuk dëshiron të kthehet në vendin e origjinës nga frika se mos 
persekutohet për shkak të racës, fesë, kombësisë, anëtarësimit në një grup të caktuar 
shoqëror ose opinionit politik.

Përkufizimi i refugjatit është deklarativ, përkatësisht personi është refugjat sapo ai/
ajo plotëson kriteret që përmban përkufizimi. Kjo do të ndodhte domosdo përpara 
se t’i vendoset zyrtarisht statusi i refugjatit. Derisa të bëhet një përcaktim i tillë, duhet 
të supozohet se ata që kanë kaluar kufirin ndërkombëtar për të shmangur rrezikun e 
dëmtimit serioz në vendin e tyre të origjinës janë refugjatë dhe duhet të trajtohen si të 
tillë.

Familje kujdestare 

Koncepti i kujdesit për të miturit në një shtëpi private të një kujdestari të certifikuar 
nga shteti, i njohur si “prind kujdestar” ose me një anëtar të familjes të miratuar nga 
shteti. Vendosja e fëmijës zakonisht organizohet nëpërmjet qeverisë ose një agjencie të 
shërbimeve sociale. Institucioni, shtëpia e grupit ose prindi kujdestar marrin rimbursim 
për shpenzimet përveç rastit kur ai/ajo është me një anëtar të familjes. Në disa vende, të 
afërmit ose kujdestarët “të afërm” të fëmijëve të cilët janë nën mbrojtjen e shtetit, marrin 
bursë financiare.

Çdo ditë, më shumë se 40.000 familje në mbarë botën detyrohen të braktisin shtëpitë 
e tyre për shkak të dhunës në komunitet, luftës, urisë, fatkeqësive natyrore dhe 
persekutimit.

Gjatë rrugës, familjet e refugjatëve ndonjëherë ndahen për shkak të vdekjes, sëmundjes 
ose burgimit. Kur bashkimi familjar nuk është i mundur, alternativa më e mirë është që 
një familje kujdestare të kujdeset për ju.

Familjet strehuese të refugjatëve po rriten për të siguruar një shtëpi për fëmijët që 
shpesh janë ndarë nga familjet e tyre për vite me radhë.

Të gjithë këta fëmijë që kanë dalë në rrugë kanë përjetuar humbjedisa prej tyre kanë 
përjetuar humbjen tragjike të familjarëve dhe miqve, dhe të gjithë kanë humbur 
stabilitetin dhe jetën pa brenga që meritojnë të gjithë fëmijët.

1. Si ndikon ky koncept mbi problemin me neglizhencën e fëmijëve refugjatë?

- Këtu fillon kuptimi i vërtetë i ligjërimit. Moderatori duhet të theksojë se kjo është një 
temë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe e ndjeshme. Gjithashtu, moderatori duhet të 
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përpiqet të tregojë pjesën teorike në një stil bashkëbisedues dhe kështu të afrohet më 
shumë me anëtarët. 

A e dini se ka rreth 19,5 milionë refugjatë që nuk mund të jetojnë më në shtëpi? Familjet 
dhe fëmijët duhet të largohen nga shtëpitë e tyre si pasojë e konflikteve politike, 
persekutimit dhe fatkeqësive natyrore. Përmes këtyre përvojave të tmerrshme, shumë 
prej tyre mbeten të pastrehë ose pa familje. Duke parë anëtarët e familjes së tyre duke u 
vrarë, shkatërrimin e tokës dhe jetët e copëtuara, ata shpesh ndiejnë mungesë shprese 
dhe dëshpërim nga trauma dhe humbja. Ata janë të detyruar të lënë vendet e tyre dhe 
të shkojnë në një udhëtim nëpër botë. 

Pas traumave të rënda nga shtëpitë e tyre, ky nuk është tmerri i vetëm me të cilin 
përballen këta fëmijë dhe familjet e tyre. Fëmijët refugjatë kanë mbetur pa prindërit e 
tyre. Ndonjëherë vriten në luftë, herë familje të tëra ndahen sepse njëri prej anëtarëve 
nuk arrin të kalojë kufirin, ndërsa të tjerët vazhdojnë rrugëtimin me shpresën se një ditë 
do të takohen sërish.

Prandaj është e nevojshme të sigurohet strehim për fëmijët refugjatë të mbetur vetëm, pa 
kujdes për çfarë do lloj arsye. Një nga format kryesore të kujdesit janë pikërisht familjet 
kujdestare. Më parë, një person i autorizuar kontrollon situatën në familjen që është 
kandidate për t’u kujdesur për një fëmijë refugjat. Pasi personi i autorizuar të konstatojë 
nëse plotësohen të gjitha kushtet, e njëjta familje bëhet familje kujdestare e certifikuar.

Roli i familjes kujdestare është të sigurojë kushte që fëmija refugjat të gëzojë të drejtat 
e tij dhe të marrë kujdesin e nevojshëm që meriton çdo fëmijë. Kujdesi prindëror dhe 
atmosfera familjare kanë një ndikim pozitiv në gjendjen mendore të fëmijëve. Dhe me 
këtë ne shohim ndikimin pozitiv të kësaj forme mbi shoqërinë.

2. Barrierat me të cilat përballemi në përpjekjen për të bërë këtë formë ...

Kjo formë ofron një sërë shërbimesh të ndryshme për të rinjtë. Shumica e të rinjve 
vendosen në familje kujdestare për azilkërkuesit, të cilat synojnë të ofrojnë shtëpi 
dhe mjedis familjar që është ideal për të rinjtë. Disa të rinj kanë nevojë për më shumë 
ndihmë për t’u rikuperuar nga traumat e kaluara dhe vendosen në një program kujdesi 
terapeutik. Ndërsa të rinjtë piqen dhe fitojnë pavarësinë, ata shpesh diplomohen në 
familjen kujdestare, duke siguruar një jetë me më pak mbikëqyrje dhe fitojnë aftësi për 
të jetuar vetë.

Shumë të rinj në program mund të punojnë me mentor, i cili do të jetë një model pozitiv 
dhe do t’i ndihmojë ata të përshtaten me zakonet dhe kulturën e vendit në të cilin 
ndodhen. Shumë të rinj kanë gjithashtu një mësues që i ndihmon ata të mësojnë në 
sistemin e ri arsimor dhe të zhvillojnë shprehi pozitive të të nxënit.

Gjithashtu, ekzistojnë edhe pengesa gjuhësore me të cila ballafaqohemi në kryerjen 
e formës së familjes kujdestare, gjithmonë fëmijët e vendosur në familje kujdestare 
shoqërohen nga dikush pikërisht për shkak të pengesave gjuhësore, sepse është e 
pamundur të punësosh një përkthyes që do të jetë në dispozicion pa pushim. 

Në vendet e Evropës Perëndimore kjo është një praktikë e vendosur sepse prej vitesh 
ka familje që kanë emigruar nga vendet nga vijnë fëmijët e pashoqëruar - nga Siria, 
Afganistani etj. Kur një fëmijë kujdeset në një familje ku nuk ka pengesa gjuhësore, 
nuk ka dallime kulturore apo fetare, atëherë është shumë më e lehtë të integrohet në 
shoqëri.
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Shembull për lëvizje migratore në botë - 
Imigrimi indian në Kanada kundrejt 
Shteteve të Bashkuara

Autor: Elena Ilievska

Vitet e fundit numri i emigrantëve indianë është rritur me shpejtësi, duke u rritur me gati 2% 
në vetëm 5 vjet. Nuk është sekret që gjatë historisë popullsia indiane ka pësuar migrime 
masive, për shumë arsye të ndryshme. Por pse nuk ka ngadalësim të migracionit? A 
është Amerika ende alternativa më e mirë për këta emigrantë? Dhe a po i heq Kanadaja 
titullin Amerikës si vendi “më i favorshëm” për qytetarët indianë? 
 

Figura 1: Statistikat e Migracionit Indian 1990-2019

Për t’iu përgjigjur pyetjes së parë, dmth, “Pse po rritet numri i emigrantëve indianë?”, 
duhet të kthehemi te situata socio-politike e Indisë në vitet e fundit. 

Në vitin 2018, Kumar dhe gruaja e tij darkonin në shtëpinë e tyre në Indinë e Veriut, 
Guxharat, nuk mund ta imagjinonin se vetëm pesë minuta më vonë do të gjendeshin 
nën tryezën e tyre, duke u fshehur nga gurët që jo vetëm do të shkatërronin dritaret 
e tyre, por edhe qetësinë. Menjëherë pas sulmit Kumar dëgjoi motorin e një makine, 
kur pa automjetin, vuri re një afishe nga partia e atëhershme në pushtet, BJP (Partia 
Nacionaliste e njohur për sulmet e dhunshme ndaj atyre që nuk i përkushtohen fesë 
hinduiste). Gjatë muajve të ardhshëm situata vetëm u përkeqësua, Kumar u rrah dhe kur 
u përpoq të denonconte ngjarjen në polici, ai u ndalua nga anëtarë të BJP-së. Jo shumë 
kohë pasi u informua se jeta e tij ishte në rrezik, ai nuk kishte zgjidhje tjetër veçse të ikte. 
Disa ditë më vonë, ai dhe gruaja e tij pritën fluturimin e parë për në Meksikë për të arritur 
në destinacionin e tyre përfundimtar, Shtetet e Bashkuara. 
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Në të njëjtën kohë, në Mumbai të Indisë, nëna dhe gruaja Zohra u përballën me një 
fat të ngjashëm, por ndryshe nga Kumar, udhëtimi i saj e çoi në Kanada. Edhe pse e 
ngjashme, historia e saj kishte disa dallime. Së pari, burri dhe fëmijët e Zohrës ishin 
shtetas kanadezë. Nga njëra anë, procesi për vizën e saj u lehtësua, por gjithsesi zgjati 6 
muaj, që do të thotë se Zohra ishte ndarë nga të dashurit e saj për gjysmë viti. 
Fëmijët e saj ishin ende të vegjël, më i madhi ishte vetëm dhjetë vjeç, që ndjente 
mungesën e nënës së tij të cilën nuk mund ta plotësonte i shoqi, i cili gjatë atij gjysmë 
viti kishte kaluar nëpër ferr. Mes përgjegjësisë me fëmijët, tetë orë punë dhe betejës së 
vazhdueshme me qeverinë kanadeze për vizën e Zohrës, ai mezi qëndronte në këmbë, 
por ditën që përqafoi sërish të dashurën, ishte i sigurt se ja vlejti sakrifica e tij afatgjatë. 
Më në fund, më 21 dhjetor të atij viti, Zohra u ribashkua me familjen e saj. 

Nëpërmjet historisë së Kumar-it mësojmë për shumë aspektet më morbide të jetës së 
emigrantëve. Në kampin e refugjatëve kishte shumë indianë të tjerë, disa udhëtonin 
për vite të tëra, të tjerë kishin humbur më të afërmit e tyre, dukej se tregimet e vdekjes, 
përdhunimit dhe vjedhjes të ishin e vetmja gjë që të gjithë kishin të përbashkët. 
Për fat të mirë, Kumar ishte ende me gruan e tij dhe të dy ishin të shëndetshëm dhe 
gjallë, më herët mendonte se ajo nëpër çfarë kishin kaluar ishte e tmerrshme, por kishte 
ardhur në një përfundim të dhimbshëm se në krahasim me të tjerët në të vërtetë kishte 
pasur fat.

Figura 2: Emigrantët indianë që presin në aeroportin e Delhit pas deportimit të tyre prapa në Indi

Tetori 2019 është viti kur historitë e Kumarit dhe Zohras ndahen në kahe të kundërta. 
Kumar është kthyer në Indi, i dëbuar, së bashku me gruan e tij, duke pritur në aeroportin 
e Delhi, i pashpresë. Kërkesa e tyre për vizë u refuzua, së bashku me kërkesën e tyre për 
azil, dhe kur më vonë u përpoqën të kalonin ilegalisht kufirin e SHBA-ve ata u deportuan 
menjëherë. Nga ana tjetër, Zohra ka marrë vizën dhe në momentin e leximit të kësaj 
është edhe shtetase e ligjshme e Kanadasë, me të gjitha të drejtat dhe detyrat. 

Të kujtohemi në pyetjen tonë të dytë, “A është Amerika ende alternativa më e mirë e 
migrimit?” Pas tregimeve të Zohra dhe Kumar mund të konkludojmë se nuk është. 
Është e vërtetë që në vitin 2019 numri i emigrantëve indianë në Shtetet e Bashkuara 
arriti në 2 milionë, por si jetonin saktësisht ata njerëz. Opsioni më i famshëm i vizave 
në Amerikë Viza H-1B, e cila për shkak të administratës Trump është edhe opsioni më 
kufizues. Të marrim si shembull Kumarin, të imagjinojmë një realitet ku aplikimi i tij për 
vizë nuk është refuzuar. E vetmja mënyrë që kjo të jetë e mundur është që Kumar të 
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aplikojë për një punë në një kompani të caktuar që do t’i dërgonte dhe rregullonte të 
gjitha dokumentet e nevojshme për të aplikuar për këtë vizë, me fjalë të tjera jo vetëm 
që do të punonte për këtë kompani, por ajo e njëjta kompani do të ishte sponsori i tij. 
Por për shkak të procesit kompleks të aplikimit për një vizë të tillë, numri i kompanive 
që do të ndërmerrnin një detyrë të tillë është shumë i vogël. Por le të themi se Kumar 
ka gjetur një punë me një kompani që është e gatshme të marrë përsipër gjithë atë 
përgjegjësi. Po sikur të vendosë të ndërrojë pozitën e punës ose të gjithë kahen e 
karrierës së tij? Në atë rast, nëse brenda vetëm dy muajsh nuk arrin të gjejë një sponsor 
të ri, i hiqet viza dhe kur bëhet fjalë për aplikimin për shtetësi, periudha e pritjes mund të 
arrijë deri në 30 vjet. Ligji amerikan nuk ka qenë gjithmonë aq rigoroz dhe kufizues, por 
pas kaq kohësh Trump ka lënë pas probleme serioze. 

Kemi arritur në pyetjen tonë të tretë dhe të fundit, “A po i merr Kanadaja titullin Amerikës 
si vendi “më i favorshëm” për qytetarët indianë?” Përgjigja e shkurtër do të ishte, po, por 
si? 

Kanadaja ka shumë më pak kufizime kur aplikoni për nënshtetësinë, shteti ofron një sërë 
programesh të ndryshme qëndrimi, por ne do t’i përmbahemi më të famshmit,“Express 
Entry immigration system”. Ndryshe nga Shtetet e Bashkuara, ky program u mundëson 
individëve me të gjitha aftësitë të kenë një shans për qëndrim të përhershëm, pa pasur 
nevojë për një sponsor apo punë. Sistemi është i shpejtë, që do të thotë se do të merrni 
një përgjigje në më pak se gjashtë muaj. Nëse ju kujtohet Zohra, historia e saj nuk ka 
mbaruar. Pas disa vitesh jetese si shtetase kanadeze, ajo mundi të sillte pjesën tjetër të 
familjes së saj në Toronto, ku secili aplikoi për qëndrim të përhershëm. 
Të gjithë si familje patën mundësinë për një jetë më të mirë, ku askush nuk i përndjek 
për shkak të pikëpamjeve të tyre fetare apo politike. Ata arritën të ruajnë dhe kultivojnë 
traditat dhe zakonet e tyre.

Situata aktuale socio-politike në Indi është vërtet e frikshme, çdo ditë qytetarët detyrohen 
të lënë familjet dhe shtëpitë e tyre në kërkim të një të nesërme më të mirë. Ky leksion 
dha fokusin e vet në ngjarjet në vendet e huaja, por fakti është se edhe vendi ynë duhet 
të përmirësohet shumë në këtë front që të mund të quhemi aleatë. 
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DEBAT
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Debat

Forumi Arsimor Rinor e zbaton Programin Debatues që nga fillimi i organizimit, kur në 
vitin 1999 u themelua për herë të parë Forumi Arsimor Rinor me emrin Shoqata Qytetare 
“Debatuesit”. Sot, Programi Debatues ka 19 vite zbatim të suksesshëm në nivel kombëtar, 
përmes klubeve debatuese në disa qytete të Maqedonisë.

Programi debatues i FAR për zhvillimin e kapaciteteve kërkimore, të menduarit kritik, të 
folurit argumentues dhe komunikimit efektiv mes nxënësve të rinj të shkollave të mesme 
në Maqedoni. Duke zhvilluar aftësitë individuale tek të rinjtë, 
Programi i Debatit rrit pjesëmarrjen e tyre në ngjarje sociale. Në këtë mënyrë përmirësohet 
procesi arsimor dhe përmes procesit mësimor mbështeten vlerat bazë të një shoqërie 
demokratike.

Mënyra e punës në kuadër të Programit të Debatit është ndërtuar mbi parimin e përfshirjes 
aktive të nxënësve të shkollave të mesme në procesin mësimor. Përmbajtja e programit u 
mundëson nxënësve dhe studentëve që praktikisht t’i zbatojnë dhe plotësojnë njohuritë 
e marra në procesin formal arsimor dhe të pasurojnë aftësitë e tyre. 
Ligjëratat e debatit mbahen një herë në javë në klubet e debatit të drejtuara nga ligjërues 
të certifikuar të cilët janë trajnuar për debatues, ligjërues dhe gjyqtarë; zhvillohen sipas 
një kurrikule të përcaktuar, e cila rishikohet periodikisht në përputhje me nevojat e 
debatuesve dhe shoqatës ndërkombëtare të debatit.
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Masmediat dhe portretizimi i tyre 
i krizës së refugjatëve

Pjesa 1 

Autor: Kristina Peeva

Koncepti:

 1. Media dhe ndikimet (20 minuta)
 - 5 minuta pushim
 2. Refugjatët në media - Terminologji dhe gjuhë (40 minuta)
 - 10 minuta pushim

Qëllimet e ligjëratës:

Në pjesën e parë të ligjëratës është e nevojshme që pjesëmarrësit të njihen me:

 - Mediat dhe fuqia e tyre për të formuar qëndrimet dhe opinionet publike
 - Përdorimi i gjuhës në portretizimin e refugjatëve dhe strategji të ndryshme
 - Përdorimi i imazheve dhe videove për të portretizuar krizën e refugjatëve

Media dhe ndikimet

Masmediat, pavarësisht në çfarë forme, qoftë të shtypura, të transmetuara si audio, 
video apo të vendosura në internet - kanë fuqinë për të formuar opinionin dhe besimin 
publik. Funksionet kryesore të medias në shoqëritë demokratike janë informimi, ngritja 
e ndërgjegjësimit shoqëror dhe karakteri i veprimit e edukativ. Tipari i fundit argëtues 
është më dominuesja në mediat kryesore.

Kur flasim për funksionin e informacionit, një lajm në realitetin mediatik nuk transmetohet 
pothuajse asnjëherë në mënyrë neutrale siç është, është praktikisht e pamundur. 
Duhet të formësohet dhe filtrohet. Gazetarët shpesh priren të komentojnë ose të mbajnë 
qëndrim kur japin informacion. Kjo mënyrë e përgatitjes së lajmit mund të ndikojë në 
qëndrimet dhe veprimet e publikut ndaj politikës me krizën e refugjatëve. Mediat mund 
të jenë empatike ndaj refugjatëve dhe azilkërkuesve, por ato mund të përdorin gjithashtu 
propagandë dhe keqinterpretim për të krijuar një narrativë që kërkon të diskriminojë dhe 
të provokojë armiqësi. Ka disa arsye pse mediat bëjnë rrëfime për tema të caktuara. 
Zakonisht ata janë ekonomikisht të varur nga institucionet ekonomike ose politike. 
Pra, mediat mbrojnë pikëpamjet e tyre. Është gjithashtu një tendencë shumë e madhe që 
disa gazetarë të abuzojnë me fuqinë e tyre të ndikimit dhe të shprehin pikëpamjet e tyre 
në kundërshtim me imazhin neutral. Duke manipuluar me kujdes gjuhën dhe imazhet, 
mediat mund të paraqesin “historinë që duan të tregojnë” në dobi të tyre, në vend që të 
paraqesin informacione të paanshme që synojnë të vërtetojnë të vërtetën për gjendjen 
e vështirë të refugjatëve. 

Kjo mund të ndikojë negativisht në identitetin e refugjatëve dhe integrimin dhe asimilimin 
e tyre në vendin pritës. Në të kundërt, jo i gjithë publiciteti është negativ. 
Si pjesë e funksionit të ndërgjegjësimit dhe veprimit shoqëror, media mund të zgjedhë 
të shërbejë dhe të prodhojë një narrativë pozitive në mënyrë që të ushtrojë presion dhe 
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të katalizojë veprime për të përmirësuar klimën politike, si dhe kushtet dhe ndihmën e 
ofruar për refugjatët. 

Gjatë këtij sesioni, do të analizojmë përdorimin e gjuhës, imazheve dhe historive 
personale në përshkrimin e refugjatëve, për të kuptuar më mirë se si media mund të 
ndikojë në perceptimin e publikut dhe të ndikojë në politikën e refugjatëve.

Përdorimi mediat i gjuhës

Terminologjia

Gjuha është mjeti bazë dhe jashtëzakonisht i rëndësishëm për median. Nëpërmjet 
përdorimit të gjuhës, në mënyrë të pandërgjegjshme krijohet një imazh specifik i 
refugjatëve, të cilin publiku shpesh e barazon me fakt. Problemi fillestar me abuzimin e 
gjuhës kur bëhet fjalë për refugjatët fillon në vetë terminologjinë e përdorur për të ndarë 
refugjatët nga migrantët dhe azilkërkuesit. 
Keqpërdorimi dhe ngatërrimi i këtyre termave mund të rezultojë në konfuzion dhe 
refuzim të pajustifikuar dhe armiqësi ndaj refugjatëve. Prandaj, sa herë që përdoren, 
është e një rëndësie të madhe që t’i përcaktojmë paraprakisht, saktë dhe në mënyrë 
precize, për të kuptuar pse këto terma janë vendimtare në “ngjyrosjen” e realitetit me të 
cilin përballen refugjatët.

“Refugjatët janë njerëz që ikin nga konflikti i armatosur apo persekutimi… Një azilkërkues 
është dikush që pretendon se është refugjat, por aplikimi i të cilit nuk është vlerësuar 
...[Duke pasur parasysh se  [emigrantët] janë njerëz që] zgjedhin të lëvizin jo nga kërcënim 
ose persekutim i drejtpërdrejtë, por ... për të përmirësuar jetën e tyre.”

Një shembull tipik se si përzierja e këtyre termave ndryshon jetën e të refugjatëve: 
Refugjatët mbrohen sipas Konventës për Refugjatët e vitit 1951, e cila thotë se “vendi 
pritës duhet të sigurojë kujdes për refugjatët”. 
Megjithatë, nëse ata kategorizohen gabimisht si migrantë, kjo do të thotë se ata nuk kanë 
më të drejtën e mbrojtjes sipas kësaj Konvente. Duke përdorur këtë term “ombrellë” - 
migrant, media mund të ndikojë në shumë subjekte. Së pari, shtetit, gjegjësisht t’i mohojë 
këta refugjatë dhe t’i kthejë në gjendjen e tyre origjinale, gjë që mund të rezultojë me 
depërtimin e të drejtës së refugjatëve përmes rrjetit. Pezhorative me këtë, disa media 
luajnë një lojë tjetër. Për shembull, BBC i përmbahet rreptësisht përdorimit të termit 
migrant, por mbron përdorimin e tij sepse, sipas tyre, ai u referohet të gjithë njerëzve 
në lëvizje, të cilët ende nuk kanë përfunduar procesin ligjor për të kërkuar azil.” Në të 
kundërt, Al Jazeera ka vendosur që nga viti 2015 të zëvendësojë “krizën mesdhetare të 
emigrantëve” me “krizë mesdhetare të refugjatëve”. 
Me këtë ata zëvendësuan plotësisht narrativën ekzistuese të qeverive. I vuri në një pozitë 
që nuk mund të shmangnin më situatën dhe të abuzonin me naivitetin e mediave për 
“krizën”. Përshtatja e Al Jazeera-s, ka ndihmuar në rritjen e ndërgjegjësimit ndërkombëtar 
dhe ka rritur rëndësinë e gjuhës në media dhe pasojat e keqpërdorimit të termave.

Metaforat

Përveç ndryshimit të termave dhe kategorizimit të gabuar të refugjatëve, përdoren 
strategji shtesë për të përshkruar krizën. Një shembull tipik janë metaforat. 

Një studim i mediave britanike zbulon se prevalon përdorimi i metaforave që lidhin 
refugjatët me ujin, krimin dhe pandershmërinë. Metaforat e ujit - fjalë si “përmbytje” 
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ose “valë” nënkuptojnë një numër të madh njerëzish. Kjo do të thotë, refugjatët po 
përpiqen të hyjnë në vend në një numër të madh. Me asociacion, metafora të tilla mund 
të shkaktojnë konotacione negative - rreziku që sjell përmbytja dhe vala, dëmi që mund 
të shkaktohet nga “fluksi” i një numri të madh refugjatësh.

Duke përdorur metafora, media në fakt krijon lidhje të nën ndërgjegjeshme për të 
manipuluar mendimet e njerëzve. Drejtimi i tyre drejt interpretimeve të rrezikshme dhe 
negative, të cilat mund të ndikojnë në qëndrimet dhe opinionet publike. Kjo pikëpamje 
nuk kufizohet vetëm për mediat britanike. Gjetje të ngjashme mund të shihen në çdo 
formë të mbulimit mediatik të refugjatëve dhe në shumë pjesë të tjera të botës. 
Duke i portretizuar refugjatët si një “katastrofë të padëshiruar dhe duke shkëputur çdo 
aspekt njerëzor” prej tyre, media ngjall një ndjenjë frike në popullatë që i bën ata t’i 
perceptojnë refugjatët si një kërcënim, jo vetëm për veten, por edhe për vendin e tyre 
dhe interesin e e tij kombëtar.

Një term tjetër që media e keqpërdor kur raporton për refugjatët është metafora e “barrës”. 
Kjo fjalë krijon një ndjenjë angazhimi shtesë. Në kuptim të armiqësisë dhe mbylljes ndaj 
refugjatëve sepse vendi pritës si detyrim duhet të sigurojë kompensim financiar dhe 
vende pune. Ky narrativ në opinionin e gjerë vepron sikur do të shkurtohen financat dhe 
vendet e punës për qytetarët ekzistues, gjegjësisht se ekziston mundësia apo kërcënimi 
që refugjatët t’ua “vjedhin” vendet e punës qytetarëve. 
Kur një gjuhë e tillë përdoret në kombinim me lajme dhe imazhe të rreme ose provokuese, 
ajo ka potencialin të rrisë tendencën për të urryer refugjatët. Për më tepër, mund t’i bindë 
njerëzit të mbështesin politikanët që duan të ndërmarrin veprime kundër refugjatëve 
ose në mënyrë të pandërgjegjshme i detyrojnë politikanët të përdorin fjalë të ngjashme 
çnjerëzore.

Përdorimi i gjuhës dhe imazheve për dhënien e deklaratës

Përveç përzierjes së terminologjisë dhe përdorimit të metaforave, gjuha si e tillë 
përdoret edhe për të lidhur refugjatët me fenomenin e terrorizmit. Një artikull në Daily 
Telegraph thoshte se “Njerëzit që dhanë para për të ndihmuar miliona refugjatë nga lufta 
civile siriane [kanë] përkrahur pa dashje terrorizmin.” Kjo ka potencialin për të krijuar një 
stereotip të përhapur që i portretizon njerëzit si terroristë. 
Më e rrezikshme, për shkak të asociacionit rajonal të Sirisë, të informuarit dobët mund të 
arrijnë në përfundimin se, meqenëse “të gjithë sirianët janë terroristë”, si pasojë të gjithë 
muslimanët duhet të jenë terroristë; përfundim i rrezikshëm dhe subjektiv.

Përveç kësaj, gazetarët qytetarë në rrjetet sociale si Twitter kanë imazhe të kundërta që 
krahasojnë fëmijët dhe refugjatët meshkuj, ndërsa sugjerojnë gjithashtu se imazhet e 
fëmijëve janë përkufizimi i vërtetë i asaj se si duhet të duket një refugjat, ndërsa burrat 
nuk janë refugjatë “të vërtetë”, por terroristë myslimanë. 
Si rezultat i portretizimit të tyre nga mediat, ushtarakët e lartë sirianë që ikën nga konflikti 
pa familjet e tyre u përgjithësuan si terroristë myslimanë. Kjo jo vetëm që shkakton ndarje 
të refugjatëve përmes etiketimit të gabuar, por mund të shkaktojë urrejtje racore, në 
këtë rast islamofobinë, dhe të shkaktojë dis’ harmoninë si në popullatën e shtetit ashtu 
edhe ndërmjet shteteve. Kjo ka potencialin të krijojë një mentalitet “ne dhe ata” bazuar 
në fuqinë dhe dominimin e tjetrit.

Një revistë polake jep një shembull të mirë të gjuhës dhe imazheve bindëse; në një 
botim, faqja e parë e saj tregon “një grua të bardhë e sulmuar nga tre palë duar burrash 
me lëkurë të errët nën titullin “Përdhunimi islamik në Evropë”. 
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Duke kombinuar terma provokues me imazhe sugjestive, media mund të gjenerojë 
dezinformata që mund të kenë një efekt katastrofik në politikën e refugjatëve, duke 
kufizuar potencialisht numrin e refugjatëve që mund të lejohen të hyjnë në një vend.

“Efekti CNN” - kur veprimi politik provokohet nga mbulimi mediatik në kohë reale për të 
provokuar “thirrje për veprim” - mund të bashkojë lehtësisht publikun pas politikanëve 
të tij. Në rastin e presidentit amerikan, ai mund të kishte vendosur ndalime udhëtimi në 
disa vende për të kufizuar fluksin e refugjatëve, duke përfshirë “disa kombe me shumicë 
myslimane” (p.sh. Siria dhe Jemeni) dhe të zvogëlojë kufirin e refugjatëve me kalimin e 
kohës, nga 45.000 në vitin 2018 në 30.000 në vitin 2019, me synime të mëtejshme për të 
arritur në 18.000 në vitin 2020. 
Po të mos ishte keqinformimi dhe etiketimet e pasakta nga media, publiku mund të mos 
ishte ndjerë i kërcënuar nga refugjatët dhe për këtë arsye mund të kishte zgjedhur të 
refuzonte ndjekjen e politikave të tilla agresive kundër refugjatëve.
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Masmediat dhe portretizimi i tyre 
i krizës së refugjatëve
Pjesa 2 

Autor: Kristina Peeva

Koncepti:

 1. Refugjatët në media - foto dhe video (20 minuta)
 - 5 minuta pushim
 2. Shpërndarja e materialeve dhe analiza (10 minuta)
 3. Debat (40 minuta)
 4. Fidbek nga debati (20 minuta)

Qëllimet e ligjëratës:

Në pjesën e dytë të ligjëratës, pjesëmarrësit njihen me përdorimin e fotografive dhe 
videove në media. Pjesa e dytë e leksionit ka të bëjë më shumë me gjetjen e një zgjidhjeje 
të përshtatshme në mënyrat e përcjelljes së krizës së refugjatëve nga media. Në pjesën 
e parë u njohëm me portretizimin pozitiv dhe negativ të refugjatëve. Faktori kryesor 
për qëndrimin negativ ndaj refugjatëve nga gazetarët dhe publiku është se refugjatët 
paraqesin “barrë” dhe kërcënim për ekonominë dhe identitetin e vendit pritës. 
Për të sfiduar këtë pikëpamje, pjesëmarrësit në këtë seksion duhet të zhvillojnë të 
menduarit kritik dhe të mendojnë drejt një zgjidhjeje të përshtatshme për këtë problem. 
Ndryshe nga ushtrimet dhe kuizet tipike, mënyra më e përshtatshme për të vlerësuar 
njohuritë dhe për të zhvilluar më tej idetë është përmes debatit. 

Për të vlerësuar njohuritë e marra më parë mbi temën, një tezë e përshtatshme për 
realizimin e debatit do të ishte “Media duhet t’i paraqesë refugjatët si kontribuues të 
vlefshëm në shoqëri, dhe jo si viktima të rrethanave të tyre”.

Përdorimi i imazheve dhe videove në media

Imazhi i refugjatëve paraqitet në foto dhe filma në media, me një histori të gjatë pas 
tyre. Përdorimi i këtyre kanaleve për të përcjellë një mesazh për refugjatët ka ndikim 
të menjëhershëm dhe mund të gjenerojë pranim pozitiv dhe negativ publik dhe 
transmetim të informacioneve. Media të tilla transmetuese priren të fokusohen në të 
dyja këndvështrimet kur bëhet fjalë për portretizimin e refugjatëve në media. 

E para, pra ajo e bazuar në të dhëna dhe fakte, i grupon refugjatët në statistika dhe 
përcjell fakte të përgjithësuara tipike të përdorimit të metaforave të mësipërme. Tjetra 
fokusohet në historinë personale të refugjatëve, rrugën e tyre të jetës dhe sfidat me të 
cilat përballen, dhe histori të tilla mbështeten në reagimin emocional dhe empatik të 
audiencës.
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Фотографиите како статистика

“Studimet socio-psikologjike [kanë gjetur] se “portretizimi nga afër... Imazhet që ka të 
ngjarë të ngjallin simpati te shikuesit [dhe] imazhet në grup... [priren] të krijojnë një 
distancë emocionale midis shikuesve dhe subjekteve që portretizohen.”

Duke e distancuar konsumatorin e medias nga detajet personale të refugjatëve, media 
mund të ndryshojë mënyrën se si ata perceptohen, duke e zhvendosur fokusin nga kriza 
humanitare në çështjet e sigurisë kombëtare dhe barrën mbi shoqërinë. Kjo mund të 
krijojë një ndjenjë frike dhe kërcënimi në publik që mund të ndikojë në vendimmarrjen 
politike. Australia, për shembull, ka një numër të madh refugjatësh që vijnë me anije çdo 
vit. Ky mjet i paligjshëm i hyrjes në vend ndodh për shkak të pamundësisë për hyrje të 
ligjshme përmes Programit për Emigrantët e Kontrolluar. 
Në një gazetë australiane, një artikull shfaqte foto të një varke plot me refugjatë meshkuj 
me titullin “nuk ka vend për njerëzit me varkë”. Ky imazh luan me shumë stereotipe të 
publikut për të keqinterpretuar refugjatët si një kërcënim të drejtpërdrejtë për stabilitetin 
ekonomik të vendit - ata mund të vjedhin vendet e punës australiane dhe të rrezikojnë 
sigurinë kufitare - në vend që të fokusohen në faktin se “migrantët shpesh sjellin përfitime 
të mëdha për vendet e tyre të adoptuara. “ Këtu, media fokusohet në lëvizjen masive të 
“njerëzve me varka” dhe mjetet me të cilat ata kërkojnë qasje në shtet për të justifikuar 
pse refugjatët “ilegal” përbëjnë kërcënim.

Megjithëse këto imazhe janë selektive, politike dhe të kufizuara nga individualiteti i tyre, 
ato ofrojnë mbështetje për politikat që mbrojnë kufijtë dhe mbrojnë sovranitetin. 
Duke i portretizuar refugjatët si të depersonalizuar dhe të kriminalizuar, publiku u drejtua 
të besonte se kërcënimi ishte i pashmangshëm dhe domethënës, duke nxitur partitë 
kryesore politike australiane të konkurrojnë për premtimet “për të forcuar kufijtë e 
Australisë dhe për të ndaluar fluksin e anijeve”. 
Kombinimi i imazhit dhe gjuhës i jep medias aftësinë të motivojë audiencën e tyre në 
një mënyrë më të fuqishme dhe emocionale, duke rritur gjasat për të krijuar një lëvizje 
politike për ndryshim.

Histori personale

Megjithëse imazhet u përdorën për të mashtruar publikun dhe për t’i portretizuar 
refugjatët si një kërcënim për shtetin, ato u përdorën gjithashtu për të portretizuar 
shkallën e krizës humanitare. Duke u fokusuar në llogaritë dhe imazhet personale - 
shpesh të portretizuara nga një grua refugjate e rrezikuar, e shqetësuar dhe e vuajtur 
- media mund të ngjall interes dhe të provokojë ndjeshmëri ose zemërim tek audienca 
e tyre. Ky quhet “efekt i viktimës që mund të identifikohet”. 
I tillë ishte rasti me foton e vogëlushit të mbytur Alan Curry, siç shihet më poshtë. Përpara 
se fotografia të publikohej në shtator 2015, kishte pak foto të trupave të vdekur për të 
treguar luftën dhe rreziqet me të cilat përballeshin refugjatët që kalonin kufirin.
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Vdekja e Alan Cudit; Flickr

Fotografia tregon anën humanitare të krizës së refugjatëve dhe “u bë [një lajtmotiv] për 
gjendjen e vështirë të azilkërkuesve sirianë. Edhe pse imazhi ka shkaktuar “efekt CNN”, 
është e rëndësishme të kuptohet se çfarë veprimi është ndërmarrë dhe sa efektiv është. 
Në Evropë, veçanërisht në Gjermani, kufizimet e refugjatëve janë rritur ndjeshëm për 
të lejuar më shumë se 1 milion refugjatë të hyjnë legalisht. Në të kundërt, megjithëse 
Britania dhe Australia premtuan të rrisin skemën e zhvendosjes në 12.000 dhe 20.000 në 
mënyrë përkatëse, deri në prill 2016, Australia kishte zhvendosur vetëm 187 refugjatë, 
ndërsa MB kishte vetëm 1.602. Pas vetëm një viti, shumica e këtyre skemave u neglizhuan. 
Kjo mund të tregojë se ndërsa imazhi i kurdëve ka pasur një ndikim të mprehtë, duke 
gjeneruar veprime të menjëhershme dhe një ndryshim në skemën e zhvendosjes së 
refugjatëve, ai nuk ka rezultuar në një ndryshim thelbësor afatgjatë në qëndrim.

Vlerësimi i njohurive 

Formati i debatit

Raundi i parë

 Ekipi i pohimit 1 - Prezantimi i argumenteve të pohimit (10 minuta)

 Ekipi i mohimit 1 - Paraqitja e argumenteve të mohimit (10 minuta)

 Periudha e diskutimit në ekip - pyetje nga pjesëmarrësit e tjerë për debatuesit 
 (10 minuta)

* Kjo periudhë përdoret që ekipet të përgatisin përgjigjet e tyre

Raundi i dytë

 Ekipi i pohimit 2 - Përgjigjja ose përgënjeshtrimi i argumenteve negative 
 (10 minuta)

 Ekipi i mohimit 2 - Përgjigje ose refuzim i argumenteve pohuese (10 minuta)

 Periudha e diskutimit në ekip - pyetje nga pjesëmarrësit e tjerë për debatuesit 
 (10 minuta)

Opsionale * Raundi i tretë

Raundi i tretë shtesë do t’i motivojë pjesëmarrësit të zhvillojnë më tej argumentet e tyre

Deklarimi i fitores

Për të përcaktuar se cili ekip ka paraqitur argumentet më bindëse, mund të votohet pro/
kundër për të vlerësuar secilin ekip. (10-15 minuta)
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Udhëzimet dhe rregullat e debatit

- Përgatitni udhëzime dhe një sërë rregullash për të ndihmuar pjesëmarrësit të përgatiten 
për debatin.

- Përfshini një kornizë kohore në të cilën ata duhet të përgatiten për debatin dhe si të 
paraqesin materialin e tyre.

- Lejoni pjesëmarrësit të cilët nuk debatojnë të jenë gjyqtarë të debatit për t’i ndihmuar 
ata të mësojnë se si të jenë objektivë në vlerësimin e performancës së kolegëve të tyre.
- Përcaktoni nëse nxënësit që nuk debatojnë do të lejohen të votojnë.

- Siguroni burime për t’i ndihmuar nxënësit të mësojnë rreth debateve dhe strukturës së 
tyre.

- Merrni parasysh mbajtjen e një debati praktik për t’i ndihmuar nxënësit të kuptojnë 
procesin.

- Zgjidhni formatin që planifikoni të përdorni.

- Konsideroni nëse studentët duhet të përgatisin “raste argumentimi” të shkurtra që 
përfshijnë gjithashtu reagimin e tyre ndaj procesit të debatit dhe si arritën të arrijnë një 
konsensus në ekipin e tyre.

- Eksploroni tema kontraverse, lajme - shpërthyese dhe tema stimuluese për të nxitur 
diskutime dinamike dhe energjike në klasë. Nxënësit kanë më shumë gjasa të jenë 
autentikë kur debatojnë një temë me të cilën mund të lidhen.

- Përgatitja e seksioneve të vlerësimit dhe shpërndarja e tyre tek gjyqtarët përpara se të 
fillojë debati.

- Filloni debatin duke u dhënë nxënësve sa më shumë autonomi.
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Integrimi i refugjatëve dhe emigrantëve

Autor: Matej Pop-Duçev 

Struktura:

	 Pjesa	1:	Përkufizim	i	nocioneve	themelore	(refugjat,	migrant,	integrim)	-	25	minuta
	 Pauzë	-	5	minuta

	 Pjesa	2:	Parakushte	dhe	barriera	për	integrim	-	30	minuta	
	 Pauzë	-	10	minuta	

	 Pjesa	3:	Integrimi	kulturor	-	20	minuta
 Fund

Pjesa 1: Përkufizimi i termave bazë 

Objektivat e seksionit 1:

Në pjesën e parë pjesëmarrësit:

 - Njihen me kuptimin e termave kyç në ligjërimin 

 - Mësojë të dallojnë termat me kuptime të ngjashme

 - Studiojnë bazat e kuadrit ligjor të migracionit në vend

Refugjatë: persona jashtë vendit të tyre të origjinës që kanë nevojë për mbrojtje 
ndërkombëtare nga frika e persekutimit, ose një kërcënim serioz për jetën, integritetin 
fizik ose lirinë në vendin e tyre të origjinës si rezultat i persekutimit, konfliktit ushtarak, 
dhunës ose shkeljes së rëndë të paqes publike.

Kryesore, refugjatët nuk duhet të kthehen në vendin e tyre të origjinës derisa zgjat 
kërcënimi i persekutimit, dhunës, luftës dhe ngjashëm. 

Integrimi: integrimi është një nga tre “zgjidhjet e përhershme” të mundshme për refugjatët 
(dy zgjidhjet e tjera janë kthimi vullnetar në vendin e origjinës dhe zhvendosja në një 
vend të tretë. Është kompleks dhe dinamik që kërkon angazhim nga të nëntë palët 
përkatësisht, kërkon që refugjati të përgatitet për t’u përshtatur me vendin-mikpritës pa 
hequr dorë nga identiteti i tij kulturor, dhe nga komuniteti mikpritës të pranojë refugjatin 
dhe t’i mundësojë të drejtat e tij.

Kryesore, përkufizimi është gjithëpërfshirës sepse procesi i integrimit është gjithashtu i 
gjerë dhe kompleks. Kur një njeri- laik do të dëgjojë ose do të thotë fjalën “integrim”, me 
siguri mendon për integrim kulturor por integrimi kulturor është i para-kushtëzuar nga 
fitimi i disa të drejtave ekonomike, shëndetësore politike dhe të drejta të tjera. 

Refugjatët detyrohen të ikin nga vendi i tyre për shkak të persekutimit konfliktit ushtarak, 
ose një lloj tjetër kërcënimi të drejtpërdrejtë për jetën ose integritetin e tyre fizik. Largimi 
nga vendi i origjinës zakonisht nuk është as vullnetar dhe as i dëshirueshëm; shpesh 
është i papritur, kështu refugjati nuk ka kohë të ambientohet me realitetin e ri. 
Prandaj, disa nga refugjatët mbajnë një lidhje të fortë sentimentale me vendin e tyre të 
origjinës, si dhe dëshirë për t’u kthyer, pasi të krijohen kushtet respektivisht pasi të ketë 
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pushuar kërcënimi për jetën ose integritetin e tyre fizik. Por në shumë raste kthimi nuk 
është i mundur në një të ardhme të afërt, prandaj integrimi duhet të bazohet në supozimin 
se refugjati në vendin-pritës do të përpiqet të gjejë një zgjidhje të qëndrueshme për 
situatën e tij. 

Ata migrantë që emigrojnë për arsye ekonomike, nga ana tjetër, kanë më pak gjasa 
të dëshirojnë të kthehen në vendin e tyre të origjinës, sepse rrethanat ekonomike në 
atë vend janë pikërisht ato që kanë detyruar migrantin të largohej. Këto kushte nuk ka 
gjasa të ndryshojnë në të ardhmen e afërt, që në një masë të madhe të shkaktojnë tek 
migranti dëshirën të kthehet në vendin e origjinës.

Kuiz 

Pyetja 1: 
Personi X nga vendi Y ka arsim të lartë por nuk mund të gjejë punë sepse tregu i punës 
për profesionin e tij në vendin e tij nuk ekziston fare. Ai/ajo nuk ka të ardhura të veta, 
jeton me prindër të sëmurë të pamundur dhe ndihet i dështuar dhe i pafuqishëm. 
Një ditë ai /ajo vendos të largohet nga vendi ku jeton dhe të shkojë në kërkim të një jete 
më të mirë. Personi X është refugjat: 

	 А.	E	saktë	
 B. E pasaktë 

Pyetja	2:	
Cila nga këto të drejta i garantohet një refugjati sipas kuadrit ligjor ndërkombëtar është 
imperativ dhe më i rëndësishëm?

 A. E drejta për të mos u kthyer në vendin e origjinës
 B. E drejta për arsimim
 C. E drejta e riatdhesimit (përkatësisht kthimit në vendin e origjinës) 

Pjesa 2: Parakushtet për integrim

Objektivat e seksionit 2

Në pjesën e dytë, pjesëmarrësit:

 - Njihen me terminologjinë që përdoret për të përshkruar procesin e integrimit 

 - Njihen me të drejtat e garantuara për refugjatët dhe migrantët sipas ligjit të vendit

 - Njihen me situatën në terren përkatësisht me barrierat me të cilat përballen  
 refugjatët gjatë procesit të rregullimit të statusit të tyre ligjor 

Për të nisur procesin e integrimit kulturor, është e nevojshme që refugjati së pari të 
marrë të drejtat themelore të përcaktuara në legjislacionin ndërkombëtar që rregullon 
statusin e refugjatit. Në procesin e marrjes së këtyre të drejtave një refugjat përballet me 
shumë pengesa. Disa nga këto pengesa janë renditur më poshtë: 
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Mbështetje ligjore gjatë procesit të marrjes së statusit refugjat

Çdo refugjat fillon si azilkërkues. Procedura për azil është shpesh e gjatë dhe komplekse. 
Ndërsa zgjat, refugjati është vendosur në Qendër pranuese për refugjatë dhe azilkërkues, 
ose formë tjetër akomodimi të përkohshëm. Ndihma juridike në vend ofrohet nga Zyra e 
Komisionarit të Lartë për Refugjatë,organizata të tjera ndërkombëtare, dhe OJQ vendase 
(për shembull MYLA - Shoqata e Juristëve të Rinj). 
Ato lehtësojnë komunikimin ndërmjet refugjatëve dhe shtetit dhe mbrojnë të drejtat e 
refugjatëve, por pavarësisht kësaj, procedurat administrative për marrjen e azilit mund 
të zgjasin deri në disa vjet. 
Gjatë kësaj procedure, refugjatët lejohen të qëndrojnë në vend në bazë të një leje 
qëndrimi të përkohshme, e cila kufizon qasjen e tyre në të drejta politike dhe të tjera. 

Mbrojtja shëndetësore

Në pritje të rregullimit të statusit të tyre ligjor, nuk kanë numrin e tyre amë. Numri amë 
kërkohet për të pasur qasje në shëndetësinë sekondare dhe terciare. Gjatë qëndrimit 
në Qendrën ose strehim tjetër të përkohshëm, marrin ndihmë shëndetësore ad hoc nga 
Kryqi i Kuq. 

Arsimi 

Derisa të përcaktohet statusi i tyre juridik, fëmijët refugjatë kanë të drejtën e arsimimit në 
Qendrën ose një lloj tjetër strehimi të përkohshëm. Nëse duan të regjistrohen në arsimin 
e mesëm profesional, duhet të paraqesin certifikatë të lindjes. Por refugjatët shpesh 
largohen nga vendi i tyre i origjinës me dokumentacion personal të pa kompletuar, që 
paraqet pengesë administrative për qasje në arsim. 
Megjithatë, sipas Ligjit tonë për mbrojtjen e përkohshme dhe ndërkombëtare, refugjatët 
- të paktën de jure - kanë të drejtë të barabartë për arsimim dhe të gjitha format e 
diskriminimit duke përfshirë diskriminimin në bazë të kombësisë dhe origjinës kombëtare, 
janë të ndaluara. Një pengesë shtesë e kudogjendur është pengesa gjuhësore, të cilën 
sistemi ynë ka aftësi të kufizuara ta trajtojë. 
 
Leje e përkohshme për punë

Pasi të rregullohet statusi ligjor i refugjatit, ai/ajo ka të drejtë për leje të përkohshme 
për punë. Për të marrë atë leje, refugjati duhet të dorëzojë në Agjencinë e Punësimit 
dokumentacion personal, i cili përfshin një përshkrim të hollësishëm të përvojës 
akademike dhe profesionale. 
Pas marrjes së lejes së përkohshme të punës, refugjati nuk duhet të ndryshojë vendin e 
punës për të cilin i është dhënë leja. Nëse ndryshon punën e tij, mund t’i hiqet leja, dhe 
mund të përballet me gjobë me para.Nëse i është hequr leja, procesi i marrjes së një 
leje tjetër është i gjatë dhe i mundimshëm. Leja e përkohshme e punës lëshohet për një 
periudhë njëvjeçare.

Ribashkimi familjar

Sipas Strategjisë për integrimin e refugjatëve dhe të huajve në Republikën e Maqedonisë 
2017-2027, “familja luan një rol thelbësor duke u ndihmuar njerëzve të ribashkohen, të 
ndërtojnë jetën e tyre dhe të mund të ofrojnë mbështetje kritike për t’u përshtatur me 
rrethanat e reja dhe të vështira. Lidhja me familjen, gjithashtu, mund të lehtësojë ndjenjën 
e humbjes që shoqëron shumë refugjatë të cilët, përveç familjes, kanë humbur tokën e 
tyre, rrjetin e miqve dhe jetën siç e kanë njohur më parë”.
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Për të fituar të drejtën e bashkimit familjar, refugjatët duhet të sigurojnë dëshmi se kanë 
sigurim shëndetësor, adresë fizike të banimit, dhe një burim mjaft të madh mjetesh, qe 
siguron se mund të mbështeste dhe aplikantin për bashkim familjar. 
Për më tepër, refugjati ka të drejtën e bashkimit familjar vetëm pas 3 vite pas marrjes së 
statusit të refugjatit. 

Strategjia thekson se “një vonesë e tillë e bashkimit familjar është në kundërshtim me 
parimet bazë të integrimit kur mirëqenia e individëve dhe qëndrueshmëria e procesit të 
integrimit pengohen nga mungesa e bashkimit të familjes.”

Paraburgimi 

Sipas Ligjit për të huajt, një azilkërkues mund të ndalohet deri në12muaj, edhe pse 
paraburgimi rekomandohet të mos zgjasë më shumë se 24 orë, përveç nëse është 
absolutisht e nevojshme. 

Natyralizimi

Pasi refugjati të ketë jetuar në shtet të paktën 6 vjet (ose 8 nëse ka statusin e personit 
nën mbrojtje subsidire), ai/ajo mund të aplikojë për shtetësi maqedonase. Për të marrë 
nënshtetësinë ai/duhet të paraqesë dokumentacion të kompletuar, përkatësisht 
certifikatën e lindjes dhe të dhëna nga evidenca penale në vendin e tij të origjinës. 

Ushtrim

Ju	jeni	deputet	i	Kuvendit	të	Maqedonisë	së	Veriut	2.0.	Detyra	para	jush	është	vendosur	
detyra	nga	fillimi	të	konceptosh	kuadrin	ligjor	për	migracionin,	me	theks	te	refugjatët	
dhe azilkërkuesit. Cilës pjesë do t’i kushtosh më shumë vëmendje, duke pasur parasysh 
nevojën për të lehtësuar procesin e integrimit të refugjatëve? 

Nëse kuadri ligjor i mirë menduar është i vetmi parakusht për një politikë cilësore të 
migracionit? Çfarë duhet përveç ligjeve të mira? 

Pjesa 3: Integrimi kulturor 

Objektivat e seksionit 3

Në pjesën e tretë, pjesëmarrësit: 

 - Shkurtimisht njihen me procesin e integrimit kulturor dhe barrierat e tij

Barrierat të sipërpërmendura në lidhje me integrimin janë problematike sepse i japin 
refugjatit një fillim të turbulent të qëndrimit të tij në vendin pritës. Pasi kalojnë një kohë 
të gjatë në izolim, jashtë kontaktit me kulturën dhe gjuhën e vendit-pritës, ka të ngjarë 
të kenë probleme me integrimin e mëtejshëm. 

Vetëm pasi të përfundojnë të gjitha proceset e mundimshme administrative, refugjati 
përballet me një proces të gjatë integrimi kulturor. Termi integrim kulturor i referohet 
procesit të përshtatjes së refugjatit me normat kulturore të vendit -pranues, risocializimit 
të mëtejshëm dhe ndërtimit të rrjeteve sociale, njohjes me detajet e ekonomisë dhe të 
tregut të punës, mësimi i gjuhës dhe të ngjashme. 
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Edhe pasi të kenë përfunduar të gjitha procedurat administrative, refugjati përballet 
me ksenofobinë dhe diskriminimin e përhapur për shkak të/ karakteristikave të tij/ saj 
personale. Njeriu shpesh udhëhiqet nga frika, ndërsa kur ballafaqohet me diçka që i 
shkakton frikë dhe shqetësim, ai kërkon sqarime të thjeshta dhe shpesh të pasakta. 
Kështu që, refugjatët janë shpesh në shënjestër të akuzave se “kufizojnë në mënyrë të 
pandershme mundësitë e tij të punës/ i vjedhin punën” popullsisë vendase, ndërkaq 
nuk janë të panjohura edhe akuzat se refugjatët janë burim i sëmundjeve infektive. 
Edhe pse shteti mund të luajë një rol të rëndësishëm në zbutjen e tendencave 
ksenofobike tek popullata vendase, pranimi i refugjatëve është një proces organik, që 
lehtësohet nga integrimi i refugjatëve. Sa më të integruar të jenë refugjatët aq janë më 
të dukshëm për popullatën vendase; ndërsa sa më të dukshëm janë, aq më shumë ka 
gjasa që popullata vendase t’i kuptojë historitë e jetës së tyre dhe t’i pranojë. 

Ushtrim  

Një	ditë	para	raundit	të	dytë	të	zgjedhjeve	lokale	në	vend	këtë	vit,	Ministri	i	Drejtësisë	
doli në mediat kombëtare me një deklaratë triumfuese se nuk do të ndërtohet Qendër 
e re për pranimin e refugjatëve dhe të huajve. Ai këtë vendim e cilësoi si sukses të 
përbashkët	 të	 qytetarëve	 dhe	 qeverisë.	 Duke	 pasur	 parasysh	 integrimin	 kulturor	 të	
refugjatëve, a shihni ndonjë problematikë në këtë deklaratë të ministrit, dhe pse? 


