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PËRMBLEDHJE
Migrimi është një fenomen global që trajton lëvizjen e njerëzve dhe si i tillë ka implikime 

të rëndësishme për vendet e origjinës, tranzitit dhe destinacionit. Raporte të shumta nga 

organizatat dhe agjencitë ndërkombëtare tregojnë për rritje të migrimit (qoftë të parregullt ose 

të rregullt), duke ndikuar kështu në zhvillime globale. 

Kosova për një kohë të gjatë ka qenë e prekur nga migracioni, sidoqoftë, si një fushë specifike 

është relativisht e re për institucionet e vendit, dhe ka filluar të gjej vend sidomos pas shpalljes 

së pavarësisë në shkurt të vitit 2008.  Ndërkohë, si rezultat i Marrëveshjes për Stabilizim dhe 

Asociim dhe Dialogut për Liberalizimin e Vizave me BE-në, Kosova e ka vendosur migrimin 

në qendër të zhvillimit të politikave strategjike. Si rezultat, Kosova ka zhvilluar një kornizë të 

qëndrueshme ligjore dhe strategjike për menaxhimin e migrimit, përfshirë edhe mekanizmat 

institucional të mandatuar për koordinimin dhe implementimin e politikave të migrimit. Kjo 

kornizë fokusohet mes tjerash në menaxhimin e migrimit si dhe në fuqizimin e sistemit dhe 

institucioneve përgjegjës për qeverisjen e politikave të migrimit.

Migracioni mbetet një element i rëndësishëm por mjaft sfidues për institucionet e Kosovës 

dhe shoqërinë në përgjithësi. Shkaqet dhe rrënjët historike të migracionit kanë pasur ndikim 

të jashtëzakonshëm në zhvillimet socio-politike dhe procesin e shtet-ndërtimit në Kosovë. 

Migracioni ka qenë i ndikuar nga faktorë shtytës dhe tërheqës në faza të ndryshme të historisë, 

edhe pse këta faktorë po ndryshojnë në vazhdimësi. Trendet e reja të migrimit, konfirmojnë 

rritjen e formave të rregullta të migrimit, me theks të veçantë në emigrimin kryesisht për qëllim 

të punësimit, bashkimit familjar dhe edukimit. Ndër faktorët kryesorë shtytës padyshim se 

konsiderohen shkalla e lartë e papunësisë, pagat e ulëta në sektorin privat, shërbime publike 

joadekuate, përfshirë sistemin e dobët arsimor dhe shëndetësor në vend. Në anën tjetër, 

faktorët tërheqës po ashtu po ndryshojnë, të nxitura nga shtetet anëtare të BE-së shumica prej 

të cilave synojnë të marrin fuqinë punëtore të kualifikuar nga vendet e Ballkanit Perëndimor.

Rritja e numrit të qytetarëve kosovarë të cilët emigrojnë në forma të rregullta kryesisht për 

qëllime të punësimit, vazhdon të mbetet një çështje e pa adresuar nga institucionet publike ne 

vend, të cilat po dështojnë të ndërmarrin masa konkrete për të ndalur këtë trend apo për të 

menaxhuar me pasojat që sjell një trend i tillë i emigrimit. Në anën tjetër, migrimi dhe mobiliteti 

mund të luajnë një rol esencial në zhvillimin e komuniteteve lokale. Mirëpo për të shfrytëzuar 

përfitimet, institucionet duhet të mbledhin të dhëna lidhur me trendet e fundit të migrimit dhe 

të bëjnë ndërlidhjen me politika strategjike sektoriale. Në këtë drejtim, inkurajojmë Qeverinë 

të ndërmarr një studim gjithëpërfshirës dhe të hollësishëm të faktorëve shtytës dhe tërheqës 

të cilët nxisin migrimin. Ky studim duhet të fokusohet në trendet e fundit të emigrimit, pastaj 

në analizën e rregullt të nevojave në tregun vendor të punës si dhe të investoj më shumë në 

programe inovative të cilat do të ndikonin në rritjen e punësimit, më fokus në gratë dhe të 

rinjtëë.
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Në të njëjtën kohë, është nevojë e menjëherëshme konsolidimi i mekanizmit institucional 

përgjegjës për zhvillimin e politikave të migrimit, përfshirë edhe monitorimin e zbatimit dhe 

vlerësimin e ndikimit të këtyre politikave. Rrjedhimisht, Qeveria duhet të aplikoj një qasje multi-

sektoriale përkitazi me zhvillimin e politikave të migrimit, si dhe të fuqizoj mekanizmat koordinues 

dhe implementues siç është rasti me Autoritetin Qeveritar për Migrim, për të siguruar zbatim 

efikas të këtyre politikave. Të gjitha këto masa duhet të parashihen në Strategjinë e ardhshme 

katër (4) vjeçare e cila do të propozohet së shpejti.  

Draft Strategjia Shtetërore e Migrimit 2020-2024 është ndërtuar si vazhdimësi e strategjisë së 

kaluar; dhe për dallim nga strategjia e kaluar, adreson edhe çështjen e migrimit të brendshëm. 

Sidoqoftë, para se të miratohet, janë disa çështje në draftin aktual, të cilat duhet të rishikohen 

dhe modifikohen. Përkundër faktit se strategjia identifikon lidhjet në mes të migrimit dhe 

zhvillimit ekonomik, mëgjithatë nuk prezenton një vizion të qartë ose masa/aktivitet konkrete të 

cilat do të aplikohen për këtë qëllim. Në këtë kontekst, është e nevojshme të ketë një pasqyrë 

të qartë të ndërlidhjes së migrimit me zhvillimin. Rekomandimet e propozuara në këtë raport, 

adresojnë ndërlidhjen e munguar në mes të menaxhimit të migrimit, respektivisht trendeve të 

migrimit me fokus në emigrimin e rregullt në njërën anë dhe zhvillimit në anën tjetër.

REKOMANDIME
Me qëllim të fuqizimit të menaxhimit dhe qeverisjes së migracionit, dhe si përgjigje ndaj 

lëvizjeve të reja migratore, me qëllim të përftimit dhe zhvillimit socio-ekonomik, institucionet e 

Kosovës inkurajohen të ndërmarrin disa masa në rrafshin institucional dhe të politikbërjes: 

Të fuqizohet roli dhe mandati i Autoritetit Qeveritar të Migrimit (përmes 

akteve ligjore), duke e bërë atë si mekanizëm qendror institucional për zhvillimin 

dhe koordinimin politikave të migracionit, si dhe të definohen qartazi detyrat dhe 

përgjegjësitë e këtij mekanizmi dhe anëtareve të tij;

Të themelohet një sekretariat (ose mekanizëm) nën Autoritetin Qeveritar të 

Migrimit (AQM) i cili do të jetë përgjegjës për monitorim e implementim të politikave 

të migracionit, përfshirë vlerësimin e implementimit të ligjeve, dokumenteve 

strategjike dhe veprimeve të ndërmarra nga institucionet përkatëse dhe partnerëve 

ndërkombëtar;

Të ngritën kapacitetet e AQM-së dhe Sekretariatit të propozuar, në zhvillimin e 

politikave publike dhe trajnime të specializuara në fushën e migrimitdhe trajnime të 
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specializuara në fushën e migrimit;  

Të përmirësohet bashkëpunimi dhe komunikimi me shoqërinë civile dhe botën 

akademike, duke përfshirë edhe pjesëmarrjen e një përfaqësuesi të shoqërisë civile 

në Bordin e Autoritetit Qeveritar të Migrimit, si dhe të zgjerohen diskutimet publike 

në çështjet të cilat ndërlidhen me migracionin dhe ndikimin e tyre në zhvillimin socio-

ekonomik të vendit;

Të përmirësohet qasja sistematike në qeverisjen e migracionit duke përcaktuar 

qartë strukturën hierarkike në nivel vertikal dhe horizontal, me qëllim të zhvillimit të 

politikave të migracionit;

Të zhvillohet një analizë gjithëpërfshirëse e faktorëve shtytës dhe tërheqës 

të migrimit, si dhe të identifikohen shkaqet/faktorët në nivel lokal të asociuar me 

mungesën e zhvillimit në zonat rurale, me qëllim të lehtësimit të zhvillimit dhe 

implementimit të politikave publike të bazuara në të dhëna.

Të rishikohet korniza aktuale dhe të propozohen masa legjislative, strukturore dhe 

të ngritjes së kapaciteteve, me qëllim të konsolidimit të sistemit për monitorimin e 

lëvizjeve të brendshme migratore dhe aplikimin e këtyre të dhënave në planifikimin e 

politikave për të ndërtuar zhvillim socio-ekonomik të njëtrajtshëm.

Të zhvillohen analiza sistematike e nevojave të tregut vendor të punës dhe të 

zhvillohen programe inovative dhe investive  njëherit të targetuara me qëllim të rritjes 

së punësimit dhe pjesëmarrjes në tregun e punës sidomos e të rinjve dhe grave;

Të përfshihen akterët e jashtëm në mbështetje të autoriteteve vendore në 

monitorimin dhe implementimin efektiv të politikave të migrimit;

Të ndërtohet një qasje strategjik në fushën e migrimit për qëllime të përfitimit 

ekonomik të vendit, si dhe të ndërmerren masa konkrete me qëllim të nxitjes dhe 

përkrahjes së investimeve të diasporës në sektorë të ndryshëm të ekonomisë, duke 

zëvendësuar kështu remitencat, të cilat shpenzohen kryesisht për konsum familjar;  

Të zhvillohet dhe forcohet bashkëpunimi me vendet e destinacionit me qellim 

të shkëmbimit të informatave përkitazi me profilin e emigrantëve, përshirë atë për 

qëllime të punësimit dhe sektorëve më atraktivë ekonomik;

Të bëhen marrëveshje bilaterale me shtetet anëtare të BE-së, duke u bazuar në 

modelin e partneritetit në fushën e migracionit të nënshkruar me Konfederatën e 

Zvicrës;

Të integrohen dhe aplikohen objektivat e Kompaktit Global të Migracionit, me 

fokus në objektivat të cilat janë me të rëndësishme dhe me interes për Kosovën.
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Rekomandimet specifike për Strategjinë e re të Migrimit

Të zhvillohet një kornizë strategjike gjithëpërfshirëse për migrimin e cila mbulon 
fushat relevante siç janë menaxhimi i kufijve dhe migrimit, migrimi i brendshëm, 
riintegrimi, riatdhesimi, integrimi i të huajve, diaspora, trafikimi i qenieve njerëzore, 
kontrabandimi me migrant etj.;

Të riorganizohet draft Strategjia në seksione të ndara për të mbuluar të gjithë 
nën-sektorët esencial të migrimit përfshirë emigrimin, imigrimin dhe trafikimin; 

Të zhvillohet një qasje ndër-sektoriale dhe të përfshihen të gjithë komponentët 
e ndërlidhur me migrimin dhe zhvillimin si dhe politika/programe për përkrahje të 
punësimit, trajnimit dhe riintegrimit të migrantëve të kthyer; 

Të fuqizohet monitorimi dhe raportimi i implementimit të strategjisë, përmes 
përmirësimit të shkëmbimit të informatave dhe koordinimit ndër-institucional nën 
udhëheqjen e Autoritetit Qeveritar të Migrimit. 
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HYRJE
Politikat dhe qeverisja e migracionit përfshijnë emigrimin, imigrimin dhe integrimin. 

Organizatat ndërkombëtare dhe agjencitë e specializuara kanë bërë përpjekje për të 

adresuar trendet, debatet dhe sfidat globale përmes instrumenteve dhe iniciativave të 

ndryshme; së fundmi me Kompaktin Global të Migrimit.1 Migracioni gjithmonë ka pasur një 

rol të rëndësishëm në Kosovë, në radhë të parë për shkak të diasporës, e cila kontribuon në 

zhvillimin socio-ekonomik dhe mirëqenien sociale në vend.

Korniza legjislative, strategjike dhe institucionale në fushën e migrimit është zhvilluar në faza të 

ndryshme përgjatë procesit të shtet-ndërtimit në Kosovë, duke kulmuar në kuadër të procesit 

të reformave evropiane si pjesë e Procesit të Stabilizim Asociimit dhe Dialogut për Liberalizimin 

e Vizave me BE-në.2 Përtej sfidave të nënvizuara në Raportet e Progresit të Komisionit Evropian, 

këto procese kritike kanë shtyrë autoritetet e Kosovës të i përgjigjen kërkesave të BE-së duke 

ndërmarrë masa strategjike për të adresuar çështjet specifike 3, përfshirë edhe migrimin.  Këto 

masa përfshijnë përkufizimin dhe ndarjen e përgjegjësive brenda institucioneve shtetërore 

lidhur me migrimin, fuqizimin e bashkëpunimit dhe koordinimit ndër-institucional në fushën 

e migrimit, dhe funksionalizimin e vazhdueshëm të Autoritetit Qeveritar të Migrimit. Po 

ashtu, Kosova duhet të konsolidoj sistemin e azilit, integrimit të të huajve dhe riintegrimit të 

qëndrueshëm të personave të riatdhesuar për të qenë në harmoni të plotë me standardet 

1 Me 19 shtator 2016, Udhëheqësit e Shteteve dhe Qeverive u mblodhën për herë të parë në Asamblenë e 
Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar çështjet e migracionit dhe refugjatëve. 193 shtete 
anëtare të OKB-së, u pajtuan me nevojën për një qasje gjithëpërfshirëse në raport me moblitetin njerëzor 
dhe forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në nivel global duke u përkushtuar për zbatimin e Deklaratës 
së New York-ut për Refugjatë dhe Migrantë, për më tepër shih https://www.un.org/pga/72/wp-content/
uploads/sites/51/2018/07/180713_Agreed-Outcome_Global-Compact-for-Migration.pdf

2 Në kuadër të kritereve për Procesin e Liberalizimit të Vizave dhe Procesit të Stabilizim Asociimit, Kosova 
ka harmonizuar legjislacionin e saj me Legjislacionin e BE-së, përfshirë Katalogun e Schengen-it për 
Kontrollin e Kufijve të Jashtëm, Kthimin dhe Riatdhesimin, Direktivën për leje qëndrim, (Direktiva 2011/98/
EU), Direktivën për pranimin e shtetasve të vendeve të treta për qëllime studimi (Direktiva 2004/114/EC), 
Direktivën për pranimin e shtetasve të vendeve të treta për qëllime të hulumtimit (Direktiva 2005/71/EC), 
Direktiva mbi të drejtën e bashkimit familjar (Direktiva 2003/86/EC), Direktiva për rezidentët afatgjatë 
(Directiva 2003/109/EC) dhe Direktiva për Kartën e Kaltër (Direktiva 2009/50/EC), Direktiva e Kthimit 
(Direktiva 2008/115/EC), Direktiva për kthim të asistuar me transport ajror (Direktiva 2003/110/EC), 
Direktiva për standardet dhe sanksionet minimale ndaj punëdhënësve të shtetasve të vendeve të treat të 
cilët qendrojnë në mënyrë ilegale (Direktiva 2009/52/EC), Direktiva për kushtet e pritjes për azil-kërkuesit 
(Direktiva 2003/9/EC), Direktiva e Kualifikimit (Direktiva 2004/83/EC dhe  Direktiva 2011/95/EU) dhe 
Direktiva për procedurat e azilit (Direktiva 2005/85/EC);

Po ashtu Nenet 85-88 të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit në mes BE-së dhe Kosovës, nënvizojnë të 
gjitha detyrimet në fushën e migracionit në: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10728-
2015-REV-1/en/pdf

3 Komisioni Evropian, Kosovo* 2011 Progress Report [‘Kosova* 2011 Raporti i Progresit’], Bruksel, tetor 2011, 
fq. 54, në https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2011/
package/ks_rapport_2011_en.pdf  dhe Kosovo* 2018 Report [‘Raporti për Kosovë* 2018’], Strasburg, prill 
2018, fq. 33, në https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-kosovo-
report.pdf
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ndërkombëtare. 

Sidoqoftë, përkundër progresit, struktura institucionale e Kosovës e cila qeverisë me migracionin 

ka mangësitë e saj, duke qenë komplekse dhe jo efektive. Qeveria e Kosovës, duket e prirur të i 

përgjigjet  trendeve të migrimit përmes veprimeve ad-hoc, siç është krijimi i mekanizmave shtesë 

institucional, në vend se të ndërtojë qasje strategjike të mbështetur në memorien institucionale. 

Kjo praktikë ka rezultuar me një sistem të dobët të planifikimit strategjik, koordinimit dhe 

monitorimit. Po ashtu, zhvillimi i politikave publike të bazuar në trendet migratore me qëllim 

të zhvillimit dhe rritjes ekonomike bazohet më shumë në kapacitetin dhe përkushtimin e 

zyrtarëve përgjegjës, sesa në vet sistemin. Objektiva specifike në kuadër të strategjive, kalojnë 

përmes emigrimit, imigrimit, trafikimit etj., duke e bërë kështu këtë dokument strategjik më të 

komplikuar për departamentet dhe zyrtarët përgjegjës për implementimin e tij.  

QEVERISJA E MIGRACIONIT
Sa i përket koordinimit institucional, Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme është i emëruar 

si Koordinator Nacional për Migrimin, i mandatuar për të koordinuar, monitoruar dhe raportuar 

lidhur me zbatimin e politikave përkatëse të migrimit. Një tjetër mekanizëm institucional 

përgjegjeës për koordinimin dhe monitorimin e politikave të migrimit është Autoriteti Qeveritar 

i Migrimit (AQM), i themeluar në vitin 2013.4  

Pjesë e AQM-së janë zyrtarët e institucioneve dhe agjencioneve të cilat ndërlidhen me fushën 

e migrimit.5  Themelimi i këtij mekanizmi është konsideruar si hap pozitiv, dhe nga ajo kohë ka 

ofruar analiza lidhur me trendet e migrimit dhe ka prodhuar në baza vjetore Profilin e Migrimit. 

Megjithatë, rekomandimet e dalura nga Profilit i Migrimit, nuk janë adresuar nga zhvillimi i 

politikave të migrimit, rrjedhimisht propozimet e prezantuara nga AQM-ja nuk janë përfshirë në 

strategjitë sektoriale të institucioneve përkatëse. 

4 Autoriteti Qeveritar i Migrimit (AQM) është një organ permanent ndër-institucionale permanent e 
themeluar me vendimin e Qeverisë më datën 29 Nëntor 2013, i mandatuar të koordinoj dhe monitoroj 
politikat e migrimit. Për më tepër shih https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/Vendimet_e_
mbledhjes_se_158-te_te_Qeverise__2013_.pdf.  Që nga viti 2017, AQM-ja është mbështetur nga një 
projekt i financuar nga Qeveria e Zvicrës ‘Fuqizimi i Menaxhimit të Migrimit’ (MIMAK), implementuar nga 
ICMPD-ja dhe Universiteti i Maastricht-it. Vendimi për të themeluar AQM-në mund të gjendet në http://
kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/Vendimet_e_mbledhjes_se_158-te_te_Qeverise__2013_.
pdf

5 Institucione tjera të përfshira në zhvillimin dhe implementimin e politikave të migrimit janë, Ministria e 
Punëve të Brendshme, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministria 
e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike, Ministria e 
Shëndetësisë, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Ministria e Kthimit dhe Komuniteteve, Ministria 
e Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Financave, Policia e Kosovës, Agjencia e Statistikave të Kosovës dhe 
Banka Qendrore
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Në anën tjetër, përkundër mbulimit më të mirë të çështjeve, mandati i AQM-së dhe anëtarëve 

të tij nuk është krejtësisht i qartë dhe kjo ka ndikuar në përbërjen, qëndrueshmërinë dhe 

përkushtimin e anëtarëve të këtij mekanizmi. Komisioni Evropian në Raportin Vjetor për 

Kosovën në vitin 2019, ka nënvizuar nevojën ‘për të përmirësuar koordinimin ndër-institucional 

dhe shkëmbimin e informatave në fushën e migrimit’.6  Anëtarë të AQM-së kanë pranuar se 

pjesëmarrja dhe angazhimi i disa anëtarëve nga institucionet tjera nuk ka qenë në nivelin e 

duhur, duke ndikuar kështu në zbatimin e aktiviteteve të cilat ndërlidhen me Profilin e Migrimit, 

zhvillimin e Draft Strategjisë Shtetërore për Migrim 2020-2024 dhe dokumenteve tjera 

strategjike të cilat janë mbështetur nga partnerët ndërkombëtar.7 

Rekomandohet të krijohet një Sekretariat i fuqishëm pranë AQM-së, për të prodhuar raporte të 

rregullta nga institucionet implementuese, mundësisht duke involvuar edhe akterët jo-qeveritarë 

dhe partnerët ndërkombëtarë me qëllim të rritjes se transparencës dhe llogaridhënies. 

Qeverisja e migracionit do të duhej të funksionalizohet përmes mekanizmave të koordinimit, 

monitorimit dhe gjurmimit dhe institucioneve përkatëse të mandatuar për të zhvilluar dhe 

implementuar politika publike në fushën e migrimit. Sidoqoftë, ekziston nevoja për një  funksionim 

më të mirë të strukturave institucionale dhe koordinim më të ngushtë ndër-institucional për të 

implementuar në mënyrë efektive politikat e migrimit.

Sa i përket lëvizjeve migratore, në disa vitet e fundit, emigrimi ka qenë më i pranishëm, sidomos 

në formë të parregullt, duke arritur kështu kulmin në dimrin e vitit 2014/2015.8  Përgjatë kësaj 

periudhe, numri i azilkërkuesve nga Kosova në vendet e BE-së është rritur në mënyrë të 

ndjeshme, nga 38,445 në vitin 2014 dhe 73,240 në vitin 2015.9  Mirëpo, që nga ajo kohë e deri 

më tani, emigrimi i parregullt dhe numri i azilkërkuesve ka rënë dukshëm, me vetëm 3,490 raste 

të aplikimit për azil në vitin 2019.10 

Nga viti 2015 e tutje, trendet e migrimit kanë lëvizur me rritjen e migrimit të rregullt dhe 

zvogëlimin e emigrimit të parregullt. Faktorët të cilët kanë ndikuar në zvogëlimin e  migrimit 

të parregullt përfshijnë ndryshimet në politikat e azilit në shtetet anëtare të BE-së, në radhë të 

parë duke shkurtuar procedurat e azilit si dhe duke vendosur vendet e Ballkanit Perëndimor në 

6 Komisioni Evropian, Kosovo* 2019 Report [‘Raporti për Kosovë* 2019’], Bruksel, 29 prill 2019, fq. 39, shih 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-kosovo-report.pdf

7 Intervistë më një zyrtarë të AQM-së, Prishtinë, 2 gusht 2019

8  Komisioni Evropian, Kosovo* 2015 Report [‘Raporti për Kosovë* 2015’], Bruksel, 10 nëntor 2015 fq. 57, shih 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_
report_kosovo.pdf

9 Të dhënat nga Ministria e Punëve të Brendshme, Profili i Zgjeruar i Migrimit 2013-2017, dhjetor 2018, 
Prishtinë, 2018, fq. 71

10 Të dhënat nga Eurostat, për më tepër shih http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=migr_
resfirst&language=en&mode=view
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listën e vendeve të sigurta të origjinës, nga shtetet anëtare të BE-së. 11 Faktorët tjerë, mund 

të përfshijnë po ashtu fushatat informuese dhe vetdijësuese të ndërmarra nga autoritetet 

e Kosovës lidhur me pasojat e migrimit të parregullt.12  Siç është nënvizuar në Raportin e 

Progresit të KE-së në vitin 2015, institucionet e Kosovës kanë ndërmarrë disa masa efektive 

afat-shkurta në fillim të vitit 2015, për të frenuar migrimin e parregullt. Kontrolle të detajuara 

janë ushtruar ndaj autobusëve, përfshirë edhe kontrollimin e rreptë të licensave të operimit 

për kompanitë e autobusëve, fushatat vetdijësuese, si dhe masat e ndërmarra nga autoritetet 

e Serbisë në kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit me Hungarinë, kanë rezultuar me një rënie të 

ndjeshme të migrimit të parregullt’.  Po ashtu, implementimi efikas i marrëveshjeve të ripranimit 

ka kontribuar në rënien e numrit të migrantëve të parregullt me origjinë nga Kosova. Siç është 

konfirmuar nga Komisioni Evropian ‘ shumë prej migrantëve të cilët kanë lëshuar Kosovën 

tashmë janë kthyer në vend. Një proces funksional i ripranimit është duke u zbatuar dhe shkalla 

e pranimit nga Kosova është e lartë ( 97% në pjesën e parë të vitit 2015). Kosova ka ripranuar 

4,610 qytetarë në vitin 2014, përderisa në pjesën e parë të vitit 213015, Kosova kishte ripranuar 

12,330 qytetarë’. 14

Draft Strategjia Shtetërore e Migrimit 2020-2024 ka paraparë adresimin e migrimit të 

parregullt dhe të rregullt, mbrojtjes ndërkombetare15, migrimit të brendshëm dhe konsolidimit 

të qeverisjes së migracionit.  Objektivat Strategjike 1 dhe 2 i referohen menaxhimit të 

migrimit të rregullt dhe garantimit të migrimit të sigurt dhe të rregullt. Objektiva Strategjike 3 

përmban provizione lidhur me mbrojtjen ndërkombëtare. Në anën tjetër, siç është nënvizuar 

në Objektivën Strategjike 4, Qeveria e Kosovës për herë të parë, synon të adresoj lëvizjet e 

brendshme migratore. Duke u nisur nga fakti se ka shumë pak dëshmi se kosovarët regjistrojnë 

ndryshimin e adresës, ka pengesa në zhvillimin e politikave publike sektoriale të bazuar në të 

dhëna në nivel qendror dhe lokal, të cilat do të kontribuonin në zhvillimin socio-ekonomik. Po 

11 Përkundër përpjekjeve të bëra nga institucionet dhe shtetet anëtare të BE-së, në kuadër të Agjendës 
së BE-së për Migrimin, për të miratuar legjislacionin e cila e vendos një listë të përbashkët të BE-së për 
vendet e origjinës, kjo rregullore nuk është miratuar ende për shkak të disa dallimeve në mes të shteteve 
anëtare. Megjithatë, të gjitha vendet e BE-së dhe Këshilli i BE-së e suspenduan këtë iniciativë deri në një 
njoftim të radhës. Sidoqoftë, shumica e vendeve të BE-së, kanë listuar vendet e Ballkanit Perëndimor si 
vende të sigurta të origjinës. Për më tepër shih  https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-
towards-a-new-policy-on-migration/file-european-list-of-safe-countries-of-origin

12 Në vitin 2017, një projekt i binjakëzimit i financuar nga BE-ja ‘Forcimi i institucioneve të Kosovës në 
menaxhimin efektiv të migracionit’, implementuar nga autoritetet përkatëse të Holandës, Austrisë, dhe 
Suedisë, ka përkrahur Qeverinë e Kosovës në implementimin e një fushatë vetdijësuese për të parandaluar 
migrimin e parregullt. Qëllimi i fushatës ka qenë të ngrit vetëdijen e qytetarëve për rrezikun e migrimit të 
parregullt dhe për të promovuar përfitimet nga migrimi i rregullt

13 Komisioni Evropian, Kosovo* 2015 Report [‘Raporti për Kosovë* 2015’], 10 nëntor 2015, fq. 58

14 Ibid.

15 Draft Strategjia është finalizuar në vitin 2019, dhe është përcjellë në Zyrën për Planifikim Strategjik për 
procedura të mëtutjeshme dhe aprovim në Qeveri. Pritet që Qeveria të aprovoj këtë strategji në një të 
ardhme të afërt.
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ashtu, Objektivi Strategjik 5 i referohet forcimit të qeverisjes së migrimit si dhe bashkëpunimit 

rajonal dhe ndërkombëtar në fushën e migrimit.

Draft Strategjia Shtetërore e Migrimit 2020-2024 është më koherente dhe më mirë e 

strukturuar sesa dokumentet e mëparshme strategjike në fushën e migrimit. Sidoqoftë, ende 

duhet të rishikohet dhe modifikohet në harmoni me zhvillimet e fundit, në kontekst vendor 

dhe global, përfshirë Kompaktin Global të Migrimit, si dhe ndikimin potencial të Covid-19 në 

rritjen ekonomike të vendit, përkatësisht ndikimin në tregun e punës, remitencat, investimet 

e huaja direkte etj.  Po ashtu, draft strategjia duhet të adresojë ndërlidhjen e munguar në 

mes të migrimit dhe zhvillimit, të promovoj emigrimin e rregullt dhe maksimizoj potencialin e 

diasporës për përftim të zhvillimin ekonomik të vendit. Strategjia duhet gjithashtu, të vendos 

praktika efektive të implementimit, monitorimit dhe raportimit. Inkorporimi i këtyre elementeve 

shtesë, mund të transformoj strategjinë si një përgjigje të fuqishme dhe bindëse ndaj sfidave të 

cilat ndërlidhen me migrimin.16 

Sidoqoftë, që nga finalizimi i strategjisë dhe dorëzimi tek Zyra për Planifikim Strategjik në vitin 

2019, kanë qenë tri qeveri të ndryshme në Kosovë, brenda një periudhe mjaft të shkurtë. 

Mungesa e stabilitetit politik ka shtyrë aprovimin e draft strategjisë. Tashmë ka indikacione, se 

po planifikohet deri në fund të vitit, të zhvillohet një strategji komplet e re nga ana e qeverisë 

aktuale.17  Strategjia Shtetërore e Migrimit 2021-2025 e cila pritet të zhvillohet në një të 

ardhme të afërt, do të integrojë edhe Strategjinë e Riintegrimit dhe Strategjinë e Diasporës.18  

Me zhvillimet e fundit rreth pandemisë globale Covid-19, kjo strategji do të synoj të adresoj 

edhe peizazhin e ndryshuar në fushën e migrimit.

 

16 Komisioni Evropian, Kosovo* 2019 Report [‘Raporti për Kosovë* 2019’], Bruksel, prill 2019, fq. 39

17 Zyra e Kryeministrit të Kosovës, Plani i Dokumenteve Strategjike 2020-2022, 25 qershor 2020, për 
më tepër shih https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2020/06/PLANI-I-DOKUMENTEVE-
STRATEGJIKE-2020-2022.pdf

18 Intervistë me një ekspert të fushës së migrimit, Prishtinë, 2 shtator 2020



KOSOVA: TRENDET E MIGRACIONIT KËRKOJNË NJË QASJE TË RE STRATEGJIKE

13

VËSHTRIM ANALITIK I TRENDEVE DHE ZHVILLIMEVE TË 
MIGRIMIT ME FOKUS NË EMIGRIMIN

Historikisht, por edhe trendet aktuale dominohen kryesisht nga migrimi i jashtëm i kosovarëve 

drejt BE-së dhe vendeve perëndimore, sesa nga imigrimi i të huajve. Besohet se deri në fund 

të vitit 2018, përafërsisht 854,198 qytetarët të Kosovës jetojnë jashtë vendit; shumica prej tyre 

gjenden në Gjermani dhe Zvicër.19 Të dhënat e fundit tregojnë se migrimi i rregullt i kosovarëve 

është rritur dukshëm, kryesisht për qëllime të punësimit.20

Këto ndryshime të shpejta të emigrimit, imponojnë nevojën për të promovuar konceptin 

e migrimit të rregullt dhe qarkor. Në këtë drejtim, Qeveria e Kosovës inkurajohet të 

krijoj një sistem informativ të profilizimit të atyre të cilët po largohen nga Kosova dhe 

të zhvillojë programe për pregatitjen e tyre para emigrimit në një vend të caktuar të 

destinacionit si dhe të shfrytëzojë aftësitë e tyre të përfituara gjatë qëndrimit në vendin e 

19 Të dhëna nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK)

20 Migrimi i rregullt definohet kryesisht si lëvizje migratore e cila ndodh në përputhje me ligjet e vendit 
të origjinës, tranzitit dhe destinacionit, nga https://www.iom.int/key-migration-terms. Kompakti Global 
i Migrimit i referohet migrimit të rregullt në kuadër të Objektivit 5, paragrafi 21. Në këtë objektivë, 
shtetet janë zotuar të “adoptojnë opsionet dhe rrugët për migrimin e rregullt në një formë e cila lehtëson 
mobilitetin dhe punën dinjitoze duke reflektuar realitetin demografik dhe të tregut të punës, optimizuar 
mundësitë për edukim, duke mbështetur në të drejtën për jetë familjare dhe duke u përgjigjur nevojave të 
migrantëve në situata të ndjeshme, me qëllim të zgjerimit dhe diversifikimit të mundësive për migrim të 
sigurt, të organizuar dhe të rregullt.” (Kompakti Global për Migrim të Sigurt, Organizuar dhe të Rregullt) 
Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme 73/195, miratuar më 19 dhjetor 2018, UN Doc. A/RES/73/195 (19 
janar 2019), në https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195
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destinacionit për qëllime të zhvillimit të vendit. Kjo formë e migrimit qarkor definohet 

si ‘përsëritje e migrimit të rregullt nga i njëjti person në mes të dy a më shumë shteteve.21 

Si e tillë, kjo formë e migrimit sjell përfitime për vendet e origjinës dhe destinacionit si dhe për 

migrantët. 

Emigrimi në Kosovë, qoftë i parregullt apo i rregullt i atribuohet disa faktorëve shtytës 

të nxitur nga papunësia tek të rinjtë, niveli i lartë i korrupsionit dhe nepotizmit në 

sektorin publik, politikat jo të duhura shendetësore dhe arsimore, mes tjerash.22 

Deri më tani, autoritetet kanë dështuar të adresojnë çështjen e emigrimit 

të të rinjve në veçanti dhe nuk kanë arritur të adresojnë faktorët shtytës.23 

Në anën tjetër, faktorët tërheqës përfshijnë ndryshimin e politikave të brendshme në vendet 

e destinacionit, me qëllim të tërheqjes së fuqisë punëtore, sidomos nga vendet e Ballkanit 

Perëndimor. 

Migrimi  do  të vazhdoj të luaj një rol të rëndësishëm në të ardhmen, jo vetëm në rajon, por në 

të gjithë botën. Me popullsinë e botës e cila së fundi është parashikuar të jetë për 2 miliardë 

më e ulët në  vitin 2100 sesa  parashikimet e mëhershme të OKB-së  dhe me një shkallë të ulët 

të lindjeve, shumë vende do të ballafaqohen në mes të dilemave si për imigrim më të hapur 

apo frenim të migrimit.24

 

Emigrimi i vazhdueshëm në drejtim të ekonomive me të ardhura më të larta dhe politika të 

favorshme të migrimit mund të ketë efekte jo të favorshme për ekonominë e Kosovës. Situate 

aktuale mund të paraqitet si stabile, por vlerësimi i popullsisë në vendet e Ballkanit Perëndimor 

ka qenë në rënie që nga viti 2015. Megjithatë, kjo mund të ndryshoj nëse ka rritje të kualitetit 

dhe standardit të jetesës brenda vendit. 

21 Komisioni Evropian, “Migration and Home Affairs” [“Migrimi dhe Punët e Brendshme”], në https://
ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/circular-
migration_en

22 Raport nga NDI, Hulumtimi i Opinionit Publik në Kosovë, mars 2019, në https://www.ndi.org/sites/default/
files/NDI%20Kosovo%20Public%20Opinion%20Poll%202019.pdf

23 Faktorët shtytës përfshijnë papunësinë, sigurinë në punë, oraret e gjata të punës dhe pagesa e ulët. Për 
më tepër shih në Balkan Insight, “Leaving Kosovo: Legal Migration Upsurge Causes Depopulation Fears” 
[“Largimi nga Kosova: Rritja e migrimit legal shkakton frikë të depopulimit”], 25 prill 2019, në https://
balkaninsight.com/2019/04/25/leaving-kosovo-legal-migration-upsurge-causes-depopulation-fears/

24 Prof S. E. Vollset dhe të tjerët., Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries 
and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study [‘Fertiliteti, 
mortaliteti, migrimi, dhe skenarët e popullsisë për 195 vende dhe territore nga 2017 në 2100: një analizë 
parashikuese për Studimi i Barrës Globale të Sëmundjeve’], The Lancet, 14 korrik 2020, në https://www.
thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext
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NDRYSHIMI I POPULLSISË NE BALLKANIN PERËNDIMOR 2011-2020, %

-0,67%

-9,13%

-4,47%

-2,11%

+ 0,32%

+ 0,92%

Kosova

Bosnja dhe Hercegovina

Serbia

Shqipëria

Maqedonia e Veriut

Mali i zi

Burimi: Eurostat në:

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=demo_gind&language=en&mode=view

EMIGRIMI I PARREGULLT

Janë katër kategori të cilat e definojnë një migrant të parregullt:25

Refuzimi i hyrjes ose ndalimi në kufij; 

Të huajt të cilët janë zënë duke qëndruar ilegalisht brenda territorit të një vendi; 

Të huajt të cilët urdhërohen të largohen nga vendi; 

Të huajt të cilët kthehen nga vend i destinacionit duke u bazuar ne urdhër-largim

Në anën tjetër, ‘azil-kërkuesit’ janë kategori e veçantë e migrantëve të cilët definohen sipas 

standardeve ndërkombëtare për mbrojtjen e migrantëve.26 Në këtë drejtim, Kosova nga viti 

2015 trajtohet si ‘vend i sigurt i origjinës’ gjë që e bën dukshëm më të komplikuar kërkesën për 

një status të tillë.27 Sidoqoftë deri në vitin 2015, shumica dërmuese e migrantëve të parregullt 

25 Eurostat e definon ‘migrimin e parregullt’ si: lëvizje e personave drejt një vendi të ri qëndrimi ose tranziti e 
cila ndodh jashtë normave dhe rregullativës së vendit të origjinës, tranzitit apo destinacionit, për më tepër 
shih https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_
search/irregular-migration_en

26 Definimi i azil-kërkuesit sipas Konventës së OKB-së për Refugjatë (1951) dhe Protokollit (1957), ‘Azil-
kërkuesi është një person i cili largohet nga vend ii tij, hyn në një vend tjetër dhe aplikon për azil p.sh. 
kërkon të drejtën për mbrojtje ndërkombëtare në këtë vend.

27 Si përgjigje ndaj krizës së refugjatëve, Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Junker, në adresimin 
e tij për Gjendjen e Unionit në vitin 2015, i kishte rekomanduar shteteve anëtare të BE-së të miratojnë një 
listë të përbashkët të vendeve të sigurta të origjinës, duke përfshirë brenda kësaj liste vendet e Ballkanit 
Perëndimor si dhe të përshpejtojnë procedurat e shqyrtimi të kërkesave për azil. Për më tepër shihni 
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nga Kosova, kanë shfrytëzuar të drejtën për të kërkuar azil. Për këtë shkak, të dhënat lidhur me 

azil-kërkuesit Kosovar janë indikatori më i saktë sa i përket migrantëve të parregullt. Nga viti 

2009, më shumë se 10,000 migrantë kanë lëshuar Kosovën çdo vit për të arritur në vendet e 

Evropës Perëndimore.28

         Burimi: Agjencia e Statitstikave të Kosovës29

Migrimi i parregullt kishte një rritje lineare nga viti në vit, për të 

arritur kulmin në fund të vitit 2014, dhe në fillim të vitit 2015.30 

 Këto vite konsiderohen si valë masive e emigrimit dhe shkaqet mund të interpretohen në mënyra 

të ndryshme; por kryesisht fokusohen në tre faktorë: 1.) Kushte të mjerueshme ekonomike dhe 

nivel të lartë të papunësisë; 2.) Në masë të madhe rrugë të papenguara të migrimit (Kosovë-

Serbi-Hungari); dhe 3.) Kontrabandimi i migrantëve nga grupet shumë-kombëshe të organizuara 

kriminale. Po ashtu, perceptimi i lartë për shkallën e korrupsionit i shoqëruar me marrjen e 

mitos nga zyrtarët e lartë të qeverisë, nepotizmi në sektorin publik dhe ambient jo i sigurt i të 

fjalimin e plotë në https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_15_5614

28 Viti 2009, merret si referencë atëherë kur Eurostat-it e vendosi Kosovën në të njëjtën kategori me vendet 
tjera lidhur me prezantimin e të dhënave administrative. 

29 Indikatorët demografik 2013-2017 dhe të dhënat tjera nga Agjencia e Statistikave të Kosovës

30 Ministria e Punëve te Brendshme, Profili i Zgjeruar i Migrimit 2013-2017, dhjetor 2018, në  https://
mpb.rks-gov.net/Uploads/Documents/Pdf/AL/41/PROFILI%20I%20ZGJERUAR%20%20I%20
MIGRIMIT_2013-2017_final%20II%20(2).pdf

INDIKATORËT DEMOGRAFIK             2013              2014              2015              2016              2017              2018              2019

POPULLSIA

NATALITETI

MORTALITETI

RRITJA E NATYRSHME

IMIGRIMI

EMIGRIMI

NET MIGRIMI

RRITJA ABSOLUTE

RRITJA SI %

URBANE

RURALE

MOSHA MESATARE

JETËGJATËSIA

1,820,631 1,804,944 1,771,604

30,069 30,025 29,154 25,795

1,783,531 1,798,506 1,795,666 1,782,115

29,723 32,087 31,116

9,202 9,619 10,592 10,5018,317 8,165 8,884

20,867 20,406 18.562 15,29421,406 23,922 22,232

13,072 5,832 6,762 6,0663,864 5,724 18,862

22,012 11,263 28,164 34,91120,246 45,333 74,434

-8,940 -5,431 -21.402 -28,845-16,382 -39,609 -55,572

11,927 14,975 -2.840 -13,5515,024 -15,687 -33,340

0.7 0.8 -0.16 -0.760.3 -0.9 -1.9

38.8 38.3 - -38.9 39.0 38.9

61.2  61.7 - -61.1 61.1 61.1

- -30.6 30.4 30.230.8 30.2

76.7 76.776.8 76.8 76.7 - -
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bërit biznes, janë disa prej faktorëve të cilët mund të kanë ndikuar në këtë drejtim.31

Raporti i KE-së për Kosovën i vitit 2015, ka nënvizuar në atë kohë se ‘mundësitë e kufizuara 

të punësimit, sidomos për të rinjtëë (61% papunësia tek të rinjtëë) po ashtu po ndikojnë në 

tendosjen e kohezionit social dhe inkurajojnë emigrimin’.32

Nga perspektiva vendore, pamundësia e kosovarëve për të udhëtuar pa viza drejt 

vendeve të BE-së dhe vendeve anëtare të asociuara të Zonës Schengen, konsiderohet 

si faktorë shtesë i cili ka shtyrë kosovarët të migrojnë në mënyrë të parregullt.33 

Këta faktorë shtytës, të kombinuar me faktorët tërheqës, përfshirë procedurat e zgjatura të 

shqyrtimit të aplikimeve për azil dhe fakti se shtetet anëtarë të BE-së nuk e konsideronin 

Kosovën si vend të sigurt të origjinës, kontribuan në drejtim të krijimit së shpresës së gabuar 

për njohje të statusit të azilit. 

Sipas Eurostat-it, pas valës masive në vitet 2014 dhe 2015, migrimi i parregullt ka shënuar 

rënie të konsiderueshme; viti 2019, shënon numrin më të ulët të azil-kërkuesve që nga viti 

2009, kur edhe ka filluar grumbullimi i të dhënave.34 Këto trende, tregojnë se faktorët shtytëse 

dhe tërheqës po ndryshojnë vazhdimisht ose masat e ndërmarra nga Qeveria dhe vendet e 

31 Raporti nga KIPRED, Kosovo to EU: The Challenge of Irregular Migration [‘Kosova drejt BE-së: Sfidat 
e migrimit të parregullt’], mars 2015, fq 7., në http://www.kipred.org/repository/docs/1_April_2015_
Kosovo_to_EU_The_Challenge_of_Irregular_Migration_FINAL_680809.pdf

32 Komisioni Evropian, Kosovo* 2015 Report [‘Raporti për Kosovë* 2015’], Bruksel, 10 nëntor 2015, fq. 32

33 Grupi për Studime Politike dhe Juridike, Migration 2.0: Who are the Kosovars most willing to migrate 
to EU countries?’ – A Study on migration of Kosovars [‘Migrimi 2.0: Kush janë Kosovarët të cilët janë të 
gatshëm të migrojnë në vendet e BE-së?’] shkurt 2015, fq 5., në http://www.legalpoliticalstudies.org/wp-
content/uploads/2015/02/Policy-Report-Who-are-the-Kosovars-Most-Willing-to-Migrate-GLPS.pdf

34 Të dhënat nga Eurostat; për më tepër shih linkun në vijim http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-
managed-migration/data/database
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destinacioneve në vitet e fundit kanë kontribuar në rënien e migrimit të parregullt.  

Faktorët në vijim mund të kenë kontribuar në rënien e dukshme të aplikimeve për azil në vendet 

e BE-së dhe Zonës Schengen:

Implementimi efektiv i ligjit për ripranim dhe marrëveshjeve bilateral për ripranim nga 

ana e autoriteteve vendore;

Implementimi efektiv i politikave dhe programit për riintegrimin e qytetarëve të ripranuar;

Kontrollet e shtuara nga Policia e Kosovës në dalje të pikave kufitare; 

Fushatat informuese dhe vetdijësuese për pasojat e migrimit të parregullt si dhe vizitat 

e personaliteteve publike në komuna gjithandej Kosovës;

Operacionet policore të drejtuara kundër grupeve kriminale të cilat kanë lehtësuar 

kontrabandimin me migrant; 

Rezoluta e Kuvendit për parandalimin e migrimit ilegal të qytetarëve; 

Përfshirja e Kosovës në listën e BE-së për vendet e sigurta të origjinës.

Përkundër faktit se emigrimi i parregullt i kosovarëve po shënon rënie, gjithmonë ekziston 

rreziku se trendet mund të ndryshojnë. Qeveria duhet të monitoroj nga afër lëvizjet dhe me 

kujdes të analizoj faktorët shtytës, sidomos tani kur jemi në prag të heqjes së vizave nga ana e 

Bashkimit Evropian dhe në rastet kur rregullat e lëvizjes së lirë pa viza mund të abuzohet duke 

qëndruar përtej limit kohor prej 90 ditësh. 

EMIGRIMI I RREGULLT

Kosova nuk kërcënohet tutje nga migrimi i parregullt. Trendet e reja të emigrimit të rregullt drejt 

vendeve të BE-së tashmë janë shndërruar në diçka të zakonshme. Këto trende paraqiten në 

formë të leje-qëndrimeve për bashkim familjar, punësim, për qëllim të studimit dhe qëllime tjera. 

Po ashtu të dhënat e publikuara nga  Schengen Visa Info tregojnë se nga 90,840 aplikacione 

për viza në vitin 2018, 71,257 viza u janë lëshuar qytetarëve të Kosovës, ndërsa 19,631 viza janë 

refuzuar.35

Viti 2019, shënon një rritje. Kjo rritje ka kontribuar në rënien e shpejtë të trendeve të migrimit të 

parregullt. Ky është një shembull konkret se si regjimi pa viza do të ndalte migrimin e parregullt 

të qytetarëve. Sidoqoftë, humbja e personelit të kualifikuar në sektorët kyç do të ketë efekt 

të drejtpërdrejtë në ekonominë lokale. Aktualisht ka diskutime dhe shqetësimë se qytetarët e 

35  Të dhëna nga webfaqja e Schengen Visa Info, për më tepër linku në vijim, https://statistics.schengenvisainfo.
com/
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kualifikuar, sidomos nga sektori i shëndetësisë po migrojnë për qëllim të punësimit, kryesisht 

në Gjermani. Në një rast, ish-Ministri i Shëndetësisë z. Uran Ismajli ka ngritur këtë çështje në 

mbledhjen e kabinetit qeveritar duke kërkuar një pako të masave proaktive për të mbajtur në 

sistem profesionistët shëndetësor dhe për të përmirësuar shërbimet në sektorin e shëndetit 

publik.36 Zyrtarët përgjegjës, kanë jap indikacione se në dekadën e fundit, më shumë se 1,000 

mjekë kanë emigruar37, ndërsa nga Oda e Mjekëve të Kosovës është konfirmuar se numri i 

mjekëve të cilët kanë aplikuar për certifikata për qëllime të punësimit jashtë Kosovës ka qenë 

110 në vitin 2018, dhe 115 në vitin 2019.38

Siç mund të vërehet nga tabela më lart, 

migrimi i rregullt është duke u rritur në 

vazhdimësi përfshirë edhe numrin e leje-

qëndrimeve. Një  raport i fundit i publikuar 

nga Agjencia e Statistikave të Kosovës lidhur 

me vlerësimin e popullsisë, ka konfirmuar 

se 28,164 qytetarë kanë emigruar në vitin 

2018, duke shënuar kështu një rritje në raport me vitin 2017.39 Po ashtu, në bazë të dhënave të 

konfirmuara nga Eurostat, më shumë se 26,168 leje-qendrimi për herë të parë janë lëshuar për 

qytetarët e Kosovës në vitin 2017, ndërsa 34,778 janë lëshuar në vitin 2018.40 Është me rëndësi 

të nënvizohet se 52% e leje-qëndrimeve lëshohen për qëllim të bashkimit familjar, 30% për 

36  Mbledhja e Qeverisë së Kosovës mbajtur me 6 korrik 2018 

37 Për më tepër, shih MONITOR, 6 prill 2019 në https://www.monitor.al/pagat-u-rriten-per-te-frenuar-ikjen-e-
mjekeve-ne-gjermani-2/

38 Radio Evropa e Lirë, “Papunësia rrit interesimin e mjekëve për ta lëshuar Kosovën” 5 janar 2020, për më 
tepër linku në vijim: https://www.evropaelire.org/a/papunesi-ikja-e-mjekeve-/30361156.html

39 Të dhëna nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, për më tepër shih http://ask.rks-gov.net/media/4892/
vler%C3%ABsimi-i-popullsis%C3%AB-2018.pdf

40 Baza e të Dhënave të Eurostat-it për leje-qëndrimet për herë të parë sipas Arsyes, Kohëzgjatjes së 
Validitetit dhe Shtetësisë për vitin 2017 dhe 2018, nga https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/shoë.
do?dataset=migr_resfirst&lang=en

SHTETI SCHENGEN APLIKIMET PËR VIZA VIZAT E LËSHUARA VIZAT E REFUZUARA SHKALLA E REFUZIMIT PËR VIZAT UNIFORME

Gjermania

Zvicra

Greqia

Italia

Sllovenia

Hungaria

Finlanda

Norvergjia

Sllovakia

32,529 25,098 7,431 22,8%

30,712 24,694 6,018 19.6%

6,922 6,353 569 8.2%

5,657 4,366 1,291 22.8%

4,692 3,421 1,271 27.1%

4,013 2,815 1,198 30%

3,927 2,563 1,348 34%

2,205 1,801 468 21%

183 146 37 20%

TOTALI 90,840 71,257 19,631

APLIKIMI PËR VIZA SCHENGEN NË KOSOVË - 2018

LEJE-QËNDRIMET PËR HERË TË PARË TË LËSHUARA NGA VENDET ANËTARE 

TË BE-SË PËR SHTETASIT E VENDEVE TË BALLKANIT PERËNDIMOR  

SHQIPËRIA

BOSNJA DHE HERCEGOVINA

KOSOVA

MALI I ZI

MAQEDONIA E VERIUT

SERBIA

2016 2017 2018

59,376 51,851 62,480

26,395 36,365 53,762

21,009 26,168 34,778

2,205 3,0572,452

14,336 24,40116,917

31,289 51,94240,350

Burimi: Eurostat
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qëllime të punësimit, 3% qëllime të studimit dhe 15% për qëllime tjera. Gjermania ka regjistruar 

gjithsejt 18,986 (54.25%) qytetarë të Kosovës më leje-qendrim valide, Sllovenia ka regjistruar 

3,819 (10.9%), Italia ka regjistruar 2,842 (8.1%), Kroacia ka regjistruar 2,065 (5.9%), dhe vendet 

tjera kanë regjistruar pjesën e mbetur prej 20%.41

41 Autoriteti Qeveritar për Migrim, Profili i Lehtë i Migrimit 2018, fq. 18, në https://mpb.rks-gov.net/Uploads/
Documents/Pdf/AL/36/PROFILI%20I%20LEHTE%20I%20MIGRIMIT%202018%20SPL.pdf

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

LEJE-QËNDRIMET E LËSHUARA PËR HERË TË PARË PËR KOSOVARËT NË 28 SHTETET E BE-SË DHE ZEE

BELGJIKA

BULLGARIA

ÇEKIA

DANIMARKA

GJERMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GREQIA

SPANJA

FRANCA

KROACIA

ITALIA

QIPRO

LETONIA

LITUANIA

LUKSEMBURGU

HUNGARIA

MALTA

HOLANDA

AUSTRIA

POLONIA

PORTUGALIA

ROMANIA

SLLOVENIA

SLLOVAKIA

FINLANDA

SUEDIA

MBRETËRIA E BASHKUAR

ISLANDA

LIHTENSHTAJNI

NORVEGJIA

ZVICRA

998 721 476 403 395 471 377 393 496 446

10 15 11 16 23 41 34 46 45 41

108 36 102 133 123 249 264 153 205 377

71 52 47 62 63 52 40 71 59 42

3.735 3.303 6.346 7.846 8.260 8.260 10.020 14.480 18.986 -

0 0 0 0 4 0 5 5 4 1

18 38 27 42 23 41 24 15 27 -

16 41 22 26 65 49 42 54 42 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.194 1.647 1.864 1.528 1.576 1.740 2.094 2.044 2.002 1.942

- - - 193 195 185 195 339 2.065 6.369

5.978 4.126 2.961 2.461 2.078 2.786 2.599 2.677 2.842 2.329

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

2 2 1 1 0 0 0 0 1 0

2 2 1 2 0 0 0 1 3 1

49 102 127 148 113 133 153 132 100 114

198 284 369 0 0 0 0 0 526 -

0 0 0 0 0 0 0 11 2 3

62 72 79 111 75 62 102 85 98 116

1.614 1.988 2.198 1.713 1.763 1.877 1.844 1.316 1.293 1.096

175 22 18 24 34 40 97 478 289 -

4 3 1 2 3 11 1 16 7 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.118 1.075 15 1.246 1.555 1.612 1.397 2.016 3.819 5.862

0 0 9 7 8 5 14 12 7 26

185 224 249 336 372 326 352 414 376 -

1.012 1.048 1.095 1.016 986 1.018 1.014 1.175 1.335 -

318 301 214 210 348 312 341 235 136 -

15 7 8 10 9 9 9 9 15 23

- - - 34 17 23 17 22 25 -

106 165 205 147 150 187 227 167 191 135

- - 2.301 2.619 2.020 2.282 2.256 2.339 2.490 -

Burimi: Eurostat
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Siç rezulton nga tabela e mësipërme, emigrimi për qëllim të punësimit ka shënuar një rritje të 

dukshme nga 2,770 në vitin 2016 në 11,444 në vitin 2018. Ky trend i rritjes nënkupton se shumë 

persona të cilët janë aktiv në tregun e punës dhe të kualifikuar në sektorë të ndryshëm janë 

duke e lëshuar vendin. Kosova rrezikon të 

përballet me ‘humbje masive të trurit’, e 

cila mundet potencialisht të rezultojë me 

mungesë të personelit të aftësuar dhe me 

fuqi aktive punëtore të kualifikuar.42

Për më tepër, trendi i emigrimit për 

qëllime të punësimit pritet të intensifikohet 

për shkak të legjislacionit të aprovuar nga Qeveria gjermane, apo të ashtuquajturin ‘Ligjin e 

Imigracionit të Kualifikuar’ për shtetas jo-evropian, i cili konsiderohet si një ndër ligjet më 

liberale të imigrimit deri më tani, i cili është në fuqi nga muaj marsi i vitit 2020.43

Në anën tjetër, trendet dhe statistikat nuk ofrojnë të dhëna për profilin e kosovarëve të cilët 

emigrojnë për qëllim të punësimit si dhe nuk japin një pasqyre të sektorëve ekonomik në të 

cilët ata punësohen në vendet e destinacionit. Megjithatë, ka disa indikacione për profesione 

të ndryshme të cilat duket se janë më atraktive për tregun e punës në vendet e BE-së, edhe 

pse prioritet mund të ndryshojnë prej vendit në vend. Preferencat profesionale përfshijnë 

personelin shëndetësor, sektorin e IT-së, ndërtimtarinë, hotelerinë dhe turizmin. Marrëveshja e 

Bashkëpunimit e nënshkruar në mes të Ministrit të Shëndetësisë së Kosovës me homologun e tij 

gjerman në fushën e kujdesit shëndetësor, synon në mes tjerash, të certifikoj dhe njoh diplomat 

e profesionistëve të kualifikuar, në veçanti infermierëve, duke lehtësuar kështu inkuadrimin e 

tyre në tregun e punës në Gjermani.44 Në anën tjetër, qasja e Qeverisë në adresimin e kësaj 

problematike është kritikuar nga partitë opozitare dhe ishte bërë subjekt i diskutimeve dhe 

dallimeve të shprehura në diskursin publik.45

Sidoqoftë, Qeveria inkurajohet të gjej modalitetet e negocimit të marrëveshjeve për parneritet 

42 Banka Botërore dhe Instituti i Vjenës për Studime Ndërkombëtare Ekonomike, Western Balkans Labor 
Market Trends 2020 [‘Trendet e tregut të punës në Ballkanin Perëndimor 2020’], mars 2020, fq, 50, për më 
tepër shih https://wiiw.ac.at/western-balkans-labor-market-trends-2020-dlp-5300.pdf

43 DW, “Germany’s new labour immigration law explained” [“Shpjegime për Ligjin e ri të imigrimit në 
Gjermani”] 1 mars 2020, për më tepër shih https://www.dw.com/en/germanys-new-labor-immigration-
law-explained/a-52575915

44 Në korrik 2019, Ministrat e Shëndetësisë së Kosovës dhe Gjermanisë nënshkruan një marrëveshje e cila 
do të thjeshtëzoj procesin e njohjes së kualifikimeve profesionale nga Kosova dhe do të mundësojë më 
shumë personave të migrojnë drejt Gjermanisë për të punuar në sektorin e shëndetësisë. Për më tepër 
shih, Raportin e Teller, Nursing Care: Spahn Recruits Specialists from Kosovo [Kujdesi shëndetësor: Spahn 
rekruton specialist nga Kosova], 15 korrik 2019: https://www.tellerreport.com/news/2019-07-15---nursing-
care--spahn-recruits-specialists-from-kosovo-.rJxfekrqbr.html

45 Koha, “S’ka strategji për ndaljen e ikjes së stafit mjekësor jashtë Kosovës” 7 korrik 2018, për më shumë shih 
https://www.koha.net/arberi/103681/ska-strategji-per-ndaljen-e-ikjes-se-stafit-mjekesor-jashte-kosoves/

LEJE-QËNDRIMET PËR HERË TË PARË TË LËSHUARA NGA VENDET 

E BE-SË PËR QËLLIME TË PUNËSIMIT 

SHQIPËRIA

BOSNJA DHE HERCEGOVINA

KOSOVA

MALI I ZI

MAQEDONIA E VERIUT

SERBIA

2016 2017 2018

4,171 5,622 9,922

11,383 20,251 33,044

2,770 7,060 11,444

539 1,138733

2,718 9,8634,610

9,358 27,38117,333

Burimi: Eurostat
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në fushën e migracionit me vendet evropiane, duke u fokusuar në punësim, njohje reciproke 

të kualifikimeve, diplomave, certifikatave, duke siguruar sigurim shëndetësor dhe social etj. Po 

ashtu, ekziston nevojë urgjente të zhvillohet një qasje ligjore apo strategjike, e cila mundëson 

marrjen e informatave nga vendet kryesore të destinacionit për kosovarët duke përfshirë këtu 

profilin e atyre të cilët emigrojnë për qëllime të punësimit dhe sektorët më atraktiv ekonomik. 

Zyrtarë të lartë në Departamentin për Shtetësi, Azil dhe Migracion (DSHAM) në Ministrinë e 

Punëve të Brendshme kanë konfirmuar se në disa raste u janë drejtuar me kërkesë ambasadave 

të vendeve si Gjermania, Kroacia dhe Sllovenia për të ndarë statistikat dhe informatat mbi 

profilin e qytetarëve të cilët emigrojnë për qëllime të punësimit. Sidoqoftë, deri më sot nuk 

kanë pranuar ndonjë informatë për këto të dhëna.46 Këto të dhëna do të ishin me rëndësi 

vitale për të kuptuar saktë se cilat profile profesionale po largohen nga vendi në mënyrë që të 

kompenzohet ‘humbja e trurit’ në Kosovë në mënyrë efektive.

Po ashtu, autoritetet duhet të vlerësojnë nevojat e tregut vendor të punës dhe të investojnë 

më shumë në programe inovative të punësimit.47 

Shkalla e papunësisë mbetet e lartë, sidomos tek 

gratë dhe të rinjtëë (mosha 15-24) duke qëndruar 

në 34.4% përkatësisht 49.4% në 2019.48 Ky është 

një indikacion i qartë për Qeverinë e cila duhet të 

zhvillojë politika për të rritur punësimin e grave 

dhe të rinjve si dhe të zhvillojë programe trajnimi 

dhe edukimi për të integruar këto grupe në 

tregun e punës. Ngritja e vazhdueshme e pagave 

në sektorin publik nuk është reflektuar edhe në 

sektorin privat, duke lënë kështu punëtorët në 

këtë sektor me paga më të ulëta, pa mbrojtje 

sociale dhe me një Ligj të Punës i cili ka shumë vështirësi gjatë zbatimit, pastaj me rreth 50% e 

të punësuarve në sektorin privat të cilët punojnë pa kontrata pune dhe ballafaqohen me kushte 

jo të pasigurta.49 Si rezultat, sektori publik vazhdon të jetë dukshëm më atraktiv për punësim 

për shkak se garanton të drejtat fundamentale të përcaktuara me Ligjin e Punës.50 Kjo është 

46 Intervistë më një zyrtarë të AQM-së, Prishtinë, 2 gusht 2019 

47 Qytetarët duan që Qeveria të tërheq investime dhe krijoj vende të reja të punës, Raport mbi Hulumtimin 
e Opinionit nga NDI, mars 2019, për më tepër linku në vijim:  https://www.ndi.org/sites/default/files/
NDI%20Kosovo%20Public%20Opinion%20Poll%202019.pdf

48  Agjencia e Statistikave të Kosovës, Anketa e Fuqisë Punëtore 2019, prill 2020, në https://ask.rks-gov.net/
media/5369/anketa-e-fuqis%C3%AB-pun%C3%ABtore-afp-2019.pdf

49 Raporti nga Instituti GAP, Emigrimi i fuqisë puntore nga Kosova drejt Gjermanisë: Vlerësim i aspekteve 
pozitive dhe negative, shkurt 2020, fq. 20, në https://www.institutigap.org/documents/82484_emigrimi_
gjermani_.pdf

50 Paga mesatare në sektorin privat është nën 350 EUR, dhe paga minimale nuk është ngritur nga viti 2011. 

FUQIA PUNËTORE NË KOSOVË

MESHKUJT (mosha 15-64)* 22.6%

FEMRAT 34.4%

PAPUNËSIA TEK TË RINJTË (mosha 15-24) 49.4%

SHKALLA E PAPUNËSISË

SHKALLA E PASIVITETIT

SHKALLA E PUNËSIMIT

25.7%

59.5%

30.01%

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës, Hulumtimi i Fuqisë 

Punëtore 2019

*Pesëmbëdhjetë (15) është mosha 

minimale e punës sipas Ligjit të Punës Nr. 
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një prej shkaqeve që vazhdon të shtyjë të rinjtë drejt vendeve evropiane, për të gjetur një 

perspektivë më të mirë socio-ekonomike.51

Faktorët tërheqës vijnë nga vendet e destinacionit, kryesisht në formë të nevojës/kërkesës për 

punëtorë të huaj për nevojat të tregut të tyre  të punës në sektorë të caktuar ekonomikë. Kosovarët 

emigrojnë në Kroaci dhe Slloveni për të zëvendësuar dhe kompensuar fuqinë punëtore lokale 

të cilët po largohen drejt vendeve tjera të BE-së.  Një anëtare e Parlamentit Kroat, gjatë një 

vizitë zyrtare në Kosovë ka konfirmuar se kroatët po migrojnë në Gjermani, Austri dhe Irlandë. 

Rrjedhimisht mbi 16,000 vende pune kanë mbetur vakante dhe po zëvendësohen kryesisht me 

kosovarë.52 Në të njëjtën kohë, një numër i madh i kosovarëve po shkojnë direkt në Gjermani, 

ku sektorët kyç kanë mungesë të fuqisë punëtore si rezultat i plakjes së popullsisë (p.sh. sektori 

shëndetësisë, ndërtimtaria, gastronomia etj). Si rezultat, tetë prej dhjetë ose 79% e punëve të 

regjistruara nga Agjencia Federale e Punësimit në Gjermani, kanë qenë profesione të shpallura 

me mungesë të fuqisë punëtore.53 Raportet e ndryshme vlerësojnë se aktualisht Gjermania ka 

mungesë të rreth një milion punëtorëve të kualifikuar dhe pritjet janë që kjo të mbulohet me 

‘Ligjin e Imigracionit të Kualifikuar’ i cili ka hy në fuqi në fillim të vitit 2020.54

Për këtë qëllim, Qeveria duhet të fokusohet në gjurmimin e profilit të migrantëve dhe kapitalit 

njerëzor i cili po largohet nga vendi dhe të ndërmarrë masa për të mbuluar zbrazëtirat në 

sektorët më të prekur nga trendet e reja të lëvizjeve migratore.

Në anën tjetër, Qeveria duhet të veprojë menjëherë në ndryshimin strukturor të institucioneve 

publike, duke vendosur politika strategjike dhe reforma institucionale të cilat adresojnë ‘sistemin 

jo funksional shëndetësor, mbrojtjen dhe përfshirjen sociale, sistemin arsimor, ekonominë jo 

formale, sistemin gjyqësor të ngadalshëm dhe jo efikas, administratën e dobët publike, pra të 

Lexo më shumë në Ekonomia Sot, “Sektori privat nuk po mund ta ndjek trendin e rritjes së pagave”, 5 mars 
2020: http://ekonomiasot.com/sektori-privat-nuk-po-mund-ta-ndjek-trendin-e-rritjes-se-pagave/

51 Eksperti i Ekonomisë, Safet Gërxhaliu dhe Oda Ekonomike Amerikane vlerësojnë se ngritja e pagave 
në sektorin publik do të ndikojë negativisht në sektorin privat, shih Albinfo, “Rritja e pagave në Kosovë, 
goditja më e rëndë për sektorin privat” 6 shkurt 2019, shih më tepër në https://www.albinfo.ch/rritja-e-
pagave-ne-kosove-goditja-me-e-rende-per-sektorin-privat/

52 Deputetja nga Kroacia, Ermina Lekaj-Përlaskaj duke folur për mundësitë e punësimit të Kosovarëve 
në Kroaci, shih Telegrafi, “Deputetja shqiptare në Parlamentin kroat u bënë thirrje kosovarëve: Kujdes 
me kënd lidhni kontratë pune në Kroaci, ka manipulatorë”, 21 qershor 2019, në https://telegrafi.com/
deputetja-shqiptare-ne-parlamentin-kroat-u-bene-thirrje-kosovareve-kujdes-kend-lidhni-kontrate-pune-
ne-kroaci-ka-manipulatore/

53 KOFA, Fachkräfteengpässe in Unternehmen [‘Mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar’], shkurt 2019, në 
https://www.kofa.de/service/publikationen/detailseite/news/kofa-studie-22019-fachkraefteengpaesse-in-
unternehmen

54 DW, “Germany’s new labour immigration law explained” [“Shpjegime për Ligjin e ri të imigrimit në 
Gjermani”] 1 mars 2020, për më tepër shih https://www.dw.com/en/germanys-new-labor-immigration-
law-explained/a-52575915
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gjitha këto kërkojnë ndryshime të mëdha’.55 Një pagë (minimale) për jetesë duhet të miratohet 

për të ju mundësuar të punësuarve të përfitojnë pagë të dinjitetshme brenda vendit. Shfrytëzimi 

i kapitalit dhe kapaciteteve të diasporës mund të stimuloj rritjen ekonomike, zhvillimin e 

qëndrueshëm dhe krijimin e vendeve të reja të punës.  

MIGRIMI I BRENDSHËM

Ashtu si në vende tjera, migrimi i brendshëm në Kosovë është karakterizuar me migrim nga 

zonat rurale në zonat urbane dhe nga vendbanime më të vogla urbane në drejtim të kryeqytetit 

të Prishtinës. Këto lëvizje zakonisht ndodhin për qëllime të punësimit, edukimit dhe martesës. Ky 

nuk është një fenomen i ri; sidoqoftë, një rritje e numrit të banorëve në qytet mund të shkaktojë 

ngarkesë në ofrimin e shërbimeve komunale, në rast se nuk ka një planifikim të duhur. Kjo 

ndikon në masë të konsiderueshme në planifikimin për nevoja të edukimit, kujdesit shëndetësor, 

planifikimin urban, shërbimet publike etj. Gjatë përcaktimit të buxheteve komunale duhet të 

dihet saktë se sa qytetarë pritet të shërbehen nga shërbimet komunale. Në rastet kur qytetarët 

lëvizin nga një shtëpi ose komunë janë të obliguar me ligj të regjistrojnë adresën e tyre të re. 

Sidoqoftë, kjo nuk ndodh gjithmonë siç edhe është nënvizuar në Draft Strategjinë Shtetërore 
të Migrimit 2020-2024 dhe Profilin e Zgjeruar të Migrimit.56 Nga të dhënat e migrimit të 

brendshëm për vitin 2018, të mbledhur nga regjistrimi i martesave dhe regjistrimi nxënësve 

në shkolla, vlerësohet se numri i qytetarëve të cilët kanë migruar brenda territorit është rreth 

8,967, edhe pse supozohet se ky numër mund të jetë shumë më i lartë.57 Ky është një problem 

për një kohë të gjatë në Kosovë. Regjistri i votuesve nuk ofron ndonjë qartësi sepse përfshin 

shumicën e diasporës të regjistruar si votues dhe si e tillë është më e madhe sesa vlerësimi i 

popullsisë rezidente. Diaspora nuk ishte përfshirë në Regjistrimin e Popullsisë në vitin 2011, por 

ende figurojnë në regjistrin civil. 58

Një fluks i ardhjeve mund të ngarkojë qytetin pritës përmes urbanizimit të skajshëm, duke 

ndikuar kështu në braktisjen e fshatrave dhe zonave rurale në vend. Prishtina si kryeqytet dhe 

qyteti më i madh në Kosovë, është qyteti më atraktiv për mobilitetin e brendshëm dhe ruan 

55 Raport nga Balkans Policy Research Group, Kosova 2020: Agjenda Sfiduese për Qeverinë e Re, dhjetor 
2019, në https://balkansgroup.org/kosova-2020-agjenda-sfiduese-per-qeverine-e-re-2/

56 Ministria e Punëve të Brendshme, Profili i Zgjeruar i Migrimit 2013-2017, dhjetor 2018, në  https://
mpb.rks-gov.net/Uploads/Documents/Pdf/AL/41/PROFILI%20I%20ZGJERUAR%20%20I%20
MIGRIMIT_2013-2017_final%20II%20(2).pdf

57 Agjencia e Statistikave të Kosovës, Vlerësimi i Popullsisë së Kosovës për vitin 2018, Prishtinë, Qershor 
2019, fq. 8, për më tepër linku në vijim, https://ask.rks-gov.net/media/4892/vler%C3%ABsimi-i-
popullsis%C3%AB-2018.pdf

58  Misioni Vëzhgues i Bashkimit Evropian për Zgjedhjet, Kosovo 2019 Final Report, Early Legislative Elections 
– 6 October 2019 [‘Kosovë 2019 Raporti Final, Zgjedhjet e parakohshme 6 Tetor 2019’], 2 janar 2020, në 
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1e4f1465-9cdd-4565-a837-a0487b092e51/
Kosovo_early-legislative-elections_6-October-2019_final-report.pdf
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një bilanc pozitiv të migrimit të brendshëm.59 Edhe pse sipas të dhënave zyrtare, popullsia 

rezidente e Prishtinës vlerësohet të jetë rreth 200,000, besohet se numri i popullsisë aktualisht 

është rreth 400,000.60 Qytete tjera të mëdha kanë bilanc të ngjashëm, sidomos Mitrovica, 

Prizreni, Gjakova, Peja dhe Gjilani konsiderohen si qendra gravitacioni nga zonat rurale.61 Këto 

trende duhet të monitorohen në vazhdimësi dhe të planifikohen në raport me programet tjera 

të zhvillimit rural si dhe të sigurohet një ndërlidhje në mes të zonave rurale dhe urbane përmes 

zhvillimit të integruar dhe përdorimit të qyteteve të ndërmjetme.62 Këto qytete mund të ofrojnë 

mundësi për industrinë dhe bujqësinë në funksion të zhvillimit rural dhe të transformimit të 

gjithmbarshëm përmes ndërlidhjes së rajoneve me popullsi të ulët me qytete të mëdha. 

Vendet tjera e kanë adresuar sfidën e mbi-urbanizmit duke zhvendosur pjesë të qeverisë dhe 

institucioneve tjera nga qytetet e mëdha në drejtim të qyteteve më të vogla për të kompensuar 

rënien dhe nxitur zhvillimin e tyre.63

Draft Strategjia Shtetërore e Migrimit 2020-2024 është dokumenti i parë strategjik i 

cili adreson migrimin e brendshëm. Si i tillë, ky dokument ka paraparë intervenime ligjore, 

institucionale dhe të ngritjes së kapaciteteve me qëllim të ndërtimit të një sistemi të besueshëm 

për të monitoruar lëvizjet e brendshme migratore dhe zhvillimin e politikave përkatëse të bazuar 

në të dhëna. Këto intervenime përfshijnë por nuk kufizohen në këto elemente: 1). Avancimin 

e sistemit ekzistues të regjistrimit brenda komunave duke zhvilluar module të reja lidhur me 

ndryshimin e adresës; 2). Krijimin dhe funksionalizimin e një baze unike e të dhënave për 

migrimin e brendshëm bazuar në Ligjin Nr.02/L-121 për Vendbanimin dhe Vendqëndrimin; 3.) 

Organizimin e fushatave vetdijësuese lidhur me obligimin ligjor për të lajmëruar dhe regjistruar 

ndryshimin e adresës nga një komunë në tjetrën; dhe 4). Zhvillimi i programeve për ngritje të 

kapaciteteve të zyrtarëve në nivel qendror dhe lokal, përgjegjës për regjistrimin e ndryshimit të 

adresës dhe analizimin e të dhënave.

Në këtë kontekst, Qeveria dhe AQM-ja inkurajohen të ndërmarrin një vlerësim të detajuar 

dhe gjithëpërfshirës të sistemit aktual, i cili më të drejt mund të konsiderohet i fragmentuar 

dhe ta shfrytëzojë si pikënisje për të implementuar masat për konsolidimin e tij. Në anën 

tjetër, shoqëria civile po ashtu inkurajohet të kontribuoj në ngritjen e vetëdijesimit publik për 

rëndësinë e dokumentimit të ndryshimit të adresës ashtu siç është e sanksionuar më Ligjin për 

59 Shiko në Aneks Bilancin e Migrimit të Brendshëm në Kosovë sipas Komunave 2017-2019, Agjencia e 
Statistikave të Kosovës

60 Radio Evropa e Lirë, “Zbrazen fshatrat, dynden qytetet””, 31 korrik 2018, në https://www.evropaelire.
org/a/29400370.html

61 Ibid.

62 Për më tepër shih, UCLG, Intermediary Cities Planning and  Management of Sustainable Urban Development 
[‘Planifikimi i Qyteteve të Ndërmjetme dhe Menaxhimi i Zhvillimit të Qëndrueshëm Urban’], mars 2016 në 
https://www.uclg.org/sites/default/files/uclg_frame_document_ic.pdf

63 Raste të tilla përfshijnë: Ankaranë, Brazilinë dhe Nur-Sultan (ish- Astana)
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Vendbanimin dhe Vendqëndrimin. 

KORNIZA LIGJORE, STRATEGJIKE DHE INSTITUCIONALE
Zhvillimi i kornizës ligjore dhe strategjike në fushën e migrimit ka qenë i influencuar dhe ngushtë 

i lidhur me plotësimin e kritereve të dalura nga Procesi i Stabilizim Asociimit dhe Dialogu për 

Liberalizimin e Vizave me BE-në. Siç është vlerësuar në Raportin e Progresit të KE-së dhe raportet 

tjera vlerësuese, institucionet e Kosovës kanë qëndruar mirë në zhvillimin e dokumenteve ligjore 

dhe strategjike. Sidoqoftë, shkalla e implementimit të këtyre dokumenteve strategjike nuk 

është në nivel të kënaqshëm. Arkitektura ligjore në fushën e migrimit përfshin ligjet në vijim:

KORNIZA LIGJORE NË FUSHËN E MIGRIMIT

Ligji Nr. 04/L-219 për të Huajt  Rregullon kushtet e hyrjës, lëvizjës, qëndrimit dhe punësimit të të huajve 

Ligji Nr. 06 / L-026 për Azilin

Rregullon kushtet dhe procedurat për njohjen e statusit të refugjatit, mbrojtjes 

plotësuese, mbrojtjes së përkohshme, statusin, të drejtat dhe detyrimet e 

aplikueseve, personave me status refugjati, si dhe personave të cilëve iu është 

lejuar mbrojtja plotësuese dhe mbrojtja e përkohshme.

Ligji Nr. 04/L-215 për Shtetësinë 

e Kosovës

Përcakton kushtet për fitimin, humbjen dhe rifitimin e shtetësisë si dhe rregullon 

çështjet tjera lidhur me shtetësinë e Republikës së Kosovës 

Ligji Nr. 03/L-208 për Ripranimin

Përcakton rregullat dhe procedurat për ripranimin e qytetarëve të Kosovës dhe 

shtetsave të huaj të cilët nuk plotësojnë kushtet e hyrjes apo qendrimit në territorin 

e Shtetit kërkues.

Ligji Nr. 04/L-214 për Kontrollin 

dhe Mbikqyrjen e Kufirit Shtetror 

Definon përgjegjësitë e Policisë dhe institucioneve tjera përgjegjëse për 

menaxhimin, kontrollin dhe mbikqyrjen e kufirit shtetror. 

Ligji Nr. 04/L-216 për 

Bashkëpunimin e Autoriteteve të 

përfshira në Menaxhimin e 

Integruar të Kufirit 

Rregullon bashkëpunimin në mes të agjencive të përfshira në Menaxhimin e 

Integruar të Kufirit, me qëllim të ketë kufijë të hapur por të sigurt dhe të kontrolluar 

Ligji Nr. 04/L-218 për Parandalimin 

dhe Luftimin e Trafikimit me 

Qenie Njerëzore dhe Mbrotjen e 

Viktimave të Trafikimit 

Ka për qëllim parandalimin dhe luftimin e të gjitha formave të trafikimit me qenië 

njerëzore

Ligji Nr 04/L-076 për Policinë

Rregullon mes tjerash, përgjegjësitë e Policisë së Kosovës në menaxhimin e kufirit 

dhe çështjeve të ndërlidhura me migrimin në veçanti sa i përket kontrollit dhe 

mbikëqyrjes së kufirit shtetëror, analizën e riskut për të parandaluar krimin ndër-

kufitar, përfshirë migrimin e parregullt dhe trafikimin me njerëz, zbulimin dhe 

parandalimin e kontrabandimit me migrant, identifikimin e hershëm dhe mbrojtjen 

e viktimave të trafikimit.
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Përveç legjislacionit, Kosova ka zhvilluar një kornizë të konsoliduar strategjike në fushën e 

migrimit, përkatësisht Strategjinë Kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore, Strategjinë për 

Menaxhimin e Integruar të Kufirit, Strategjinë për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar, 

Regjimin e Vizave etj. Sidoqoftë, dokumentet kryesore strategjike të cilat janë relevante për 

konceptin e migrimit dhe zhvillimit janë: Strategjia Kombëtare e Zhvillimit, Strategjia e 
Migrimit, dhe Strategjia e Diasporës.

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit (SKZH) 2016 – 2021 ka për qëllim të orientoj zhvillimin e 

qëndrueshëm të vendit, përmes adresimit të faktorëve kyç dhe pengesave të cilat kufizojnë 

rritjen ekonomike dhe përmirësimin e standardit të jetesës. Dokumenti i jep përparësi dhe i 

dedikon katër shtylla punësimit, por nuk zgjerohet në adresimin e emigrimit.64 Përkundrazi, 

dokumentet tjera strategjike përfshirë Draft Strategjinë Shtetërore të Migrimit 2020-2024, 

formësojnë vendim-marrjen dhe masat institucionale lidhur me migrimin.65 Ky numër i lartë i 

dokumenteve, secila duke mbuluar sektorë të ndryshëm, do duhej të përkufizohet në mënyrë 

tematike një një vision gjithëpërfshirës dhe koherente për zhvillimin e qendrueshëm të vendit. 

64 Qeveria e Kosovës, Strategjia Kombëtare e Zhvillimit 2016-2021, në http://www.kryeministri-ks.net/
repository/docs/Strategjia_Kombetare_per_Zhvillim_2016-2021_Shqip.pdf

65 Strategjitë tjera përfshijnë Strategjinë Nacionale për Riintegrimin e Qendrueshëm të Personave të 
Riatdhesuar në Kosovës (2018-2022), Strategjinë Nacionale të Republikës së Kosovës dhe Planit të 
Veprimit për Menaxhimin e Integruar të Kufirit (2013-2018),  Strategjinë Nacionale kundër Trafikimit me 
Qenie Njerëzorë (2015-2019) dhe Strategjinë Nacionale për Diasporën (2019–2023) 

Ligji Nr. 04/L–095 për Diasporën 

dhe  Migrimin

Qëllimi i këtij Ligji është ruajtja dhe kultivimi i identitetit kombëtar, gjuhës, kulturës 

dhe edukimit të emigrantëve si dhe për të krijuar kushte për pjesëmarrjen e 

diasporës në jetën politike dhe sociale, dhe përfaqësimin e tyre në institucionet 

vendim-marrëse dhe përfshirjen e tyre në zhvillimin socio-ekonomik të vendit duke 

lehtësuar njëkohësisht integrimin e tyre në vendet ku ata qendrojnë.

Ligji Nr. 04/L-003 për Gjendjen 

Civile

Rregullon regjistrimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave personale të qytetarëve, 

shtetasve të huaj, dhe personave pa shtetësi me qëndrim të përkohshëm ose 

përhershëm, çertifikimin e lindjes së tyre, statusit familjar dhe vdekjes. 

Ligji Nr. 02/L-121 për Vendbanimin 

dhe Vendqendrimin 

Rregullon regjistrimin dhe ç'regjistrimin e vendbanimit dhe vendqëndrimit të 

qytetarëve, lajmërimin dhe ç'lajmërimin e mysafirit, ndërrimin e adresës së banimit 

etj. 

Ligji Nr. 04/L-205 për Agjencinë e 

Punësimit të Republikës së 

Kosovës 

Ky ligj rregullon themelimin, organizimin, funksionimin, detyrat, përgjegjësitë dhe 

financimin e Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës. Poashtu ky Ligj ofron 

shërbime dhe këshillim për personat e papunë, punëkërkuesit, punëdhënësit, të 

punësuarit dhe shtetasit e huaj të cilët planifikojnë të punësohen në Kosovë. 
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Nga viti 2009, deri 2018, Qeveria ka miratuar dy strategji të migrimit.66 Të dyja kishin për qëllim 

arritjen e këtyre objektivave:

1 - Parandalimin e migrimit të parregullt dhe promovimin e migrimit legal;

2 - Përmirësimin e menaxhimit të migrimit legal dhe qarkor; 

3 - Transformimin e migrimit në një faktorë pozitivë të zhvillimit ekonomik 

Pra, fokusi i Qeverisë ka qenë kryesisht në parandalimin e migrimit të parregullt dhe promovimin 

e rrugëve legale dhe të pranueshme të migrimit të rregullt dhe qarkor, si dhe transformimin 

e migrimit në një mundësi për zhvillimin socio-ekonomik të vendit. Të dyja këto dokumente, 

kanë dështuar në masë të madhe në arritjen e qëllimeve dhe objektivave të parapara. Së 

pari, Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka qenë në gjendje të menaxhoj valët në rritje 

të emigrimit të parregullt në vitet 2014-2015. Qeveria ka investuar shumë në parandalimin e 

migrimit të parregullt përmes ripranimit dhe riintegrimit të personave të riatdhesuar; sidoqoftë 

rritja masive e migrantëve ka dëshmuar se të dyja këto kanë qenë të pamjaftueshme.

Adresimi i migrimit të parregullt në atë kohë ka qenë më shumë reaktiv sesa proaktiv. Në këtë 

drejtim, përkundër faktit se shumica e aktiviteteve në Strategjinë Shtetërore dhe Planin e 
Veprimit të Migrimit 2013-2018 kanë adresuar migrimin e parregullt, me fokus në parandalimin, 

por nuk ka trajtuar faktorët shtytës dhe tërheqës. Për më tepër, një rezolutë e Kuvendit për 

parandalimin e migrimit të parregullt, ka nënvizuar nevojën për fushata vetëdijesimi për të 

informuar qytetarët lidhur me pasojat e migrimit të parregullt, zbatimin efikas dhe efektiv të 

politikave të ripranimit dhe riintegrimit, forcimin e kontrollit kufitar, hetimin dhe ndjekjen e 

personave dhe grupeve të cilët lehtësojnë kontrabandimin me migrant etj.67

Së dyti, institucionet tjera të mandatuar për të udhëhequr dhe menaxhuar migrimin e rregullt 

dhe qarkor, p.sh. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Ministria e Punëve të Jashtme, 

kanë dështuar të negociojnë marrëveshje ndërkombëtare bilateral për migrimin qarkor dhe 

për qëllime të punësimit. Qeveria nuk kishte një vizion për të arritur këto qëllime ndërkohë 

edhe shtetet anëtare të BE-së kanë hezituar të negociojnë marrëveshje të tilla.68 Sidoqoftë, pas 

valës masive të migrimit të kosovarëve në vitet 2014-2015, disa vende evropiane si Gjermania, 

menjëherë angazhuan autoritetet e Kosovës dhe negociuan marrëveshje për migrimin legal. 

Po ashtu, ekzistojnë raporte të pa konfirmuara se Kosova, përkatësisht Ministria e Punës dhe 

66 Këto strategji i referohen migrimit dhe zhvillimit por nuk përmendin masa specifike lidhur me politikat 
zhvillimore të lidhura me migrimin. Për më tepër shih Strategjinë Shtetërore të Migrimit  2013 – 2018, në 
linkun http://kryeministri-ks.net/repository/docs/Acrobat_Document.pdf

67 Me 2 shkurt 2015, Kuvendi miratoj një Rezolutë për Parandalimin e Migrimit të Parregullt, e cila mes 
tjerash, kishte për qëllim të ofronte resurse për trajtimin e migrimit të parregullt duke përfshirë edhe 
krijimin e vendeve të reja të punës, për më tepër shihni artikullin e publikuar me datë 5 Shkurt 2015, në 
linkun në vijim https://lajmi.net/rezoluta-per-parandalimin-e-migrimit-ilegal-dokument/?page1=19538

68 Intervistë me një zyrtarë të AQM-së, Prishtinë, 5 gusht 2019
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Mirëqenies Sociale kanë filluar negociatat me autoritetet përkatëse të Gjermanisë në lidhjen e 

marrëveshjeve bilateral lidhur me migrimin e rregullt dhe qarkor.

Sidoqoftë, për shkak të ndjeshmërisë, këto negociata kanë mbetur jashtë diskursit publik. Kjo 

marrëveshje do të mund të përcakton aspektet kryesore të migrimit të rregullt të kosovarëve, 

përfshirë njohjen e diplomave dhe përfitimeve për Kosovën.  

Në pesë vitet e fundit, Gjermania ka investuar mjaft në tërheqjen e profesionistëve të kualifikuar 

nga Kosova. Përmes agjencioneve zhvillimore, Qeveria gjermane ka mbështetur autoritetet 

e Kosovës në ndërtimin dhe zhvillimin e shkathtësive të migrantëve potencial, duke ofruar 

mbështetje institucionale për Agjencinë e Punësimit dhe zyrave të saj regjionale, forcimin e 

bashkëpunimit ekonomik përmes Odës Ekonomike Gjermane; mbështetje për institucionet e 

shkollimit profesional për të harmonizuar programet e tyre me nevojat e tregut të punës; rritjen e 

numrit të vizave të lëshuara për qëllime të punësimit etj. Për më tepër, me ‘Ligjin për Imigracionin 

e Kualifikuar’ i cili ka hy në fuqi, Gjermania synon të lehtësoj imigrimin e profesionistëve të 

kualifikuar nga vendet jo-anëtare të BE-së për të mbuluar nevojat masive të tregut të punës 

për punëtorë të kualifikuar, dhe kjo padyshim se do të rris tutje numrin e profesionistëve të 

kualifikuar nga Kosova të cilët emigrojnë në Gjermani për qëllime të punësimit.69

Së treti, të dyja këto strategji të migrimit përgjatë viteve 2009-2018, nuk kishin ndonjë instrument 

të monitorimit dhe evaluimit. Në fakt, në të dy këto strategji, ishte paraparë që kjo përgjegjësi 

t’i takoj Sekretariatit të Strategjive (në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme) që do të 

monitoroj në baza të rregullta implementimin e strategjisë duke prodhuar kështu raporte në 

baza kuartale. Siç është përcaktuar në Rregulloren e Qeverisë Nr. 36/2013 për Organizimin 

e Brendshëm të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), Neni 44 definon detyrat dhe 

përgjegjësitë e Sekretariatit kryesisht në monitorimin, evaluimin dhe raportimin e shkallës së 

implementimit të të gjitha dokumenteve strategjike në kuadër të mandatit të MPB-së.70  Duke 

qenë se MPB-ja ka një numër të lartë të strategjive tjera, Sekretariati i Strategjive ka qenë në 

gjendje të monitoroj vetëm disa prej tyre në mënyrë efektive, për shkak të kapaciteteve të 

limituara dhe praktikave të pa kjarta të monitorimit. Strategjia Shtetërore e Migrimit 2013-
2018, nuk ka qenë njëra prej tyre.71

Edhe pse, AQM-ja ka bërë përpjekje për të monitoruar dhe raportuar rregullisht për 

implementimin e strategjisë duke prodhuar kështu edhe disa raporte, praktika e përgjithshme 

e monitorimit nuk ka qenë koherente dhe mirë e organizuar. Si rezultat, Strategjia Shtetërore e 
Migrimit 2013-2018 nuk është zbatuar kënaqshëm si dhe nuk është monitoruar dhe raportuar 

69 DW, “Prezantimi i Ligjit te ri Gjerman të imigrimit’ 1 mars 2020, për më tepër linku në vijim: https://www.
dw.com/en/germanys-neë-labor-immigration-law-explained/a-52575915

70 Rregullorja (QRK) Nr. 36/2013 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, në https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=9002

71 Intervistë më ekspertë të migrimit, Prishtinë, 17 shtator 2020
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si duhet.72

DRAFT STRATEGJIA SHTETËRORE E RE E MIGRIMIT (2020 – 2024)

Në vitin 2019, Qeveria e Kosovës kishte iniciuar punën në zhvillimin e Draft Strategjisë 
Shtetërore dhe Planit të Veprimit të Migrimit 2019-2023 (tani e përditësuar në 2020-
2024), e cila është prezantuar në qershor 2019 por nuk ishte miratuar për shkak të zhvillimeve 

politike për shkak të dorëheqjes së Kryeministrit dhe shpërbërjes së Kuvendit. Ky dokument 

dhe Plani i Veprimit janë zhvilluar më mbështetjen e donatorëve.73 Strategjia aktualisht është 

duke u shqyrtuar nga Zyra për Planifikim Strategjik e Kryeministrit dhe do të procedohet së 

shpejti për aprovim. Dokumenti ka pesë objektiva strategjike, 14 objektiva specifike dhe 69 

masa implementuese: 

1. Menaxhimi i lëvizjeve të rregullta migratore – Menaxhon procesin e migrimit të rregullt; 

zhvillon politika dhe skema me synim menaxhimin e imigrimit për qëllim të punësimit dhe 

krijimin e kushteve për tërheqjen e imigrantëve të kualifikuar bazuar në nevojat e tregut të 

punës dhe konsolidimin e sistemit për integrimin e të huajve. Në këtë objektivë janë paraparë 

masa lidhur me menaxhimin e migrimit të rregullt, përfshirë emigrimin e kosovarëve dhe 

imigrimin e të huajve.74 Më konkretisht, aktivitetet në kuadër të këtij objektivi fokusohen në 

inicimin dhe nënshkrimin e marrëveshjeve bilaterale në fushën e emigrimit të rregullt (migrimi 

qarkor/sezonal); ofrimin e këshillave dhe informacioneve adekuate për migrantët potencial, 

zhvillimin e shkathtësive profesionale për qytetarët të cilët synojnë tregun e punës në vendet e 

BE-së; përcaktimin e kuotave vjetor të punës për shtetasit e huaj dhe ridefinimin e mekanizmit 

institucional për lëshimin e lejeve të punës; tërheqjen e imigrantëve me shkathtësi specifike 

bazuar në nevojat e tregut të punës; konsolidimin e sistemit për integrimin e të huajve etj.

2. Garantimi i migrimit të rregullt dhe sigurt – Trajton çështjen e migrimit të parregullt 

(imigrimit dhe emigrimit të parregullt) dhe ndërmerr masa siç janë fushatat informuese për 

të drejtat dhe obligimet e udhëtimit pa viza në Zonën Schnegen si dhe veprime tjera lidhur 

me menaxhimin e procesit pas liberalizimit të vizave duke u fokusuar në forcimin e kontrollit 

kufitar etj. Po ashtu, ky objektiv mbështetet në sistemin e konsoliduar tashmë të parandalimit të 

migrimit të parregullt, për shkak të numrit në rritje të migrantëve të parregullt të cilën kalojnë 

72 Intervistë me zyrtarë të MPB-së, Prishtinë, 7 gusht 2019

73 Draft Strategjia Shtetërore e Migrimit 2020-2024 është hartuar me mbështetjen e Zyrës së BE-së, GIZ,-it, 
SDC-së, ICITAP-it, IOM-it dhe UNHCR-it. Po ashtu këto këto organizata janë zotuar për të mbështetur 
arritjen e objektivave strategjike. Objektivi 1 do të përfshij GIZ-in, Objektivi 2 do të përfshijë BE-në (përmes 
projektit rajonal), SDC-në, GIZ-in, UNHCR-in, ICITAP-in, IOM-in, Objektivi 3 do të përfshijë UNHCR-in, 
përderisa projekti i financuar nga Qeveria e Zvicrës ‘Fuqizimi i Autoriteteve të Kosovës në Menaxhimin e 
Migrimit (MIMAK)’ do të përfshihet në Objektivat 4 dhe 5.

74 Imigrimi në Kosovë: 5,832 në 2017, 6,762 në 2018 dhe 6,066 në 2019. Të dhënat nga Agjencia e Statistikave 
të Kosovës 
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në Rrugën e Ballkanit duke e përdorur Kosovën si vend tranziti.75 Në kuadër të këtij objektivi 

janë paraparë edhe disa intervenime të cilat kanë për qëllim forcimin e bashkëpunimit në 

fushën e kthimit dhe ripranimit me vendet e origjinës; avancimin e pajisjeve për marrjen e të 

dhënave biometrike migrantëve dhe refugjatëve; përgatitjen e infrastrukturës për integrim në 

EURODAC76; avancimin e Sistemit për Menaxhimin e Kufirit; hetimin dhe ndjekjen e rasteve 

të kontrabandimit me migrant, trajnime të specializuara të cilat kanë për qëllim identifikimin e 

hershëm të viktimave të mundshme të trafikimit në mesin e migrantëve etj. 

3. Fuqizimin e sistemit për mbrojtjen ndërkombëtare – Bazohet në sistemin tashmë të 

konsoliduar për mbrojtjen ndërkombëtare duke investuar në forcimin e kapaciteteve lidhur me 

kualitetin dhe kohëzgjatjen e procesit të vendim-marrjes. Ky objektiv përmban një masë lidhur 

me fuqizimin e mëtutjeshëm të sistemit të azilit përmes ngritjes së kapaciteteve të autoriteteve 

të cilat merren me migrimin dhe fokusohet në grupet e cenueshme në nevojë për mbrojtje 

ndërkombëtare, në përputhje me rekomandimet nga Raporti për Kosovën i KE-së 2019.77

4. Menaxhimi i migrimit të brendshëm – Zhvillon politika publike në fushat e edukimit, 

punësimit, mirëqenies sociale, planifikimit të buxhetit, investimeve të jashtme etj., me qëllim të 

reflektimit të lëvizjeve të brendshme migratore në zhvillimin e qëndrueshëm socio-ekonomik të 

vendit.  Ky objektiv, inicion veprime si rishikimin gjithëpërfshirës të sistemit aktual me qëllim të 

identifikimit të zbrazëtirave ligjore, procedurale, institucionale dhe të kapaciteteve, lidhur me 

lëvizjet e brendshme migratore duke u pasuar me intervenime tjera ligjore, institucionale dhe 

në fushën e teknologjisë informative për të adresuar mungesën e të dhënave administrative 

lidhur me migrimin brenda vendit. Po ashtu, janë paraparë aktivitete specifike të ngritjes 

së kapaciteteve për zyrtarët në nivel lokal të cilët janë përgjegjës për implementimin e 

legjislacionit lidhur me ndryshimin e adresës  dhe veprime për të ngritur vetëdijësimin dhe 

inkurajuar qytetarët të respektojnë dispozitat ligjore në fuqi. Një system funksional i migrimit 

të brendshëm kontribuon në planifikimin e buxhetit në nivel qendor dhe mundëson një ndarje 

75 Rreth 8,500 refugjatë dhe migrantë vlerësohet së kanë arritur në vendet e Ballkanit në tre mujorin e parë 
të vitit 2019, duke shënuar kështu rrugën më të përdorur për në Evropë, Save the Children, Refugees And 
Migrants at the Western Balkans Route, Regional Overview [‘Refugjatët dhe Migrantët në Rrugën e Ballkanit 
Perëndimor, Pasqyrë Rajonale janar – mars 2019’] 2019, për më tepër linku në vijim: https://resourcecentre.
savethechildren.net/node/15379/pdf/refugees_and_migrants_balkans_regional_overvieë_q1_2019_sc_
bmdh_data.pdf 

 Në dy muajt e parë të vitit 2020 mbi 900 imigrantë kanë hy në Kosovë, shumica prej tyre nuk kërkojnë azil, 
lexo më shumë në Gazeta Express, Si Imigrantët po qendrojnë në Kosovë ilegalisht, 2 Mars 2020, për më 
tepër linku në vijim https://www.gazetaexpress.com/si-po-qendrojne-ilegalisht-emigrantet-ne-kosove/

76 EURODAC është Baza e të Dhënave të Daktilografisë së Azilit të Bashkimit Evropian, në   https://ec.europa.
eu/knowledge4policy/dataset/ds00008_en

77 Për procedura të azilit, autoritetet kompetente kanë përmirësuar kapacitetet e tyre për vlerësimin e 
pretendimeve/shkaqeve duke u bazuar në meritat e aplikacionit, por trajnime të mëtutjeshme kërkohen 
për të siguruar vlerësim më të mirë të aplikacioneve. Po ashtu, kapacitete shtesë duhet të sigurohen për 
procedurat të cilat ndërlidhen me fëmijët e pa shoqëruar, nga Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën, 
2019, Bruksel, 29 maj, fq. 41 
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të saktë të buxhetit për komuna. Vlen të theksohet, se Strategjia 2020-2024 synon të adresoj 

sfidat e migrimit të brendshëm përmes një perspektive strategjike. 

5. Përmirësimi i sistemit për menaxhimin e Migrimit – Fuqizimin e mëtutjeshëm të 

kapaciteteve dhe koordinimit ndër-institucional në fushën e migrimit duke avancuar rolin dhe 

fushë-veprimtarinë e Autoritetit Qeveritar të Migrimit (AQM). Ky objektiv shtron nevojën për 

të fuqizuar menaxhimin e migrimit nga pikëpamja strukturore duke forcuar bashkëpunimin dhe 

koordinimin ndër-institucional në kuadër të AQM-së. Disa masa të parapara në këtë objektivë 

përfshijnë, miratimin e Rregullores dhe Procedurave të Punës së AQM-së, funksionalizimin 

e Sistemit  për Menaxhimin e Migrimit dhe ndërlidhjen me databazat  tjera relevante për 

menaxhimin e migrimit; organizimin e tryezave tematike lidhur me çështjet e migrimit, inicimin 

e aplikimit për antarësim në iniciativa/organizata ndërkombëtare siç janë Procesi i Budapestit, 

Forumi Global për Migrimin dhe Zhvillimin, Konferenca e Drejtorëve të Përgjithshëm për 

Shërbimet e Imigrimit, Procesin e Pragës etj., si dhe të fuqizoj rolin e AQM-së në zhvillimin 

e legjislacionit, propozimit të politikave publike të bazuar në të dhëna përfshirë ngritjen e 

vizibilitetit të AQM-së brenda vendit dhe në nivel ndërkombëtar.

Miratimi i strategjisë po zvarritet. Më rënien e Qeverisë dhe zhvillimeve tjera, nuk është shumë 

e pritshme të kthehet në agjendën e Qeverisë së re brenda një të ardhme të afërt. Sidoqoftë, 

disa nga masat dhe aktivitetet brenda objektivave të ndryshëm të strategjisë tashmë janë 

implementuar, përfshirë: 

Miratimin e Rregullores për Integrimin e të huajve (Aktiviteti 1.3.1)

Sistemi për Menaxhimin e Kufirit është avancuar duke kalkuluar në mënyrë automatikë 

kohën e qëndrimit të shtetasve të huaj (Aktiviteti 2.3.2)

Sistemi Informativ për Menaxhimin e Migrimit është dizajnuar dhe testuar dhe tani është 

në proces të ndërlidhjes me databazat tjera relevant (e ndërlidhur me  Objektivin 5.2)

Janë zhvilluar termat e referencës për studimin e fizibilitetit për migrimin e brendshëm 

(e ndërlidhur me aktivitetin 5.2.2)

Tashmë është bërë praktikë e zakonshme brenda institucioneve publike të Kosovës, përgjatë 

zhvillimit të strategjive të shtohen aktivitete të para-planifikuara apo në zbatim e sipër me qëllim 

të përmirësimit të vlerësimit të zbatimit të strategjive. Si rezultat, aktivitetet e përmendura 

më lart ka qenë e mundur të implementohen para se të aprovohet strategjia. Këto zhvillime, 

implikojnë nevojën për plotësimin/ri-freskimin e strategjisë dhe rishikimin e buxhetit para se e 

njëjta të aprovohet. Njëherit, kjo ofron një mundësi për të modifikuar disa seksione të strategjisë 

dhe planit të veprimit, në përputhje me zhvillimet e fundit. 

Monitorimi dhe raportimi kanë qenë elementet më të dobëta të strategjisë së kaluar. Janë 

bërë përpjekje për të siguruar se draft strategjia përmban praktika kualitative dhe të dobishme 
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të monitorimit dhe raportimit, sidomos për një politikë ndër-sektoriale siç është migrimi. Kjo 

përfshin një proces të monitorimit dhe raportimit me përgjegjësi dhe kalendar si në vijim:

Sekretariati i Strategjive në Ministrinë e Punëve të Brendshme kërkon dhe grumbullon të gjitha 

të dhënat dhe informatat për ministritë e linjës dhe institucionet tjera. Në anën tjetër, ministritë 

e linjës ofrojnë informata për problemet dhe rreziqet si dhe hapat e mëtutjeshëm për adresimin 

e tyre. Këto pastaj diskutohen dhe analizohen nga AQM-ja dhe raportohen tek Koordinatori 

Nacional i Migrimit. Për më tepër, ekziston një formë/model e cila përshkruan në detaje çka 

duhet të përmbajë secili raport, së bashku me afatet kohore dhe mjetet të cilat do të aplikohen 

në monitorim dhe raportim.

 

Përderisa kjo formë ofron strukturën e raportit, ajo nuk ofron zgjidhje për një ndër problemet 

kryesore të cilat janë identifikuar në këto raporte siç janë informatat përshkruese-administrative 

dhe mungesa e analizës. Kjo formë/model po ashtu neglizhon dimensionet kyçe të evaluimit 

sipas Manualit për Planifikimin, Zhvillimin dhe Monitorimin e Dokumenteve Strategjike dhe 

Planeve të Veprimit siç janë relevanca, efektiviteti, efikasiteti, ndikimi dhe qëndrueshmëria.78 

Po ashtu, duke marrë për bazë involvimin dhe kontributin jo të mjaftueshëm të anëtarëve nga 

institucionet tjera në të kaluarën dhe koordinimin e dobët në mes të institucioneve qëndrore 

qeveritare lidhur me planifikimin dhe implementimin e politikave, ky mekanizëm i monitorimit 

dhe raportin mund të vazhdojë të jetë një problem në praktikë.  

78 Zyra për Planifikim Strategjik, Manual Për Planifikimin, Hartimin Dhe Monitorimin E Dokumenteve Strategjike 
dhe Planeve të tyre të Veprimit Janar 2019, në http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2019/02/
MANUAL-P%C3%8BR-PLANIFIKIMIN-HARTIMIN-DHE-MONITORIMIN-E-DOKUMENTEVE-
STRATEGJIKE-DHE-PLANEVE-T%C3%8B-TYRE-T%C3%8B-VEPRIMIT.pdf

MEKANIZMAT E MONITORIMIT DHE RAPORTIMIT SIPAS DRAFT STRATEGJISË SHTETËRORE SË RE 

TË MIGRIMIT 2020-2024

Mekanizmat e Monitorimit 

dhe Raportimit

Autoriteti përgjegjës për 

përgatitjen e Raportit
Finalizimi i Raportit 

Raporti 6-mujor i implementimit
Sekretariati i Strategjive në Ministrinë 

e Punëve të Brendshme

Autoriteti Qeveritar i Migrimit/ 

Sekretariati i Strategjive në Ministrinë e 

Punëve të Brendshme

Raporti vjetor i implementimit
Sekretariati i Strategjive në Ministrinë 

e Punëve të Brendshme

Nënshkruar nga Sekretari i Përgjithshëm i 

Ministrisë së Punëve të Brendshme 

Raporti Final
Sekretariati i Strategjive në Ministrinë 

e Punëve të Brendshme

Nënshkruar nga Ministri i 

Punëve të Brendshme
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MODIFIKIMI I STRATEGJISË

Draft strategjia plotëson të gjitha kërkesat ligjore dhe të tjera të përcaktuara me Udhëzimin 

Administrativ për Planifikimin dhe Zhvillimin e Dokumenteve Strategjike, përfshirë definimin 

e vlerave bazë, qartësimit të buxhetit dhe përcaktimit të vlerave të synuara.79 Megjithatë, 

dokumenti kërkon disa përmirësime të mëtutjeshme; nuk përmban komponentën e zhvillimit 

të ndërlidhur me migrimin dhe dështon të adresojë çështjet më kritike duke u bazuar në qasjen 

ndër-sektoriale. Aktualisht, janë disa politika të lidhura me migrimin dhe diasporën, por ato 

politika janë disi të fragmentuara dhe nuk kontribuojnë në zhvillimin socio-ekonomik të vendit. 

Një ndër mangësitë kryesore të Strategjisë Zhvillimore të Kosovës, si dokument strategjik 

kryesor në fushën e zhvillimit, lidhet me faktin se e neglizhon tërësisht migracionin si një mjet 

zhvillimi. Në të njëjtën frymë, Strategjia e Diasporës fokusohet kryesisht në përfshirjen sociale, 

politike dhe kulturore të diasporës. Megjithatë, nuk ofron politika të cilat do të inkurajonin një 

angazhim më të madh të diasporës në zhvillimin socio-ekonomik të vendit. 

Prandaj, Qeveria e Kosovës duhet të rishikojë politikat strategjike aktuale dhe të zhvilloj një 

dokument të ri strategjik bazuar në konceptin e migrimit dhe zhvillimit me synim të maksimizoj 

potencialin e diasporës në rritjen ekonomike të Kosovës. Këto strategji duhet të harmonizohen, 

në mënyrë që aktivitetet dhe masat të koordinohen në mes të ministrive dhe institucioneve. 

Në të njejtën kohë, Qeveria inkurajohet të filloj me planifikimin dhe në 3-5 vitet e ardhshme të 

zhvilloj një strategji gjithpërfshirëse ‘ombrellë’ për migrimin duke mbuluar fushat si menaxhimi 

i kufirit dhe migracionit, migrimin e brendshëm, ripranimin, riintegrimin, integrimin e të huajve, 

diasporën, trafikimin me qenie njerëzore, kontrabandimin me migrantë etj. 

79 Udhëzimi Administrativ (QRK) 07/2018, në http://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2018/04/
UDH%C3%8BZIMI-ADMINISTRATIV-QRK-NR.-07-2018-P%C3%8BR-PLANIFIKIMIN-DHE-HARTIMIN-E-
DOKUMENTEVE-STRATEGJIKE-DHE-PLANEVE-T%C3%8B-VEPRIMIT-28-03-2018.pdf

MEKANIZMAT INSTITUCIONAL TË PËRFSHIRË NË FUSHËN E MIGRIMIT SIPAS DRAFT STRATEGJISË 

SHTETËRORE SË RE TË MIGRIMIT 2020-2024

Koordinatori Nacional për Migrim Autoriteti Qeveritar i Migrimit Ministria e Punëve të Brendshme 

Ministria e Punëve të Jashtme 
Ministria e Diasporës dhe Investimeve 

Strategjike

Ministria e Punës dhe Mirëqenies 

Sociale

Ministria e Arsimit, Shkencës 

dhe Teknologjisë
Ministria e Kthimit dhe Komuniteteve Ministria e Zhvillimit Ekonomik

Ministria e Integrimit Evropian Ministria e Financave Agjencia e Statistikave të Kosovës 

Banka Qendrore e Kosovës (BQK)
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Po ashtu, draft strategjia duhet të harmonizohet tutje me iniciativat dhe politikat e reja globale në 

fushën e migrimit, siç është Kompakti Global për Migrimin (KGM).80 KGM-ja është marrëveshja 

e parë e negociuar ndër-qeveritare, e pregatitur nën autoritetin e Kombeve të Bashkuara, që 

mbulon të gjitha aspektet e migrimit të rregullt dhe të organizuar në mënyre gjithëpërfshirëse 

dhe holistike. KGM-ja është dokument jo-detyrues ligjor qe respekton sovranitetin dhe të drejtën 

e shteteve për të vendosur politikat dhe qeverisjen e tyre të migrimit. KGM-ja demonstron një 

përkushtim për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e migrimit. 

80 Ky proces është përmbyll më 10 dhjetor 2018 me miratimin e Kompaktit Global nga shumica e shteteve 
anëtare të OKB-së në Konferencës Ndërqeveritare të mbajtur Marrakesh, Maroku, e cila i pasua nga 
miratimi formal në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së më 19 dhjetor. 

Kompakti Global për Migrim të Sigurt, Të organizuar dhe të rregullt (KGM)

Objektivat

1. Grumbullimi dhe shfrytëzimi i të dhënave të sakta dhe të ndara si bazë për politikat e 
bazuara në të dhëna;
2. Minimizimi i shtytësve të pafavorshëm dhe faktorëve strukturorë që i detyrojnë njerëzit të 
largohen nga vendi i tyre i origjinës;
3. Sigurimi i informatave të sakta dhe në kohë në të gjitha fazat e migrimit;
4. Të sigurohet që të gjithë migrantët të kenë dëshmi të identitetit ligjor dhe 
dokumentacionin adekuat; 
5. Rritja e disponueshmërisë dhe fleksibilitetit të rrugëve për migrim të rregullt; 
6. Lehtësimi i punësimit të drejtë dhe etik dhe ruajtja e kushteve që sigurojnë punë të 
dinjitetshme;
7. Adresimi dhe zvogëlimi i cenueshmërive në migrim; 
8. Shpëtimi i jetës dhe vendosja e përpjekjeve të koordinuara ndërkombëtare për migrantët 
e zhdukur; 
9. Forcimi i përgjigjes transnacionale ndaj kontrabandës me migrantë;
10. Parandalimi, luftimi dhe zhdukja e trafikimit të qenieve njerëzore në kontekstin e 
migrimit ndërkombëtar; 
11. Menaxhimi i kufijve në një mënyrë të integruar, të sigurt dhe të koordinuar;
12. Forcimi i sigurisë dhe parashikueshmërisë në procedurat e migrimit për shqyrtimin, 
vlerësimin dhe referimin e duhur;
13. Përdorimi i paraburgimit në migrim vetëm si masë e fundit dhe të punohet drejt 
alternativave të tjera; 
14. Avancimi i mbrojtjes, ndihmës dhe bashkëpunimit konsullor gjatë gjithë ciklit të migrimit; 
15. Sigurimi i qasjes në shërbimet bazë për migrantët;
16. Fuqizimi i migrantëve dhe shoqërive për të realizuar përfshirjen e plotë dhe kohezionin 
social; 
17. Eliminimi i të gjitha formave të diskriminimit dhe promovimi i diskursit publik të bazuar 
në fakte për të formësuar perceptimet ndaj migrimit; 



KOSOVA: TRENDET E MIGRACIONIT KËRKOJNË NJË QASJE TË RE STRATEGJIKE

36

Kosova, për shkak të statusit të saj ndërkombëtar, nuk është ftuar të nënshkruajë këtë deklaratë, 

sidoqoftë në mënyrë unilaterale i ka përkrahur objektivat/parimet e Kompaktit Global të 

Migrimit. Në këtë kontekst, autoritetet e Kosovës duhet të konsiderojnë këto objektiva të 

Kompaktit Global të një rëndësie të veçantë për të siguruar migrim të sigurt, të organizuar dhe 

të rregullt.81

Edhe  pse, mund të aprovohen objektivat e Kompaktit Global të përmendura më lart, 

fushëveprimtaria e gjerë mund të jetë problematike gjatë implementimit, sidomos në Kosovë 

për shkak të kapaciteteve të limituara. 

81  Intervistë me ekspert të migrimit, 26 shkurt 2020  

18. Investimi në zhvillimin e shkathtësive dhe lehtësimi i njohjes reciproke të shkathtësive, 
kualifikimeve dhe kompetencave; 
19. Krijimi i kushteve për migrantët dhe diasporat për të kontribuar plotësisht në zhvillimin e 
qëndrueshëm në të gjitha vendet;
20. Promovimi i transferimit më të shpejtë, më të sigurt dhe më të lirë të remitencave dhe 
nxitja e përfshirjes financiare të migrantëve;
21. Bashkëpunimi në lehtësimin e kthimit dhe ripranimit të sigurt dhe dinjitoz, si dhe 
riintegrimin e qëndrueshëm;
22. Krijimi i mekanizmave për kalueshmërinë e të drejtave të sigurimeve sociale dhe 
përfitimeve të fituara;
23. Forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar dhe partneriteteve globale për migrim të sigurt, 
të organizuar dhe të rregullt;

OBJEKTIVAT E KOMPAKTIT GLOBAL PËR MIGRIMIN RELEVANTE PËR KOSOVËN 

OBJEKTIVA 1

OBJEKTIVA 2

OBJEKTIVA 3

OBJEKTIVA 5

OBJEKTIVA 6

OBJEKTIVA 12

OBJEKTIVA 14

OBJEKTIVA 15

OBJEKTIVA 18

OBJEKTIVA 19

OBJEKTIVA 20

OBJEKTIVA 21

Grumbullimi dhe shfrytëzimi i të dhënave të sakta dhe të ndara si bazë për politikat e bazuara në 

të dhëna;

Minimizimi i shtytësve të pafavorshëm dhe faktorëve strukturorë që i detyrojnë njerëzit të largohen 

nga vendi i tyre i origjinës;

Sigurimi i informatave të sakta dhe në kohë në të gjitha fazat e migrimit;

Rritja e disponueshmërisë dhe fleksibilitetit të rrugëve për migrim të rregullt; 

Lehtësimi i punësimit të drejtë dhe etik dhe ruajtja e kushteve që sigurojnë punë të dinjitetshme;

Forcimi i sigurisë dhe parashikueshmërisë në procedurat e migrimit për shqyrtimin, vlerësimin 

dhe referimin e duhur;

Avancimi i mbrojtjes, ndihmës dhe bashkëpunimit konsullor gjatë gjithë ciklit të migrimit; 

Sigurimi i qasjes në shërbimet bazë për migrantët;

Investimi në zhvillimin e shkathtësive dhe lehtësimi i njohjes reciproke të shkathtësive, kualifikimeve 

dhe kompetencave;

Krijimi i kushteve për migrantët dhe diasporat për të kontribuar plotësisht në zhvillimin e 

qëndrueshëm në të gjitha vendet;

Promovimi i transferimit më të shpejtë, më të sigurt dhe më të lirë të remitencave dhe nxitja e 

përfshirjes financiare të migrantëve;

Bashkëpunimi në lehtësimin e kthimit dhe ripranimit të sigurt dhe dinjitoz, si dhe riintegrimin e 

qëndrueshëm;
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Situata aktuale kërkon fuqizim të mëtutjeshëm të strukturave për menaxhimin e migrimit, në 

veçanti rolit të AQM-së, siç është evidente në bazë të objektivave të draft strategjisë. Janë 

po ashtu disa pengesa në rrafshin e bashkëpunimit ndërkombëtar të cilat duhet të merren 

parasysh, sidomos në shkallë të gjerë ashtu siç kërkohen nga Kompakti Global, në veçanti 

koordinimi, monitorimi, raportimi dhe financimi. Sidoqoftë, rekomandohet që fokusi të jetë tek 

rekomandimet të cilat konsiderohen të realizueshme dhe të cilat do të adresohen çështjet me 

kritike në Kosovë, në radhë të parë emigrimi i të rinjëve dhe ‘ikja e trurit’. Këto objektiva mund 

të orientojnë qasjen e Qeverisë për migrimin.

Për dallim nga strategjia e kaluar, draft strategjia nuk parasheh, se paku jo në detaje, asnjë 

rrugë për bashkëpunim me ekspertë dhe shoqërinë civile. Marrëdhëniet me këtë të fundit janë 

cilësuar si pozitive dhe me përfitim në strategjinë e kaluar, sidomos në ofrimin e asistencës 

ligjore për azil-kërkuesit, dhe këshillimit psikologjik në rastet kur është kërkuar. Rekomandohet 

që ky bashkëpunim të fuqizohet dhe zgjerohet në fusha tjera të lidhura me migrimin siç janë 

fushatat e informimit publik, anti-trafikimin, migrimin për punë, të drejtat e njeriut të migrantëve 

etj. 

Draft strategjia është influencuar fuqishëm nga ngjarjet dhe krizat e migrimit të viteve 2014 

dhe 2015, të cilat kanë shpërfaqur mangësitë e Kosovës në menaxhimin e migrimit, dhe tani 

ka një përpjekje për të fuqizuar këto, në radhë të parë duke u fokusuar në parandalimin e 

migrimit të parregullt dhe menaxhimin efektiv të formave të rregullta të migrimit. Si rezultat, 

draft strategjia nuk ka paraparë asnjë objektive specifike ose masë lidhur me polikat e migrimit 

të ndërlidhura me zhvillimin, edhe pse i referohet lidhshmërisë në mes të migrimit dhe zhvillimit 

ekonomik. Për më tepër, Qeveria është në dijeni për situatën gjithnjë më brengosëse lidhur 

me ‘ikjen e trurit’, e cila përmendet sipërfaqësisht në vet strategjinë.82 Megjithatë, mungojnë 

masat dhe mekanizmat për të adresuar në mënyrë të drejtpërdrejtëë këtë problematikë. Nëse 

nuk adresohet, ‘ikja e trurit’ mund të rezultojë me humbje të tërësishme të fuqisë punëtore në 

Kosovë.  

Qeveria, duhet të jetë e kujdesshme në mënyrë se si e percepton migrimin qarkor si një zgjidhje 

të thjeshtë në raport me problemet më të komplikuara të migrimit dhe zhvillimin e ndërlidhur 

me migrimin. Migrimi qarkor sjell përparësi për vendet dërguese përmes ‘transferit të dijës’ 

82 Ministria e Punëve të Brendshme, Strategjia Shtetërore e Migrimit 2019-2023, fq. 10

OBJEKTIVA 19

OBJEKTIVA 20

OBJEKTIVA 21

Krijimi i kushteve për migrantët dhe diasporat për të kontribuar plotësisht në zhvillimin e 

qëndrueshëm në të gjitha vendet;

Promovimi i transferimit më të shpejtë, më të sigurt dhe më të lirë të remitencave dhe nxitja e 

përfshirjes financiare të migrantëve;

Bashkëpunimi në lehtësimin e kthimit dhe ripranimit të sigurt dhe dinjitoz, si dhe riintegrimin e 

qëndrueshëm;
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dhe remitencave, por migrimi nuk mbetet gjithmonë statik dhe është i paparashikueshëm në 

aspektin afatgjatë.

Si një dokument i prodhuar kryesisht nga Ministria e Punëve të Brendshme, strategjia ruan një 

fokus të ngushtë në menaxhimin e lëvizjeve migrantore si një çështje të sigurisë më shumë, sesa 

si një qasje gjithëpërfshirëse e cila adreson pasojat kryesore të migrimit në sektorët e ndryshëm 

përfshirë shëndetësinë, arsimin, punësimin, etj. Si e tillë, draft strategjia nuk përfshin mënyra 

për reduktimin e nxitjes së emigrimit përmes aktiviteve të mundshme për trajtimin e faktorëve 

dominant shtytës siç janë shërbimet joefikase publike dhe mungesa e mundësive të punësimit. 

Në mënyrë që draft strategjia të jetë më gjithëpërfshirëse më një qasje politike më të gjerë, 

pjesëmarrja e nivelit të lartë ndër-institucional në procesin e hershëm të politik-bërjes është 

mëse e nevojshme, sidomos në rast se përfshin politika dhe masa të cilat përkrahin krijimin e 

vendeve të punës, përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë. Këto do ta zgjeronin 

draft strategjinë përtej nocionit të migrimit qarkor dhe në drejtim të trajtimit të faktorëve shtytës 

të migrimit të elaboruar më herët. 

Aktualisht, mekanizmi i vetëm ne draft strategji, i cili vendos migrimin në qendër të diskutimit 

të Qeverisë është raporti final i dorëzuar në Komisionin për Planifikim Strategjik. Ekzistojnë 

mundësitë për minsitritë e linjës për të informuar Zyrën për Planifikim Strategjik (ZPS) lidhur me 

problemet ose ndryshimin e rrethanave të cilat mund të shfaqen gjatë implementimit, e cila 

pastaj i propozon veprime Komisionit për Planifikim Strategjik.

Qeverisja e migracionit në Kosovë ka mungesë të strukturës vertikale dhe horizontale e cila 

është e domosdoshme për të zgjedhur çështje të politikave strategjike dhe implementuar 

politika të reja dhe kjo nuk është trajtuar në draft strategji. Fuqizimi i Autoritetit Qeveritar të 

Migrimit është një hap në drejtimin e duhur, por duhet të shkohet tutje, sidomos sa i përket 

përbërjes dhe mandatit. Përbërja aktuale e Autoritetit Qeveritar të Migrimit është me anëtarë 

të cilët shërbejnë në kapacitet sekondar në këtë mekanizëm pas detyave dhe përgjegjësive 

kryesore të cilat i ushtrojnë në institucionin e tyre përkatës. Kjo sjell vështirësi të shumta të cilat 

janë përmendur përgjatë këtij raporti. Për të zgjedhur këto vështirësi, anëtarët e Autoritetit 

Qeveritar të Migrimit duhet të shërbejnë në këtë mekanizëm në kapacitet primar si punë dhe 

përgjegjësi e vetme e tyre. Kjo implikon nevojën që përmes akteve ligjore AQM-së t’i jepet rol 

i shquar në kuptimin ligjor dhe politikë, si mekanizmi qendror institucional për migrimin. 
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STRATEGJIA E DIASPORËS

Një dokument tjetër është Draft Strategjia e Diasporës 2020-2024, aktualisht në konsultime 

publike. Ky dokument ka tre objektiva strategjikë: 

Ruajtjen dhe zhvillimin e identitetit të pjesëtarëve të diasporës; 

Promovimin dhe avancimin e të drejtave sociale dhe politike të diasporës 

Rolin e Diasporës në zhvillimin socio-ekonomik;

Ky dokument në radhë të parë ka për qëllim ruajtjen e lidhjeve në mes të diasporës dhe 

Kosovës. Si i tillë, fokusohet kryesisht në përfshirjen sociale, politike dhe kulturore të diasporës; 

sidoqoftë nuk ofron platformën për kontributin e diasporës në zhvillimin ekonomik të Kosovës, 

duke marrë për bazë remitencat dhe kontributin në Investimet e Huaja Direkte (IHD). Rreth 60% 

e IHD-së shkon në sektorin e ndërtimtarisë, dhe vjen kryesisht nga vendet ku është e vendosur 

diaspora e Kosovë.83 Në vitin 2018, në formë të remitencave janë pranuar 800.6 milion, që 

përbën një rritje nga viti 2017 kur kishim 759.2 milion.84

Në anën tjetër, edhe pse Banka Qendrore e Kosovës nuk i ka publikuar ende të dhënat për vitin 

2019, në bazë të disa të gjeturave fillestare besohet se remitencat në vitin 2019 kanë kaluar 

mbi €800 milion. Megjithatë, situate aktuale me Covid-19, me shumë gjasë do të ndikoj edhe 

në remitencat. Kjo është tashmë e qartë kur krahasohen remitencat e pranuara në muajin mars 

83 Shih Ministria e Punëve të Brendshme, Profili i Lehtë i Migrimit, Kosovë 2017, fq. 40, në https://mpb.rks-
gov.net/Uploads/Documents/Pdf/AL/36/PROFILI%20I%20LEHTE%20I%20MIGRIMIT%202018%20SPL.
pdf

84 Të dhënat e mbledhura nga Raportet Vjetore të Bankës Qendrore të Kosovës, për më tepër shih https://
bqk-kos.org/eag/
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2020 (64 milion €) me ato të pranuara në mars 2019 (72 milion €).85

Vlen të theksohet se remitencat kryesisht përdoren për konsum dhe përbëjnë një kontribut 

vital për mirëqenien e familjeve në vend. Në këtë drejtim, Qeveria duhet të shikoj mundësitë 

për të zhvilluar politika dhe intervenime të duhura të cilat do të ndihmonin në transformimin 

e rrjedhës së remitencave të diasporës nga një mbështetje sociale dhe për konsum në një 

instrument për investime në sektorin privat, që do të përkrahte rritjen ekonomike dhe krijimin e 

vendeve të punës në një përiudhë afatmesme dhe afatgjate.

Qeveria duhet të ketë një vizion të qartë për migrimin për qëllime të përfitimit dhe zhvillimit 

socio-ekonomik të vendit dhe të ndërmarr masa konkrete për të nxitur investimet e diasporës 

në sektorët e ndryshëm ekonomik. Në anën tjetër, Qeveria e sheh migrimin kryesisht në kuptim 

të diasporës. Përderisa ata formojnë një komponentë vitale dhe shumë të rëndësishme të 

shoqërisë Kosovare, Qeveria duhet të rifokusohet dhe krijoj kushtet të cilat joshin qytetarët të 

qëndrojnë në vend dhe mbështesin zhvillimin e vendit nga brenda dhe jo nga jashtë.86

PËRFUNDIME
Migrimi sjell efekte të gjëra për të gjitha shtresat e shoqërisë. Duke pasur këtë parasysh, ekziston 

nevoja për politika gjithëpërfshirëse dhe debate e diskutime publike lidhur me trendet e migrimit 

të cilat ndikojnë në zhvillimin socio-ekonomik. Përderisa migrimi i rregullt sjell përfitime për 

vendet e origjinës dhe destinacionit, ai ka ndikim po ashtu në strukturën demografike dhe 

perspektivën socio-ekonomike. Në këtë drejtim, Qeveria duhet të zhvillojë politika të bazuara 

në të dhëna dhe të ndërmarr një analizë të hollësishme të faktorëve shtytës dhe tërheqës të 

cilët po nxisin emigrimin e qytetarëve për qëllime të punësimit, në vendet e BE-së. Mungesa 

e mundësive për punësim, dhe një ekonomi e brishtë mund të konsiderohen faktorët shtytës 

më domethënës, por duhet theksuar po ashtu se vendet e destinacionit po ashtu po kërkojnë 

kosovarë për t’i punësuar në sektorë specifik. Në këtë linjë, një vlerësim i detajuar i nevojave të 

tregut, me fokus në gratë dhe të rinjtëë, i ndërlidhur më programe trajnimi dhe edukimi, do të 

mund të stimulonte punësimin. 

Një aspekt më pozitiv nga viti 2016, e këtej, është rënia nga viti në vit e emigrimit të parregullt 

të kosovarëve; megjithatë masat e planifikuara për të adresuar emigrimin e parregullt duhet të 

vazhdojnë të zbatohet, ashtu siç është paraparë edhe në Draft Strategjinë Shtetëror të re të 

85 MONITOR, “Diaspora e prekur nga koronavirusi, miliona euro më pak të dërguara në Kosovë” 24 Prill 
2020, në https://www.monitor.al/diaspora-e-prekur-nga-koronavirusi-miliona-euro-me-pak-te-derguara-
ne-kosove/

86 Plan i Qeverisë së Re 2020 i prezantuar me 6 mars 2020, përfshin mekanizmat për menaxhimin e kufirit, 
menaxhimin e lëvizjeve migratore, mbrojtjen kundër kontrabandimit, pakot e mirëqenies për imigrantë 
(strehim dhe ushqim) dhe fuqizimin e AQM-së. Në seksion tjetër, e trajton migrimin vetëm në kuptim të 
diasporës. Por emigrimi i rregullt i qytetarëve të Kosovës dhe ‘ikja e trurit’ nuk janë përfshirë.  
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Migrimit 2020-2024. Kosova është në proces të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian 

dhe një regjim i mundshëm pa viza do të aplikohet në të ardhmen. Autoritetet vendore duhet 

të marrin masa për të menaxhuar këtë proces, në veçanti në raport me tejkalimin e qëndrimit 

prej 90 ditë në shtetet e Schengenit, për faktin se abuzimi më këtë të drejtë automatikisht do 

të trajtohet në kategorinë e ‘migrimit të parregullt’.  

Kosova në legjislacionin vendor aplikon standardet ndërkombëtare dhe të BE-së sa i përket 

migrimit, edhe pse korniza e politikave strategjike është e fragmentuar. Po ashtu, implementimi 

i kësaj kornizë strategjike nuk është i mjaftueshëm për shkak të mekanizmave jo funksional të 

monitorimit, në veçanti sa i përket strategjisë së migrimit. Në këtë drejtim, funksionimi i duhur i 

Autoritetit Qeveritar të Migrimit dhe Sekretariatit të propozuar, është i një rëndësie të veçantë.  

AQM-ja ka zhvilluar disa propozime dhe rekomandime për politika të lidhura me migrimin 

përfshirë edhe Profilet e Migrimit. Por, institucionet tjera publike nuk i kanë adresuar këto 

rekomandime dhe propozime rrjedhimisht nuk i kanë reflektuar në strategjitë sektoriale të cilat 

preken nga migrimi. Po ashtu, mekanizmat e monitorimit duhet të sigurojnë qasjen sektoriale 

përgjatë zhvillimit të politikave.
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SHTOJCA
BILANCI I MIGRIMIT TË BRENDSHËM NË KOSOVË SIPAS KOMUNAVE

DEÇAN

GJAKOVË

GLLOGOC

GJILAN

DRAGASH

ISTOG

KAÇANIK

KLINË

FUSHË KOSOVË

KAMENICË

MITROVICË

MITROVICË E VERIUT

LEPOSAVIQ

LIPJAN

NOVOBËRDË

OBILIQ

RAHOVEC

PEJË

PODUJEVË

PRISHTINË

PRIZREN

SKENDERAJ

SHTIME

SHTËRPCË

SUHAREKË

FERIZAJ

VITI

VUSHTRRI

ZUBIN POTOK

ZVEÇAN

MALISHEVË

JUNIK

MAMUSHË

HANI I ELEZIT

GRAÇANICË

RANILUG

PARTESH

KLLOKOT

2017 2018 2019

-44 -42 -44

-100 -96 -98

-163 -163 -166

-54 -83 -84

-83 -82 -84

26 30 31

-113 -109 -111

-39 -33 -34

 633  729 742

-157 -155 -157

-94 -82 -83

3 -2 -2

1 2 2

-34 -104 -106

74 34 34

  -9 -24 -24

  -98 -102 -104

-19 -31 -32

-673 -648 -660

1074 1036 1054

  282 281 286

-330 -302 -308

-16 -4 -4

 -24 -16 -16

-68 -68 -69

175 171 175

  -66 -71 -72

-77 -66 -67

-1 -1 -1

-3 -3 -3

 -92 -82 -84

13 9 10

0 0 0

-8 -6 -6

73 73 75

3 3 3

1 1 1

7 6 6

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës
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