Manual
Mbi Krĳimin e Politikave
Efektive të Migracionit për
Motive Punësimi në Vendet e
Origjinës e të Destinacionit

-1-

Materialet në këtë botim janë vetem për qëllime informacioni; ato reﬂektojnë përkthimin në gjuhën shqipe
të publikimit të manualit origjinal (2006). OSBE, IOM dhe ILO janë përpjekur që përmbajtja e këtĳ botimi
të jetë e saktë dhe e plotë, megjithatë mendimet, gjetjet, intepretimet dhe përfundimet e shprehura në
këtë botim janë të autorëve dhe kontribuesve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht qëndrimin zyrtar të
OSBE-së e të vendeve të saj pjesëmarrëse dhe të IOM-it e ILO-s apo shteteve të tyre anëtare. OSBE, IOM
dhe ILO nuk mbajnë asnjë përgjegjësi për ndonjë humbje që mund të krĳohet si pasojë e mbështetjes tek
informacioni i përfshirë në këtë botim.
ISBN 978-92-9068-456-5
© 2009

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE); www.osce.org
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM); www.iom.int
Zyra Ndërkombëtare e Punës (ILO); www.ilo.org

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Asnjë pjesë e këtĳ botimi nuk mund të riprodhohet, ruhet në ndonjë
sistem për t’u përdorur më vonë, ose të transmetohet në çfarëdolloj forme, apo me çfarëdolloj mjeti
elektronik, mekanik, fotokopjues, regjistrues ose të tjerë pa marrë më parë lejen me shkrim nga botuesi. Të
gjitha fotograﬁtë e përdorura në botim janë e drejtë e autorit dhe mbeten në pronësi të plotë të IOM, ILO
dhe OSBE.

Zyra e Koordinatorit të OSBE,
Aktivitetet Ekonomike dhe të
Mjedisit/ Sekretariati i OSBE
Kärntner Ring 5-7

Organizata Ndërkombëtare për
Migracionin

Departamenti i Komunikimit dhe i
Informacionit Publik i ILO

17, Route des Morillons

CH-1211 Geneva 22

A-1010 Vienna, Austria

CH-1211 Geneva 19 - Switzerland

Switzerland

Tel.: +43 1 514 36 295
Pm-ceea@osce.org

Tel: +41/22/717 9111
info@iom.int

Tel: +4122/799-7912
www.ilo.org/communication

Faqosja dhe shtypja: red hot ’n’ cool, Vienë
Drejtor Arti: Damir Krizmanic

-2-

Organization for Security
and Co-operation in Europe

IOM International Organization for Migration

International Labour Ofﬁce
Geneva

Nilim Baruah (Drejtor, Drejtoria e Migracionit për Motive Punësimi, IOM)
Ryszard Cholewinski (Specialist për Migracionin për Motive Punësimi, IOM)
Me kontributin e
Nina Lindroos-Kopolo (Menaxhere Projekti në OSBE, Zyra e Koordinatorit për Aktivitetet
Ekonomike dhe të Mjedisit)
Tomas Achacoso (ish Administrator i Administratës së Filipineve për Punësimin Jashtë Vendit)
Beate Andrees (Programi i Posaçëm i Veprimit për Lu�ën kundër Punës së Detyruar, ILO)
Lisa Cowan (Politika e Migracionit, Studimi dhe Komunikimi, IOM Gjenevë)
Luc Demaret (Zyra e Aktiviteteve të Punëtorëve (ACTRAV), ILO)
Ellen Hansen (Programi i Përqendruar tek Shprehitë (IFP/SKILLS), ILO)
Ursula Kulke (Departamenti i Sigurimeve Shoqërore (SECSOC), ILO)
Katerine Landuyt (Departamenti i Standardeve Ndërkombëtare të Punës (NORMES), ILO)
June Lee (Drejtoria e Migracionit për Motive Punësimi, IOM Gjenevë)
José Luis Daza Perez (Departamenti i Dialogut Social (IFP/Social Dialogue), ILO)
Gloria Moreno Fontes Charmmartin (Programi Ndërkombëtar për Migracionin, MIGRANT, ILO)
Sophie Nonnenmacher (Politika e Migracionit, Studimi dhe Komunikimi, IOM Gjenevë)
Anna Rubtsova (IOM Moskë)
Jason Schachter (Departamenti i Statistikës (STAT), ILO)
Edita Tan (Professor Emeritus, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Filipines, Manila)
Patrick Taran (Programi Ndërkombëtar për Migracionin, MIGRANT, ILO)
Galina Vitkovskaya (IOM Moskë)

-3-

Parathënie
Është kënaqësi për ne t’ju prezantojmë këtë
Manual të parë mbi “Krĳimin e Politikave Efektive
të Migracionit për Motive Punësimi në Vendet e
Origjinës dhe të Destinacionit”. Ky Manual është
një produkt i përbashkët i Organizatës për
Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE),
Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin
(IOM), dhe Organizatës Ndërkombëtare të
Punës (ILO).

të OSBE si edhe nga vende të tjera që kanë
eksperiencë të konsiderueshme në këtë fushë.
Rreth 90 milion ose afërsisht gjysma e
migrantëve në botë jetojnë në zonën e vendeve
të OSBE. Shumica janë larguar nga vendet e
tyre në kërkim të punës, shpesh duke u larguar
nga situata ku puna e denjë thjesht mungon
ose ku kushtet sociale, ekonomike dhe politike
janë përkeqësuar shumë.

Organizatat tona pranojnë faktin se migracioni
është bërë një prej shqetësimeve më të dukshme e më të rëndësishme për arritjen e sigurisë, stabilitetit e zhvillimit ekonomik, mirëqenies kombëtare e kohezionit social për
vendet tona pjesëmarrëse. Duke pranuar që
një qasje gjithëpërfshirëse është themelore për
rritjen e ndikimit pozitiv të migracionit për
motive punësimi, IOM dhe ILO u bashkuan
me OSBE për të përgatitur këtë material unik
e që vjen në kohën e duhur duke kombinuar
a�ësitë tona përkatëse dhe plotësuese të njëratjetrës.

Modelet e migracionit janë shumë komplekse,
me migracion të përkohshëm ose qarkullues
si edhe me migracion të përhershëm, dhe
pasqyrojnë një model të lëvizjes së fuqisë
punëtore ndërkombëtare. Migracioni mbetet
një fenomen i natyrshëm dhe i pashmangshëm,
por, rruga drejt migracionit të rregullt për
motive punësimi nuk është e lehtë. Abuzimi
dhe shfrytëzimi, lëvizjet e parregullta, ksenofobia, mungesa e integrimit, dhe cënimi i
standardeve dhe i stabilitetit së bashku me
traﬁkimin e qenieve njerëzore, kontrabandimin
e migrantëve dhe korrupsionin janë disa nga
rreziqet e tĳ.

Qëllimi i këtĳ Manuali është të ndihmojë Shtetet
në përpjekjet e tyre për të hartuar politika e
zgjidhje të reja, dhe për të marrë masa praktike
për një menaxhim më të mirë të migracionit
për motive punësimi në vendet e origjinës e të
destinacionit. Manuali është përgatitur për t’u
përdorur kryesisht nga vendimmarrësit dhe
personat që punojnë në këtë fushë në vendet
anëtare të OSBE dhe në vendet ku IOM dhe
ILO punojnë. Ai analizon politikat e praktikat
efektive dhe përdor shembuj nga vendet anëtare

Migracioni ndërkombëtar ose kalimet përtej
kuﬁjve mund të menaxhohen me efektivitet
vetëm përmes bashkëpunimit ndërkombëtar.
Hartimi i politikave dhe praktikave të drejta
e të qëndrueshme të migracionit për motive
punësimi kërkon dialog ndërmjet qeverive në
të gjitha nivelet dhe duhet të përfshĳë edhe
aktorë të tjerë kryesorë, kryesisht partnerët
socialë (punëdhënësit dhe sindikatat) dhe
organizatat e shoqërisë civile.
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Gjatë viteve të fundit, reagimet qeveritare
të përpunuara, por jo domosdoshmërisht
koherente, janë plotësuar me dialogun
dhe rekomandimet ndërqeveritare mbi
migracionin. Kontribute të rëndësishme të
kohëve të fundit janë Dialogu Ndërkombëtar
i IOM mbi Migracionin dhe Iniciativa e Bernës
dhe Programi Ndërkombëtar që pasoi atë për
Menaxhimin e Migracionit; raporti i Komisionit
Global mbi Migracionin Ndërkombëtar që
nxiti Dialogun e Nivelit të Lartë të Asamblesë
së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara mbi
Migracionin dhe Zhvillimin në shtator 2006;
dhe Kuadri i Ri Ligjor Shumëpalësh i ILO për
Migracionin për Motive Punësimi që doli nga
Sesioni i 92 i Konferencës Ndërkombëtare të
Punës e vitit 2004.

migracioni dhe integrimi ishin në qendër të
vëmendjes të kryesisë sllovene të OSBE në
2005 e cila e vendosi migracionin në prioritetet
politike të programit të OSBE, duke pasqyruar
rolin vendimtar të organizatave rajonale në
trajtimin e migracionit në kuadër të sigurisë e
të stabilitetit.
Forumi i 13-të i OSBE-së, zhvilluar në Pragë nga
23-27 maj 2005 dha një shtysë për një iniciativë
të përbashkët të OSBE, IOM dhe ILO për të
hartuar një Manual mbi “Krĳimin e Politikave
Efektive të Migracionit për Motive Punësimi
në Vendet e Origjinës e të Destinacionit”.
Ky Manual i drejtohet veçanërisht qeverive të
interesuara. Megjithatë, ne shpresojmë që ai
të jetë i dobishëm edhe për partnerët socialë,
median, organizatat joqeveritare dhe institutet
kërkimore. Për më tepër, ne shpresojmë
që ky Manual të frymëzojë dialogun dhe
bashkëpunimin e mëtejshëm mes autoriteteve
kombëtare dhe aktorëve të tjerë, dhe të nxisë
shkëmbimin e informacionit dhe eksperiencave
të mira mes Shteteve të zonës së OSBE e më
tej.

Bashkimi Evropian ka arritur një politikë ligjore
dhe akte praktike mbresëlënëse në fushën
e migracionit. Këshilli i Evropës ka hartuar
udhëzues dhe ka nxitur një bashkëpunim të
gjerë ndërmjet vendeve anëtare të tĳ.
Shtetet anëtare të OSBE kanë kohë që kanë
shprehur shqetësimin e tyre për nevojën
e menaxhimit më të mirë të migracionit:

Marc Perrin de Brichambaut,
Sekretar i Përgjithshëm i OSBE

Brunson McKinley
Drejtor i Përgjithshëm i IOM
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Përmbledhje ekzekutive
Hyrje
Gjatë 45 viteve të fundit, numri i personave
që jetojnë jashtë vendit të tyre të lindjes është
më shumë sesa dyﬁshuar, nga 75 milion në
1960 në afërsisht 191 milion në 2005. Pothuajse
gjysma e 191 milion emigrantëve në botë sot
janë gra. Vlerësimet tregojnë se ka më shumë
se 86 milion punëtorë migrantë. Prandaj, duke
pasur në konsideratë këtë shtrirje dhe faktin që
migracioni ndërkombëtar për motive punësimi
ka shumë mundësi të rritet në të ardhmen,
menaxhimi i ﬂuksit të migracionit është një
problem shumë themelor. Migracioni për
motive punësimi ose lëvizja e njerëzve përtej
kuﬁjve për të punuar ka arritur në krye të
axhendave politike në shumë vende të origjinës,
vende transit dhe të destinacionit. Qeveritë, në
të dyja krahët e spektrit të migracionit, po rrisin
kapacitetet e tyre rregullatore për të menaxhuar
lëvizjen e fuqisë punëtore për të mirën reciproke
të shoqërisë, migrantëve dhe shtetit.
Manuali mbi “Krĳimin e Politikave Efektive të
Migracionit për Motive Punësimi në Vendet e
Origjinës dhe të Destinacionit” është një vazhdim
i rekomandimeve të dhëna nga kryesia sllovene
në 2005 në Forumin Ekonomik të Organizatës
për Siguri e Bashkëpunim në Evropë (OSBE)
për të përgatitur një manual mbi politikat
për menaxhimin e migracionit mbështetur
në praktikat e mira të vendeve anëtare të
OSBE. Manuali është edhe rezultat i punës
së kryer nga IOM dhe ILO për të përgatitur
programin e trajnimit, udhëzimet për veprim
dhe instrumentet për aktorët përkatës që
merren me menaxhimin efektiv të migracionit
për motive punësimi. Manuali është përgatitur
nga Departamenti i Migracionit për Motive

Punësimi pranë Organizatës Ndërkombëtare
për Migracionin (IOM) me ndihmën e një
numri departamentesh të tjera të Organizatës
Ndërkombëtare të Punës (ILO) dhe të OSBE
dhe ekspertëve të jashtëm.
Vendet e OSBE janë një numër vendesh që
shfaqin karakteristika shumë të ndryshme në
lidhje me migracionin për motive punësimi.
Aty përfshihen dy vende tradicionale të
migracionit, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara
të Amerikës të cilat kanë vënë në veprim
sisteme të imigracionit bazuar te punësimi.
Po ashtu, OSBE përfshin të gjithë Bashkimin
Evropian (EU) i cili, me regjimin e lëvizjes së
lirë të punëtorëve, përbën thelbin e sistemit
të migracionit për motive punësimi. Të gjitha
Shtetet Anëtare të BE si edhe vendet anëtare
të OSBE në lindje të BE janë vende anëtare të
Këshillit të Evropës. Ky organizëm ka hartuar
metodën e tĳ për trajtimin e migracionit duke
përfshirë miratimin e një sërë instrumentesh
ligjore shumëpalëshe që synojnë rregullimin e
lëvizjes së lirë të punëtorëve migrantë brenda
rajonit dhe garantimin e trajtimit të drejtë të
tyre. Një rajon tjetër që po ﬁton rëndësi me
shpejtësi për migracionin për motive punësimi
është Bashkësia e Shteteve të Pavarura (CIS).
Vendi më i madh në këtë rajon, Federata Ruse,
zë vendin e dytë për numrin më të madh
të migrantëve pas Shteteve të Bashkuara;
Ukraina zë vendin e katërt pas Gjermanisë dhe
Kazakistani zë vendin e nëntë. Për më tepër,
vendet e Bashkësisë së Shteteve të Pavarura
(CIS) bëjnë pjesë në dhjetëshen e parë të
vendeve që janë vende të origjinës. Së fundi,
migracioni për motive punësimi në vendet e
Ballkanit gjithashtu po zë një vend gjithnjë e
më të rëndësishëm në axhendën politike.

- 13 -

Objektivi kryesor i këtĳ Manuali është të
ndihmojë Shtetet, veçanërisht Shtetet anëtare
të OSBE, në përpjekjet e tyre për të hartuar
politika e zgjidhje të reja me qëllim që të arrĳnë
një menaxhim më të mirë të migracionit për
motive punësimi dhe të ﬂuksit të migracionit
për motive punësimi në vendet e origjinës e
të destinacionit. Manuali është përgatitur për
t’u përdorur kryesisht nga vendimmarrësit
dhe personat që punojnë për migracionin për
motive punësimi në vendet e OSBE dhe në
vendet ku IOM dhe ILO punojnë. Ai përmban
analizën e politikave dhe praktikave efektive
të migracionit për motive punësimi duke
dhënë shembuj nga vendet anëtare të OSBE
si edhe nga vende të tjera. Një objektiv tjetër
i rëndësishëm i Manualit është të vërë në
dukje se menaxhimi me sukses i migracionit
për motive punësimi kërkon përdorimin e
një metode të kujdesshme e të matur për
të trajtuar çështjet komplekse të politikave
dhe alternativave të zgjedhura. Vendet që
kanë arritur sukses relativ në menaxhimin e
migracionit për motive punësimi kanë qenë
të suksesshme sepse ato ishin të përgatitura të
pranonin dështimet e politikave të mëparshme
dhe të eksperimentonin metoda të reja.

I. Kuadri ligjor
ndërkombëtar për
mbrojtjen e punëtorëve
migrantë
Të drejtat dhe liritë e përcaktuara në të drejtën
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut të
hartuar nën kujdesin e sistemit të Organizatës
së Kombeve të Bashkuara (OKB) zbatohen
në mënyrë të barabartë për migrantët, burra
dhe gra, ashtu si edhe për çdo individ tjetër.
Të njëjtën gjë sigurojnë edhe dispozitat e të
drejtës ndërkombëtare të punës të hartuara
nga ILO duke i përfshirë ato në tetë Konventa
kryesore të ILO. Shqetësimi për punëtorët
migrantë është shprehur gjithashtu përmes
futjes së dispozitave të veçanta për migrantët
në Deklaratën dhe Planin e Veprimit të
Konferencave Botërore të OKB të mbajtura
gjatë dekadës së fundit, të tilla si Deklarata
e Durbanit dhe Programi i Veprimit kundër
Racizmit, Diskriminimit Racial, Ksenofobisë
dhe Intolerancës e vitit 2001 dhe caktimi i

një Reporteri Special të OKB për të drejtat e
migrantëve në 1997.
Instrumentet e para ndërkombëtare speciﬁke
që synonin gjetjen e zgjidhjeve ndaj problemeve
që hasin punëtorët migrantë janë Konventa
e Migracionit për Motive Punësimi, 1949 (e
rishikuar) (Nr. 97) dhe Konventa për Punëtorët
Migrantë (Dispozita Shtesë), 1975 (Nr. 143) si
edhe Rekomandimet shoqëruese. Konventa
Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të
të Gjithë Punëtorëve Migrantë dhe Anëtarëve
të Familjeve të tyre, miratuar në dhjetor 1990,
përmban shumicën e dispozitave kryesore
të instrumenteve të ILO dhe, në disa raste,
shkon edhe më tej. Prandaj, Konventa e OKB
dhe Konventat e ILO mund të konsiderohen si
plotësuese të njëra-tjetrës.
Në thelb të mbrojtjes së të drejtave të
punëtorëve migrantë, burra e gra, qëndron
mundësia që ata të bëhen objekt diskriminimi,
shfrytëzimi dhe abuzimi, veçanërisht në
sektorët e punës të lënë mënjanë, me status të
ulët dhe të parregulluar mirë me legjislacion.
Për më tepër, migrantët pa një leje hyrjeje
dhe/ose pune janë në kuﬁjtë më të ulët të
mbrojtjes së sigurisë e të shëndetit, të pagës
minimale dhe të standardeve të tjera, sepse,
shumë shpesh, ata janë të punësuar në sektorë
ku këto standarde ose janë të pazbatueshme,
ose nuk respektohen e nuk zbatohen. Prandaj,
është urgjente që, si plotësim i hartimit të
politikave të përshtatshme për të kontrolluar
migracionin e parregullt dhe punësimin e
paligjshëm, vendet të sigurojnë standardet
minimale të mbrojtjes duke përfshirë të drejtat
themelore të njeriut për të gjithë punëtorët
migrantë, pavarësisht statusit të tyre.
Standarde rajonale për mbrojtjen e punëtorëve
migrantë janë përpunuar gjithashtu në Evropë
dhe në Amerikën e Veriut. Instrumentet e
Këshillit të Evropës mbi këto çështje trajtojnë
të drejtat e njeriut në përgjithësi si edhe
marrëveshje më speciﬁke që kanë të bëjnë
me migrantët dhe punëtorët migrantë. Në
lidhje me kuadrin ligjor të BE, ndonëse
ekzistojnë ndryshime ndërmjet të drejtave dhe
përﬁtimeve të dhëna punëtorëve migrantë që
vĳnë nga vende të BE, dhe atyre që vĳnë nga
vende që do të pranohen në BE në të ardhmen
dhe nga vende të treta, Karta e BE për të
Drejtat Themelore e vitit 2000, megjithëse nuk
është një instrument ligjor detyrues, është një
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pikë e rëndësishme referimi në këtë kontekst
sepse shumica e dispozitave të saj janë të
zbatueshme për të gjithë personat, pavarësisht
nga kombësia e tyre. Punëtorët migrantë
gëzojnë mbrojtje të përgjithshme sipas sistemit
Ndër-Amerikan të të drejtave të njeriut, siç
parashikohet në Deklaratën Amerikane për
të Drejtat dhe Detyrat e Njeriut e vitit 1948
dhe në Konventën Amerikane për të Drejtat
e Njeriut e vitit 1969. Të dyja këto dokumente
garantojnë lirinë nga diskriminimi. Po ashtu,
parime të caktuara të rëndësishme që zbatohen
për migrantët dhe familjet e tyre janë zhvilluar
mbi bazën e praktikave të mëparshme të
Komisionit Ndër-Amerikan për të Drejtat e
Njeriut dhe të Gjykatës Ndër-Amerikane për
të Drejtat e Njeriut.

II. Çështjet Themelore
të Politikave në
Vendet e Origjinës e të
Destinacionit
Politikëbërësit në vendet e origjinës e ato të
destinacionit duhet t’u kushtojnë vëmendje
të veçantë një numri çështjesh themelore kur
hartojnë politikat e duhura. Shumë prej këtyre
problemeve janë të ndryshme për shkak të
dinamikave të ndryshme të migracionit për
motive punësimi në vendet e origjinës dhe ato të
destinacionit. Por, disa probleme janë të njëjta në
të dyja këto lloj vendesh. Probleme të tilla të njëjta
janë shqetësimet për mbrojtjen e punëtorëve
migrantë dhe nevoja për bashkëpunim mes
shteteve, veçanërisht me qëllim parandalimin
ose uljen e migracionit të parregullt. Po ashtu,
është e nevojshme të trajtohet edhe ndikimi
i ndryshëm dhe shpesh diskriminues i
legjislacionit, politikave dhe programeve mbi
grupet e ndryshme të punëtorëve migrantë,
burra e gra, me qëllim që të arrihet të sigurohen
përﬁtime reciproke nga migracioni.
Vendet e origjinës, megjithëse me zhvillim
ekonomik të ndryshëm, përballen me probleme
të tjera të përbashkëta, kryesisht me vështirësitë
për të marrë përﬁtime sa më të mëdha nga
migracioni i organizuar për motive punësimi,
veçanërisht zhvillimi i tregjeve të reja (ku
është e mundshme të aplikohet) dhe për të
rritur dërgesat në para të migrantëve përmes

rrugëve formale si edhe për rritjen e ndikimit
të migracionit të rregullt për motive punësimi
në zhvillimin e vendit. Ata, gjithashtu, duhet
të ndërtojnë kapacitetet institucionale dhe të
vendosin bashkëpunimin mes ministrive për
të përballuar sﬁdat e migracionit për motive
punësimi.
Çështjet themelore të politikave në vendet
e destinacionit për pranimin e punëtorëve
migrantë kanë të bëjnë me zbulimin, vlerësimin
dhe parashikimet për mungesën e fuqisë
punëtore për punësim në nivel kombëtar, të
fuqisë punëtore të kualiﬁkuar dhe më pak të
kualiﬁkuar, dhe me mbrojtjen e fuqisë punëtore
vendase në rast se në vend pranohen më shumë
migrantë për motive punësimi. Njëkohësisht,
politikëbërësit në vendet e destinacionit duhet
të kryejnë një analizë të tregut vendas të punës
me qëllim që të kuptojnë nëse migracioni
për motive punësimi mund të sigurojë një
zgjidhje, të paktën të pjesshme, për tendencat
e ndryshme demograﬁke, veçanërisht të
uljes së popullsisë së a�ë për punë dhe
ndikimin e saj të mëvonshëm në mundësinë
që brezat e ardhshëm të përﬁtojnë nga fondet
e sigurimeve shoqërore. Po ashtu, duhet
merren masa për të shmangur shfrytëzimin e
punëtorëve migrantë në vendin e punës dhe
në shoqëri në përgjithësi dhe për të lu�uar
diskriminimin dhe ksenofobinë tek popullsia
pritëse. Nga kjo pikëpamje, politikanët dhe
politikëbërësit përballen edhe me një detyrë të
ndjeshme e të vështirë për të bindur e edukuar
popullsinë vendase mbi nevojën për fuqi të
huaj punëtore.

III. Hartimi i Politikave
në Vendet e Origjinës për
Mbrojtjen e Punëtorëve
Migrantë
Një shqetësim kryesor për të gjitha qeveritë
që dërgojnë punëtorë jashtë është të sigurojnë
mirëqenien e punëtorëve migrantë dhe
pagesën e pagave të denja e sigurimin e
kushteve kryesore. Për të arritur këtë, vendet
e origjinës kanë dy opsione kryesore: masat
rregullatore dhe sigurimin e shërbimeve
mbështetëse. Nuk ka sisteme të përsosura për
rregullimin e migracionit për motive punësimi.
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Megjithatë, vendet e origjinës zbatojnë
një numër strategjish që mund të shtrĳnë
hapësirën e veprimit dhe të përmirësojnë
eﬁkasitetin e mekanizmave të tyre rregullatore
dhe të shërbimeve mbështetëse, përfshirë këtu
rregullimin e punësimit; hartimin dhe zbatimin
e standardeve minimale në kontratat e punës;
përhapjen e informacionit tek migrantët;
ofrimin e asistencës në vendin e destinacionit
dhe nxitjen e bashkëpunimit mes shteteve.

IV. Rritja e Përﬁtimeve
nga Migracioni i
Organizuar për Motive
Punësimi
Një numër gjithnjë e më i madh vendesh në
zhvillim dhe vendesh me ekonomi në tranzicion
duan të miratojnë politika, legjislacion e
struktura që nxisin punësimin e fuqisë së tyre
punëtore në vende të huaja dhe që krĳojnë të
ardhura, duke siguruar edhe standarde për
mbrojtjen e migrantëve të tyre. Ndërsa krĳimi
i vendeve të punës në vend është alternativa
e parë kryesore, një numër gjithnjë e më i
madh vendesh e konsiderojnë punësimin
jashtë si pjesë të strategjisë kombëtare për
zhvillim për të përﬁtuar nga mundësitë
globale për punësim dhe për të sjellë në vend
monedhën e huaj. Për vendet që kërkojnë të
nxisin punësimin jashtë, politika e migracionit
për motive punësimi duhet të verë theksin e
duhur tek nxitja dhe lehtësimi i menaxhimit
të ﬂuksit të migrantëve që shkojnë jashtë, dhe
nuk duhet të kuﬁzohet vetëm tek funksioni
rregullator dhe mbrojtës i Shtetit. Ky kapitull
trajton politikat për të nxjerrë sa më shumë
përﬁtime nga migracioni i organizuar për
motive punësimi, përfshirë rritjen e tregut dhe
zgjerimin e migracionit për motive punësimi,
shtimin e përﬁtimeve nga dërgesat në para të
migrantëve në të mirë të zhvillimit, rritjen e
shprehive e a�ësive dhe zbutjen e ndikimit të
kundërt si rezultat i migracionit të burimeve
njerëzore të kualiﬁkuara.

V. Administrimi i
Migracionit për Motive
Punësimi
Për të realizuar objektivat e politikës për
mbrojtjen e qytetarëve që punojnë jashtë dhe
për rritjen e përﬁtimeve nga migracioni për
motive punësimi, është shumë e rëndësishme që
të ketë kapacitete institucionale të përgatitura
dhe bashkëpunim të mirë mes institucioneve.
Këto përfshĳnë dhënien e prioritetit të duhur
menaxhimit të
migracionit për motive
punësimi në zhvillimin e përgjithshëm e
në politikën e jashtme dhe në shpërndarjen
e burimeve. Përgjithësisht, administrimi i
migracionit për motive punësimi drejtohet nga
një Ligj ose Dekret për Migracionin. Zbatimi
i legjislacionit përkatës është përgjithësisht
përgjegjësi e Ministrisë së Punës, por në disa
raste është krĳuar një ministri e veçantë që
merret me problemet e migracionit jashtë
vendit. Brenda vetë Ministrisë, vendet më të
përparuara që dërgojnë fuqi punëtore kanë
një zyrë të punësimit për jashtë vendit ose
ekuivalentin e saj që është përgjegjëse për
mbrojtjen, mirëqenien dhe mbështetjen e
migrantëve.
Menaxhimi me sukses i migracionit kërkon
bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë të
pothuajse të të gjitha ministrive, përfshirë
Ministritë e Punës, të Punëve të Jashtme dhe të
Brendshme. Lidhjet mes institucioneve duhet
të forcohen ose të vendosen aty ku ato ende
nuk janë krĳuar.
Hartimi i politikës për migracionin për motive
punësimi duhet të marrë në konsideratë
mjedisin ndërkombëtar të migracionit për
motive punësimi dhe duhet të synojë arritjen
e objektivave të përgjithshëm të mbrojtjes,
zhvillimit, bashkëpunimit mes vendeve dhe
ngritjes së kapaciteteve. Përveç këtyre, politika
duhet të jetë e ndjeshme ndaj çështjeve gjinore,
në përputhje me planin kombëtar të zhvillimit
dhe gjithëpërfshirëse.
Strukturat
administrative
duhet
të
monitorohen dhe performanca e tyre duhet të
vlerësohet përmes prezantimit të parametrave
për monitorim dhe vlerësim. Grumbullimi
i të dhënave mbi migracionin për motive
punësimi është shumë i rëndësishëm për
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të hartuar raportet statistikore dhe për të
siguruar informacion mbështetës për hartimin
e politikës dhe planiﬁkimin.

VI. Politikat e Pranimit
të Fuqisë së Huaj
Punëtore
Kur hartohen politikat për pranimin e fuqisë
së huaj punëtore, përveç përdorimit të
metodologjive për vlerësimin e mungesës së
fuqisë punëtore, politikëbërësit, gjithashtu
duhet të krĳojnë mekanizma për të vlerësuar se
në ç’masë kjo mungesë duhet të plotësohet me
fuqi të huaj punëtore dhe se si kjo fuqi punëtore
duhet të drejtohet drejt sektorit të punës ose
rajonit në �alë. Më tej, ata duhet të vendosin
nëse duhet të venë si përparësi migracionin e
përkohshëm për motive punësimi që është një
opsion interesant në rritje për shumë vende të
destinacionit, apo rrugët e migracionit që çojnë
në një status qëndrimi të sigurt apo në një
vendosje të përhershme. Manuali përqendrohet
tek migracioni i përkohshëm për motive
punësimi, përderisa ai është mbisundues në
shumë vende dhe konsiderohet të jetë zgjidhja
më e mirë për të plotësuar mungesat për
fuqi punëtore të tregut të punës në vendet e
destinacionit, dhe duke siguruar njëkohësisht
që vendet e origjinës të mos mbeten pa
burime njerëzore të vlefshme, veçanërisht
pa punëtorë të a�ë. Megjithatë, duke marrë
në konsideratë pabarazinë demograﬁke dhe
nivelin e ndryshëm të mirëqenies, migracioni
për qëllime punësimi është një alternativë e
rëndësishme që po shqyrtohet gjithnjë e më
shumë në një numër vendesh evropiane.
Globalizimi ka nxitur shtimin e programeve
për migracion të përkohshëm të punëtorëve në
shumë vende të industrializuara destinacioni
dhe kjo është një prej pasojave të rritjes të
tregjeve “ﬂeksibël” të punës. Duke ditur
varësinë në rritje të punëdhënësve nga puna
e migrantëve të përkohshëm, veçanërisht në
sektorë ku kërkohen punëtorë me kualiﬁkim
të ulët, si në bujqësi, ndërtim, industrinë
ushqimore dhe shërbimet, ka të ngjarë që
të shtohet numri dhe kompleksiteti i këtyre
programeve sepse politikëbërësit përpiqen
të hartojnë mënyra të reja për të realizuar

pranimin e ligjshëm të punëtorëve migrantë
në terma afat-shkurtër në sektorët përkatës. Po
ashtu, është shtuar edhe interesi për konceptin
e migracionit të përkohshëm për motive
punësimi.
Çështjet kryesore të politikës për hartimin
e skemave për migrimin e përkohshëm të
punëtorëve migrantë janë se si të bëhet e
mundur që programet të ofrojnë përﬁtimet e
identiﬁkuara dhe që punëtorët të trajtohen në
mënyrë të denjë e të drejtë. Duhet të tregohet
kujdes kur diskutohet koncepti i migracionit
“të përkohshëm” për motive punësimi. Është
e rëndësishme të bëhet dallimi ndërmjet
politikave të qeverisë që pranojnë punëtorë
migrantë për një periudhë të kuﬁzuar kohe
me synimin e qartë se ata do të kthehen në
vendin e tyre të origjinës në fund të kohës së
përcaktuar dhe më shumë skemave të hapura
të migracionit për motive punësimi të cilat
lejojnë mundësinë e vendosjes së punëtorëve
migrantë në atë vend.
Shumë punëtorë migrantë, veçanërisht ata me
a�ësi më të larta se mesatarja, pranohen përmes
rrugëve më të rregullta të pranimit që mund të
përshkruhen si “sistem i zakonshëm i lejes së
punës”. Ndonëse shumë procedura të lejes për
punë parashikojnë punësim të përkohshëm,
zbatimi i tyre mund të çojë në mundësinë që
punëtorët migrantë të marrin pjesë në tregun
e punës dhe të ﬁtojnë një qëndrim të sigurt ose
të përhershëm. Kështu, në praktikë, ato mund
të veprojnë si një sistem migracioni mbështetur
në punësim.
Një numër çështjesh të rëndësishme dalin
në lidhje me sistemin e lejeve të punës. Këto
probleme kanë ndikimin e tyre në vënien në
praktikë të sistemit dhe në trajtimin që përﬁtojnë
punëtorët migrantë. Nëse punëdhënësi ka një
autoritet shumë të madh mbi punëtorin, kjo
mund të çojë në situata abuzive. Për më tepër,
proceduarat e tepruara burokratike dëmtojnë
eﬁkasitetin e sistemit të lejes së punës.
Programet e zakonshme të migracionit të
përkohshëm për motive punësimi kanë lidhje
me skemat dhe marrëveshjet e migracionit
sezonal për motive punësimi për të kanalizuar
punëtorët migrantë në sektorë speciﬁkë të
ekonomisë ku mbizotëron mungesa e fuqisë
punëtore. Mbrojtja e punëtorëve migrantë,
bashkëpunimi i ngushtë dhe i kujdesshëm

- 17 -

ndërmjet aktorëve përkatës në vendet e
origjinës e të destinacionit dhe asistenca gjatë
kthimit janë probleme të dallueshme por edhe
të lidhura me njëra-tjetrën që duhet të trajtohen
me kujdes me qëllim që të hartohen sa më
mirë skema të tilla të suksesshme. Po ashtu
skemat për trajnimin e punëtorëve kursantë
janë një burim për fuqi punëtore migrante të
përkohshme. Nëse këto skema organizohen
mire dhe drejt, ato mund t’u sigurojnë përﬁtime
personale punëtorëve migrantë pjesëmarrës
në to sepse ata mund të ﬁtojnë a�ësi të
rëndësishme dhe formim nëpërmjet punës në
vendet e destinacionit. Nga këto skema mund
të përﬁtojnë edhe vendet e origjinës, për shkak
të transferimit të njohurive dhe eksperiencës së
punëtorit migrant pas kthimit në vendin e tĳ.
Puna nëpër shtëpi ka qenë një element i
rëndësishëm i fenomenit në rritje të migracionit,
veçanërisht për gratë. Megjithëse migracioni për
motive punësimi ka pasur një ndikim në rritjen
e vetë-vlerësimit të grave dhe të pavarësisë së
tyre ekonomike, ka shumë gra migrante pa
dokumente në tregjet e punës informale, të
pambrojtura, të fshehta dhe të parregulluara,
përfshirë shërbyeset në shtëpi, situata e të cilave
përbën shkak për shqetësim. Në shumë vende,
punëtorët shtëpiakë janë të përjashtuar nga
legjislacioni i punës dhe kushtet e tyre të punës
mbeten të parregulluara me ligj. Prandaj, është
shumë e rëndësishme për vendet e destinacionit
të njohin nivelin e lartë të kërkesës për punëtorë
të huaj shtëpiakë dhe rëndësinë e prezantimit
të politikave të qarta. Politikat efektive vërtet
kanë sjellë ndryshime në gjendjen e punëtoreve
migrante gra.
Nëse migracioni i përkohshëm për motive
punësimi menaxhohet drejt, atëherë ka
mundësi që të përﬁtojnë prej tĳ të gjitha palët
e përfshira në proces (vendet e origjinës e të
destinacionit dhe vetë punëtorët migrantë).
Megjithatë, ka një numër çështjesh të
rëndësishme të politikave që administratorët
dhe zyrtarët në vendet e destinacionit duhet të
përpiqen t’i trajtojnë përpara se të vazhdojnë
të hartojnë programet e migracionit të
përkohshëm për motive punësimi. Së pari, ata
duhet të marrin në konsideratë përparësitë e
këtĳ tipi të migracionit përkundrejt migracionit
bazuar tek punësimi dhe rrethanat në të cilat
ai mund të nxitet, duke u përpjekur në të
njëjtën kohë të sigurojnë, në bashkëpunim
me vendin në zhvillim të origjinës që ky i

fundit të mos privohet nga prania e talenteve
të tĳ më të mirë. Së dyti, megjithëse koncepti
i migracionit të përkohshëm për motive
punësimi është i shpjeguar shumë në teori dhe
në dritën e dështimeve të skemave të tilla në të
kaluarën, pyetje të shumta bëhen vazhdimisht
për hartimin e këtyre programeve në mënyrë
që ato të jenë të suksesshme në të ardhmen.
Në veçanti, duhet të zgjidhen dy probleme:
sigurimi i kthimit të punëtorëve migrantë të
përkohshëm në vendin e tyre të origjinës dhe
garantimi i trajtimit të tyre të drejtë në vendin e
destinacionit pavarësisht punësimit të tyre më
pak të sigurt dhe statusit të qëndrimit.

VII. Politikat e ndjekura
pas pranimit në vend:
Të Drejtat e Punëtorëve
Migrantë
Politikat e ndjekura pas pranimit në vend kanë
lidhje me një sërë elementësh të ndërlidhur
për rregullimin e tregut të punës, sigurimin
e mbrojtjes për punëtorët, dhe mbështetjen
e mbarëvajtjes së komunitetit. Përgjithësisht,
kërkohet të ndërmerren masa të rëndësishme
në pesë drejtime:
rregullimi i tregut të punës;
mbrojtja e punëtorëve migrantë (dhe
vendas) në kuadër të punësimit;
 lehtësimi i kohezionit social;
 rritja e mirëqenies sociale; dhe
 ofrimi i mbrojtjes sociale.



Shumica e këtyre masave gjenden edhe
në standardet minimale të shprehura në
legjislacionin ndërkombëtar për të drejtat e
njeriut dhe në të drejtën ndërkombëtare të punës
në të cilat vendet anëtare të OSBE janë palë.
Në disa raste, masat legjislative kombëtare të
vendeve të origjinës mund të japin kontributin
e tyre të madh edhe në mbrojtjen e punëtorëve
në kohën që ata punojnë jashtë vendit.
Rregullimi i tregut të punës ka të bëjë me
mundësinë për të pasur punë e profesion në
vendin e destinacionit, pavarësisht nëse kjo
përbën punësimin e parë të punëtorit migrant
apo punën e tĳ të dytë kur ai ose ajo kthehet në
një person të papunë. Po ashtu, edhe rregullat
mbi njohjen e diplomës e të kualiﬁkimeve kanë
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ndikimin e tyre në llojin e punës që punëtorët
migrantë lejohen të kenë duke pasur kështu një
ndikim të madh në nivelin e kontributit të tyre
ekonomik e social në vendin e destinacionit si
edhe në dërgesat dhe mjetet e tyre potenciale
për të rritur zhvillimin e vendeve të tyre të
origjinës.
Megjithëse Shtetet ruajnë të drejtat sovrane
mbi politikat e tyre për migracionin, e drejta
ndërkombëtare ka përcaktuar një numër
parimesh që parashikojnë trajtimin e barabartë
të punëtorëve migrantë të rregullt dhe
punëtorëve vendas në fushën e punësimit dhe
profesionit, përfshirë monitorimin e termave
dhe kushteve të punësimit, mundësinë për të
kryer kurse të trajnimit profesional, gjuhe dhe
integrimi, lirinë për krĳimin e shoqatave dhe
mbrojtjen kundër diskriminimit. Të drejtat
themelore universale të njeriut zbatohen për të
gjithë migrantët, pavarësisht nga statusi i tyre.
Një grup i gjerë i standardeve ndërkombëtare
të punës parashikojnë mbrojtjen në trajtim dhe
kushtet e punës.
Kohezioni social në vendet e destinacionit
bëhet shumë më i lehtë nëse trajtohet
dhe zhduket diskriminimi i punëtorëve
migrantë dhe familjeve të tyre. Për më tepër,
një rol të rëndësishëm për parandalimin e
margjinalizimit të migrantëve dhe nxitjen e
kohezionit social luajnë masat e përshtatshme
që ndihmojnë integrimin e migrantëve në
shoqëri dhe sigurojnë mundësi për ribashkimin
familjar.
Mirëqenia sociale e punëtorëve migrantë dhe
e familjeve të tyre në vendet e destinacionit
rritet përmes mundësisë për të marrë
kujdes shëndetësor, strehim dhe arsimim të
përshtatshëm me të njëjtat kushte ﬁnanciare si
ato të vendasve. Këto drejtime janë fuqimisht
të paraqitura në të drejtat e rëndësishme
shoqërore të mbrojtura nga legjislacioni
ndërkombëtar për të drejtat e njeriut dhe nga
e drejta ndërkombëtare e punës të cilat, janë
angazhuar t’i zbatojnë pothuajse të gjitha
vendet anëtare të OSBE.
Punëtorët migrantë përballen me vështirësi të
veçanta në fushën e mbrojtjes sociale, sepse,
zakonisht, të drejtat e mbrojtjes sociale lidhen me
periudhat e punësimit, dhënies së kontributeve
ose periudhën e qëndrimit. Punëtorët migrantë,
për shkak të mungesës së tyre në vendin e

origjinës, rrezikojnë të humbasin të drejtat
për përﬁtime nga mbrojtja sociale në vendin
e tyre të origjinës. Njëkohësisht, në vendin
pritës, ata mund të gjenden përballë kushteve
shtrënguese për mbulimin e tyre nga sistemi
kombëtar i mbrojtjes sociale të atĳ vendi.
Prandaj, punëtorët migrantë janë shumë të
interesuar për arritjen e mundësive të barabarta
për mbulimin nga mbrojtja sociale dhe për të
drejtën për përﬁtime si edhe punëtorët vendas;
për ruajtjen e të drejtave të ﬁtuara kur largohen
nga vendi (përfshirë eksportimin e përﬁtimeve);
dhe për përﬁtim nga grumbullimi i të drejtave
të ﬁtuara në vende të ndryshme.

VIII. Masat për
Parandalimin ose Uljen e
Migracionit të Parregullt
për Motive Punësimi
Ka një numër arsyesh të forta që shpjegojnë pse
duhet të parandalohet ose të ulet migracioni i
parregullt për motive punësimi. Arsye të tilla
janë nevoja për të siguruar besueshmërinë e
politikave të ligjshme të migracionit, për të
mbrojtur punëtorët e parregullt migrantë nga
situata shfrytëzuese dhe abuzive, dhe për të
mbajtur marrëdhënie të mira ndërmjet vendeve
të origjinës, transitit dhe destinacionit.
Në tërësi, migrantët e parregullt përbëhen
nga dy grupe personash. Në grupin e parë
bëjnë pjesë ata migrantë që arrĳnë në mënyrë
klandestine, ndonjëherë edhe me pasoja
tragjike. Grupi i dytë përfshin ata persona që
vĳnë në mënyrë të ligjshme (me viza turistike
apo vizë studenti) dhe pastaj qëndrojnë më
shumë sesa periudha kohore për të cilën vizat e
tyre janë të vlefshme. Është pranuar gjerësisht
se shumica e migrantëve të parregullt bëjnë
pjesë tek grupi i dytë.
Shqetësimet e lindura për abuzimet e
përhapura në lidhje me migracionin e
parregullt kanë rezultuar në një numër
reagimesh nga komuniteti ndërkombëtar.
Këto reagime përqendrohen në parandalimin
e këtyre abuzimeve duke iu kërkuar Shteteve
të marrin masa për të zbuluar, zhdukur dhe
aplikuar sanksione për lëvizjet klandestine të
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migranëtve në kushte abuzive dhe për punësim
të paligjshëm, duke përfshirë traﬁkimin e fuqisë
punëtore dhe në mbrojtjen e të drejtave të
punëtorëve migrantë të parregullt, veçanërisht
të të drejtave themelore të tyre si edhe të të
drejtave që iu lindin si pasojë e punësimit të
mëparshëm (paga të papaguara, etj.).
Një përqasje tërësore dhe gjithëpërfshirëse
është e nevojshme për të trajtuar problemin
e migracionit të parregullt për motive
punësimi. Aksioni për të parandaluar ose ulur
migracionin e parregullt duhet të mbështetet
në katër parime drejtuese:
1. Një trajtim i mbyllur, i veçuar është i prirur të
dështojë, dhe forcimi i dialogut, bashkëpunimit
dhe partneriteteve ndërmjet të gjitha vendeve
që preken nga migracioni i parregullt është
shumë i rëndësishëm;
2. Miratimi i një numri masash gjithëpërfshirëse
e plotësuese të njëra-tjetrës është i
domosdoshëm;
3. Përdorimi vetëm i kontrolleve ose i masave
kuﬁzuese është i pamja�ueshëm; dhe
4. Një trajtim ndërsektorial ose shumësektorial
është themelor, duke angazhuar jo vetëm
qeveritë por edhe partnerët socialë dhe
shoqërinë civile. Në veçanti, problemet
e tregut informal të punës nuk mund të
trajtohen në mënyrën e duhur pa pjesëmarrjen
e punëdhënësve dhe të sindikatave.
Prandaj, për të parandaluar ose pakësuar migracionin e parregullt për motive punësimi
duhet të parashikohen një sërë masash në të
gjitha fazat e procesit të migracionit. Këto masa
duhet të përfshĳnë aktivitete që nuk zhvillohen
vetëm në vendin e origjinës. Masa të tilla kanë të
bëjnë me kontrollin e kuﬁjve dhe formulimin e
një politike vizash të zbatueshme; me vendosjen
e masave e sanksioneve kundër atyre që
ndihmojnë migracionin e parregullt, përfshirë
traﬁkantët, kontrabandistët dhe punëdhënësit
shfrytëzues; me përcaktimin e standardeve për
punëtorët migrantë të parregullt; me hartimin
e programeve për t’i bërë migrantë të rregullt
ose me programe legalizimi; me parashikimin e
masave për kthimin e migrantëve të parregullt
në vendin e tyre duke vënë theksin tek nxitja
e largimit vullnetar; me hapjen e më shumë
rrugëve të ligjshme për migracion për motive

punësimi; dhe me rritjen e bashkëpunimit
ndërmjet vendeve.

IX. Bashkëpunimi
ndërmjet vendeve
Dialogu dhe bashkëpunimi ndërmjet vendeve
të përfshira në proceset e migracionit për motive
punësimi është shumë i rëndësishëm nëse të
gjithë aktorët e përfshirë duan të përﬁtojnë nga
migracioni ndërkombëtar për motive punësimi
(d.m.th. vendet e destinacionit dhe origjinës,
punëtorët migrantë, punëdhënësit, sindikatat,
agjencitë e punësimit, shoqëria civile, etj.). Ka
nivele të ndryshme të bashkëpunimit ndërmjet
vendeve, zyrtare dhe jozyrtare, në të cilat
shtetet janë të përfshira në nivel dypalësh,
rajonal dhe global.
Mekanizmat zyrtare të bashkëpunimit
ndërmjet Shteteve përfaqësohen kryesisht nga
angazhime që rrjedhin nga traktate ligjërisht të
detyrueshme për t’u zbatuar mbi migracionin
për motive punësimi, traktate që Shtetet kanë
nënshkruar. Këto marrëveshje mund të marrin
formën e traktateve që trajtojnë vetëm këtë
temë, siç është rasti i marrëveshjeve dypalëshe
të punës, ose mund të jenë marrëveshje më të
gjera, të tilla si konventat speciﬁke rajonale e
ndërkombëtare për mbrojtjen e punëtorëve
migrantë që përmbajnë edhe dispozita të
bashkëpunimit ndërmjet vendeve. Po ashtu,
Shtetet kanë marrë angazhime zyrtare të
rëndësishme mbi tregtinë ndërkombëtare të
lidhur me situatën e lëvizjes së personave si
ofrues shërbimesh.
Marrëveshjet dypalëshe për migracionin
për motive punësimi (BLA) zyrtarizojnë
angazhimet e secilës palë për të siguruar që
migracioni të kryhet në përputhje me parimet
dhe procedurat e miratuara në marrëveshje.
Marrëveshjet dypalëshe për migracionin për
motive punësimi (BLA) mund të hartojnë
procedura për të rregulluar të gjithë procesin e
migracionit për motive punësimi, që nga hyrja
e deri në kthim, me avantazhe edhe për vendet
e destinacionit, edhe për vendet e origjinës.
Për vendet e origjinës, në veçanti, marrëveshjet
sigurojnë që shtetasit e tyre të gjejnë punë dhe
të mbrohen si duhet në vendin e destinacionit.
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Qëllimet kryesore të marrëveshjeve dypalëshe
të migracionit për motive punësimi janë:
ekonomike, me synim plotësimin e mungesave
të përkohshme të fuqisë punëtore në tregun
vendas të punës, si ato në sektorin bujqësor,
duke bërë të mundur në të njëjtën kohë që
migranti dhe vendi i origjinës të përﬁtojnë
nga rritja e të ardhurave; politike, për të
konﬁrmuar marrëdhëniet miqësore, ose për të
përforcuar bashkëpunimin në menaxhimin e
migracionit të parregullt; dhe zhvillimore, me
synimin, p.sh. për të parandaluar rekrutimin
pa kritere në nivel ndërkombëtar në sektorë si
shëndetësia që kanë një lidhje të drejtpërdrejtë
me zhvillimin në vendet e varfra.
Megjithëse janë identiﬁkuar disa disavantazhe
të marrëveshjeve dypalëshe të migracionit për
motive punësimi, në mungesë të një regjimi
global për migracionin ndërkombëtar për
motive punësimi, këto marrëveshje mbeten
një mekanizëm i rëndësishëm i bashkëpunimit
ndërmjet Shteteve për mbrojtjen e punëtorëve
migrantë, për përshtatjen e kërkesës dhe
ofertës për fuqi punëtore, për menaxhimin e
migracionit të parregullt dhe për rregullimin
e punësimit. Aty ku këto marrëveshje kanë
funksionuar si një mekanizëm për punësimin
e përkohshëm të punëtorëve të huaj, arsyet
kryesore kanë qenë se ato kanë pasur në qendër
të vëmendjes sektorë speciﬁkë me një mungesë
të madhe të fuqisë punëtore; kanë përcaktuar
një kuotë ose tavan; rekrutimi për punë është
bërë i organizuar; punëdhënësit marrin
përsipër detyrimet e tyre; dhe, mbi të gjitha,
ka qarkullim të fuqisë punëtore. Për më tepër,
përfshirja e punëdhënësve dhe organizatave
të tyre në zbatimin e marrëveshjeve dypalëshe
(BLA) jep kontributin e vet të dukshëm në
zbatimin me eﬁkasitet të tyre.
Bashkëpunimi rajonal për menaxhimin e
migracionit për motive punësimi mund të ndahet
në mekanizma zyrtarë të integrimit rajonal,
përfshirë lëvizjen e lirë të iniciativave për punë
dhe detyrimet e shtetit për të bashkëpunuar në
traktatet rajonale, dhe në mekanizma më pak
zyrtarë, të tilla si proceset konsultative rajonale
dhe marrëveshje të tjera jozyrtare.
Migracioni për motive punësimi ndihmohet në
një masë të madhe ose të vogël nga proceset
integruese rajonale që përgjithësisht nxiten nga
faktorë ekonomikë, si arritja e marrëveshjeve të
tregtisë së lirë mes vendeve në rajon me qëllim

rritjen e fuqisë së tregjeve dhe mundësive
ekonomike. Zakonisht ato përfshĳnë dispozita
për lehtësimin e lëvizjes së shtetasve nga Shteti
Anëtar pjesëmarrës në marrëveshje drejt një
vendi tjetër për qëllime punësimi dhe qëndrimi.
Marrëveshje të tilla mund të variojnë që nga
regjime gjithëpërfshirëse të lëvizjes së lirë që
zbatohen për të gjitha kategoritë e personave,
përfshirë punëtorët, si në BE deri në dispozita
më të kuﬁzuara që përqendrohen në lëvizjen e
njerëzve për biznes, lëvizjen e profesionistëve,
personave të tjerë me kualiﬁkim të lartë dhe
ofruesve të shërbimeve, që është qëndrimi sipas
Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Amerikës
së Veriut. Integrimi rajonal në Federatën e
Shteteve të Pavarura (CIS) është zbatuar në
nivele të ndryshme, megjithëse rezultatet kanë
qenë kontradiktore.
Në nivel global, nuk ka ndonjë politikë
ndërkombëtare gjithëpërfshirëse migracioni në
fuqi. Pranimi i njerëzve në vende të ndryshme
për motive punësimi rregullohet kryesisht
nga ligjet dhe politikat vendase. Megjithatë,
një numër mekanizmash ligjorë janë hartuar
në nivel global nën kujdesin e traktateve
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe
traktateve të punës ose të marrëveshjeve
ndërkombëtare të tregtisë, të tilla si
Marrëveshja e Përgjithshme për Tregtinë në
Shërbime e vitit 1994 (GATS) e cila përmban
rregulla për t’u të zbatuar në nivel global që
kanë lidhje me lëvizjen e punëtorëve në kuadër
të kryerjes së shërbimeve. Këto rregulla janë të
shprehura në Mënyrën 4 të Marrëveshjes dhe
bëjnë të mundur që “personat ﬁzikë” të kalojnë
kuﬁrin ndërkombëtar për të ofruar një shërbim,
megjithëse, për momentin, në praktikë, këto
rregulla janë të kuﬁzuara dhe përdoren për një
kategori të ngushtë migrantësh. Megjithatë, në
kuadër të negociatave të Organizatës Botërore
të Tregtisë (WTO), delegacionet nga vendet në
zhvillim dhe nga vendet më pak të zhvilluara
kanë kërkuar që shtetasit e tyre të kenë më
shumë mundësi të marrin pjesë në tregjet e
punës në vendet e zhvilluara.
Për të lehtësuar migracionin e rregullt për
motive punësimi dhe për të mbrojtur punëtorët
migrantë është e rëndësishme të merren
angazhime zyrtare përmes marrëveshjeve
dypalëshe të punës, mekanizmave rajonalë
të integrimit dhe konventave rajonale e
ndërkombëtare. Kur është e vështirë të arrihen
këto marrëveshje, siç ndodh ndonjëherë,

- 21 -

zgjidhje të tjera mund të rezultojnë të jenë
një mjet efektiv për arritjen e bashkëpunimit
ndërmjet vendeve. Këto zgjidhje përfshĳnë
mekanizma konsultativë jodetyrues si proceset
konsultative rajonale, komisionet e përbashkëta
për punën dhe grupet e punës.
Proceset konsultative rajonale (RCP) janë
një shembull i mekanizmave jodetyruese që
bashkojnë së bashku zyrtarët e migracionit të
vendeve të origjinës dhe destinacionit për të
diskutuar së bashku për çështjet e migracionit.
Ka dy karakteristika themelore të përbashkëta
të proceseve rajonale konsultative. Ato janë
informale dhe rezultatet, megjithëse të arritura
me konsensus, nuk janë të detyrueshme për
t’u zbatuar. Megjithëse çështjet për diskutim
në këto procese varen nga interesat e palëve
pjesëmarrëse, njohja dhe pranimi i një interesi
të përbashkët për menaxhimin e migracionit,
pavarësisht nga interesat dhe eksperiencat e
çdo vendi, është elementi kyç për funksionimin
me sukses të proceseve konsultative në
nivel rajonal. Ndërsa pak procese të tilla
përqendrohen vetëm në migracionin për motive
punësimi, kjo temë po zë një vend gjithnjë e
më të rëndësishëm në axhendën e Shteteve.
Formate të tjera për konsultime ndërmjet
vendeve të origjinës dhe të destinacionit që
nuk kanë fuqi detyruese janë komisionet e
përbashkëta të punës, diskutimet në tavolina
të rrumbullakëta dhe komisionet studimore
ose grupet e punës.
Në nivel global, Iniciativa e Bernës është
një proces konsultimi i kryer nga shteti me
objektiv arritjen e një menaxhimi më të mirë të
migracionit në nivel kombëtar, rajonal e global
përmes rritjes së bashkëpunimit mes Shteteve.
Procesi i ndihmon qeveritë të diskutojnë së
bashku prioritetet e ndryshme të politikave
të tyre dhe të përcaktojnë interesat e tyre
afatgjata për migracionin me synim hartimin
e një orientimi të përbashkët për menaxhimin
e migracionit. Rezultati më i rëndësishëm i
Iniciativës së Bernës ka qenë hartimi i Programit
Ndërkombëtar për Menaxhimin e Migracionit
(IAMM), një burim jo i detyrueshëm për zbatim
dhe një kuadër i gjerë politik për menaxhimin
e migracionit në nivel ndërkombëtar. IAMM
paraqet një sërë idesh të përbashkëta dhe
praktika efektive për të pasur një metodë të
planiﬁkuar, të balancuar dhe gjithëpërfshirëse

për menaxhimin e migracionit, duke përfshirë
migracionin për motive punësimi dhe të drejtat
e migrantëve.
Në qershor 2004, sesioni i 92 i Konferencës
Ndërkombëtare të Punës mbajti një diskutim
të përgjithshëm për punëtorët migrantë
mbështetur në “trajtimin e integruar”.
Konferenca miratoi me konsensus një Rezolutë
mbi një marrëveshje të drejtë për punëtorët
migrantë në një ekonomi globale, e cila i bënte
thirrje ILO dhe aktorëve përbërës të saj që në
partneritet me organizata të tjera ndërkombëtare
në këtë fushë të zbatojnë planin e veprimit
për migracionin për motive punësimi. Një
komponent kryesor i këtĳ plani ishte hartimi
i një kuadri jo detyrues shumëplanësh për të
krĳuar një metodë për trajtimin e migracionit
për motive punësimi bazuar tek të drejtat dhe
që merr në konsideratë nevojat e tregut të
punës. Ky kuadër ligjor i miratuar në Mbledhjen
Trepalëshe të ekspertëve në nëntor 2005 dhe i
dorëzuar tek Organi Drejtues i ILO në mars
2006 vë në dukje rëndësinë e bashkëpunimit
ndërkombëtar për çështjet e migracionit për
motive punësimi. Kuadri përmban katër tema
të gjera: puna e denjë për të gjithë; menaxhimi
dhe drejtimi i migracionit për motive punësimi;
nxitja dhe mbrojtja e të drejtave të migrantëve;
dhe migracioni për motive punësimi dhe
zhvillimi. Meqenëse ky Kuadër nuk ka fuqi
detyruese, teksti i tĳ përqendrohet tek parimet
dhe udhëzimet që duhet të ndihmojnë Shtetet
Anëtare në formulimin e masave të politikës
së migracionit për motive punësimi dhe në
zbatimin e tyre.
Bashkëpunimi ndërshtetëror është thelbësor
për të pasur një sistem të mirë për rregullimin
dhe menaxhimin e migracionit për motive
punësimi. Në mungesë të një sistemi
ndërkombëtar migracioni të pranuar gjerësisht
për migracionin për motive punësimi, (d.m.th.
zgjerimi i GATS për të përfshirë kategori
më të gjera të ofruesve të shërbimeve dhe
ratiﬁkimi gjithnjë e më shumë i standardeve
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe
të punës që mbrojnë punëtorët migrantë),
është veçanërisht e rëndësishme nevoja
për të zgjeruar e thelluar bashkëpunimin
ndërkombëtar, rajonal dhe dypalësh përmes
mjeteve zyrtare dhe jozyrtare dhe mbi bazën e
praktikave më të mira ekzistuese.
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X. Përfundime
Manuali përpiqet të ofrojë udhëzime për
politikëbërësit në vendet e origjinës dhe
të destinacionit duke ofruar informacion
mbi politikat dhe praktikat efektive që janë
hartuar e zhvilluar në vendet me eksperiencë
të rëndësishme në këtë fushë duke marrë në
konsideratë edhe situatën në vend.
Vendet e origjinës dhe të destinacionit hasin
prioritete dhe probleme të përbashkëta,
megjithatë të ndryshme për nga niveli i
rëndësisë në lidhje me formulimin e politikave
të migracionit për motive punësimi. Shqetësimi
kryesor për vendet e origjinës është të sigurojë
sa më shumë të jetë e mundur mbrojtjen dhe
mirëqenien e punëtorëve të tyre migrantë,
veçanërisht atyre që janë më të prekshëm nga
abuzimi, si gratë e punësuara nëpër shtëpi. Një
shqetësim po aq i rëndësishëm i vendeve të origjinës është rritja e përﬁtimeve nga migracioni i
organizuar për motive punësimi në të mirë të
zhvillimit. Megjithatë, këto objektiva mund të
arrihen vetëm nëse ekziston edhe kapaciteti i
përshtatshëm institucional dhe bashkëpunimi
ndërmjet institucioneve përgjegjëse, si edhe
bashkëpunimi ndërshtetëror.
Përsa i përket vendeve të destinacionit, vëzhgimet
dhe vlerësimet e bëra për politikën aktuale
të migracionit për motive punësimi në nivel
kombëtar tregojnë se duke marrë në konsideratë
pabarazitë demograﬁke dhe nivelin e ndryshëm
të mirëqenies në shumicën e vendeve evropiane,
vëmendje e madhe e në rritje duhet t’i kushtohet
formave të caktuara të migracionit bazuar mbi
punësimin e përhershëm. Në të njëjtën kohë,
një shumicë e konsiderueshme e punëtorëve

migrantë që janë të punësuar ligjërisht në vendet
evropiane, janë pranuar në kuadër të skemave
të migracionit të përkohshëm për motive
punësimi, ndonjëherë të ndihmuar edhe nga
marrëveshje pune dypalëshe. Politikëbërësit
ndeshin vështirësi për t’i bërë këto programe të
funksionojnë si duhet dhe njëkohësisht, duhet të
mbrojnë interesat e fuqisë punëtore të vendit të
tyre (edhe për vendasit, edhe për migrantët me
qëndrim të ligjshëm) dhe të sigurojnë standarde
të mja�ueshme për punëtorët migrantë të
pranuar sipas këtyre skemave.
Megjithatë, duke marrë në konsideratë
natyrën ndërkombëtare të migracionit për
motive punësimi, hartimi i një politike vetëm
në nivel kombëtar, pavarësisht faktit se sa
novatore ose e saktë mund të jetë, do të ishte
e pamja�ueshme për të realizuar të gjitha
objektivat. Si rrjedhojë, një kuadër i tillë duhet
t’i ketë rrënjët në mekanizmat dypalëshe,
rajonale dhe shumëpalëshe. Këto mekanizma
bashkëpunimi me natyrë zyrtare e jozyrtare
informojnë dhe plotësojnë metodat e përdorura
në nivel kombëtar. Në këtë këndvështrim, është
e rëndësishme të vihet në dukje roli i kuadrit
ligjor ndërkombëtar.
Qeveritë, organizatat e punëdhënësve e të
punëtorëve, parlamentarët dhe organizatat
e shoqërisë civile në të gjitha vendet që janë
anëtare të OSBE, ILO dhe IOM luajnë një rol
themelor në sigurimin e një mënyre trajtimi
eﬁkase të migracionit ndërkombëtar për motive
punësimi. Një metodë e tillë ofron rrugën më
të mirë për t’u siguruar që migracioni për
motive punësimi të bëhet vërtet një instrument
që i shërben zhvillimit, integrimit rajonal dhe
mirëqenies sociale në vendet e origjinës dhe
vendet pritëse si edhe vetë migrantëve.
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Nga 191 milion emigrantë kudo në botë, më
shumë se 86 milion mendohet të jenë migrantë
për motive punësimi. Kjo shifër është shumë më
e lartë nëse merren në konsideratë edhe personat
shoqërues. Duke marrë në konsideratë këtë
shtrirje dhe faktin që migracioni ndërkombëtar
për motive punësimi do të rritet në të ardhmen,
menaxhimi i ﬂuksit të migracionit është një
problem shumë themelor. Migracioni për motive
punësimi ose lëvizja e njerëzve përtej kuﬁjve për
të punuar ka arritur në krye të axhendave politike
në shumë vende të origjinës, vende tranzit
dhe të destinacionit. Qeveritë, në të dyja anët e
spektrit të migracionit, po rrisin kapacitetet e tyre
rregullatore për të menaxhuar lëvizjen e fuqisë
punëtore për të mirën reciproke të shoqërisë,
migrantëve dhe shtetit. Njëkohësisht, nga vetë
natyra e tĳ, migracioni për motive punësimi është
një fenomen ndërkombëtar, që kalon kuﬁjtë e një
vendi, dhe prandaj, ai nuk mund të menaxhohet
ose trajtohet vetëm në nivel kombëtar. Hartimi i
politikave dhe praktikave eﬁkase, të drejta e afatgjata kërkon bashkëpunim mes të gjitha vendeve
të përfshira në proces (d.m.th. vendet e origjinës,
tranzitit dhe destinacionit) në të gjitha nivelet e
qeverisjes, së bashku me aktorë të tjerë kryesorë,
kryesisht partnerët socialë (punëdhënësit dhe
sindikatat) dhe organizatat e shoqërisë civile.
Migracioni ndërkombëtar për motive punësimi
është një realitet i pashmangshëm, por edhe
i domosdoshëm me të cilin do të përballen
në dekadat e ardhshme shumica e vendeve,
përfshirë Shtetet Anëtare të Organizatës
Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), të
Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO)
dhe vendet anëtare të Organizatës për Siguri
dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE).1 Shtetet
mund të klasiﬁkohen si vende të origjinës
dhe vende destinacioni ose vende dërguese
dhe pritëse, dhe ato, sigurisht, kanë prioritete

e probleme edhe të përbashkëta, por edhe të
ndryshme në lidhje me rëndësinë që i kushtojnë
hartimit të politikës së migracionit për motive
punësimi. Migracioni është një proces dinamik
dhe vendet që sot janë vende të origjinës, nesër
mund të jenë vende destinacioni.2 Eksperienca
e vendeve të Evropës Qendrore e Jugore është
një shembull i mirë që tregon ndryshimin
e dinamikave të migracionit. Për më tepër,
shumë vende, deri në njëfarë mase, janë edhe
vende të origjinës edhe vende destinacioni.
Meqenëse lëvizja e personave për motive
punësimi do të vazhdojë të ekzistojë në botën
tonë në globalizim dhe ka shumë të ngjarë që
edhe të rritet, atëherë është i domosdoshëm
menaxhimi i plotë, eﬁkas dhe i drejtë i
migracionit për motive punësimi për të rritur
në maksimum ndikimin e tĳ pozitiv dhe për të
minimizuar çdo ndikim negativ për vendet e
origjinës e të destinacionit si edhe për punëtorët
migrantë dhe familjet e tyre.3

Pak histori
Migrantët në përgjithësi dhe punëtorët
migrantë në veçanti janë aktorë që marrin pjesë
në zhvillimin e vendeve të destinacionit e të
origjinës. Ata, me a�ësitë, punën, njohuritë dhe
iniciativat e tyre ndihmojnë për përparimin
e vendeve pritëse. Po ashtu, ata japin një
kontribut të madh për përmirësimin e kapitalit
njerëzor në vendet e tyre dhe të ekonomive
vendase me anë të dërgesave të parave dhe
kthimin e talentit. Migracioni për motive
punësimi është bërë një tipar kyç për vendet
e industrializuara në mënyrë që ato të jenë
në gjendje të plotësojnë sﬁdat ekonomike, të
tregut të punës e të prodhimit në një ekonomi
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të globalizuar. Aktualisht, migracioni shërben
si një instrument për të përshtatur së bashku
a�ësitë, moshën dhe përbërjen sektoriale të
tregjeve kombëtare e rajonale të punës. Ai
siguron përgjigje ndaj nevojave në ndryshim
për a�ësi e personel për shkak të përparimeve
teknologjike, ndryshimeve të kushteve të tregut
dhe transformimeve industriale. Në vende me
popullsi në plakje, migracioni ofron një mundësi
për të plotësuar fuqinë punëtore në rënie, si
edhe për të futur punëtorë më të rinj dhe për
të rritur dinamizmin, inovacionin e lëvizjen e
fuqisë punëtore.
Njohuritë në rritje tregojnë gjerësisht se
migrantët meshkuj e femra japin kontribut
të madh në zhvillimin ekonomik e shoqëror
në vendet pritëse e vendet e tyre. Studime të
shumta tregojnë se migrantët mbushin vendet
e punës të lëna bosh nga vendasit që nuk duan
t’i bëjnë ato punë dhe se prania, aktiviteti dhe
iniciativa e migrantëve krĳojnë vende pune
shtesë. Kontributi i migrantëve në sistemet e
sigurimeve shoqërore ndihmon në arritjen e
balancës të llogarive bankare kombëtare në
një numër vendesh, edhe pse shumë prej tyre
nuk do të përﬁtojnë kurrë nga kontributet e
paguara. Duke punuar me rroga të ulëta ose
nën standard, migrantët kontribuojnë për
subvencione të mëdha të cilat ndihmojnë
për të siguruar prodhim të lirë, shërbime
të arritshme, banesa të përballueshme dhe
kujdes shëndetësor, por nga ana tjetër, vënë
në vështirësi, megjithëse jo qëllimisht, nivelet
ekzistuese të pagesave dhe të kushteve në
vendet pritëse (ILO, 2004a).
Kontributet e dhëna nga migrantët në arritjet
shkencore, shoqërore, kulturore dhe sportive
janë një legjendë në historitë dhe identitetet e
shumë vendeve të imigracionit.
Transfertat zyrtare drejt vendeve në zhvillim
vlerësohen me mbi 160 miliard dollarë
amerikan në 2005. Sipas volumit, dërgesat
në para të migrantëve përbëjnë vlerën më
të madhe të shkëmbimit ndërkombëtar pas
na�ës, dhe është në nivele shumë më të larta
sesa nivelet aktuale të ndihmës ndërkombëtare
për zhvillim. Ndërsa shpesh theksohet se
dërgesat e migrantëve në shtëpitë në vendin
e tyre, zakonisht vende në zhvillim, përdoren
kryesisht për konsum, me sa duket, një pjesë
e madhe e këtyre shpenzimeve përdoret për
përmirësimin e shtëpive, e ushqimit, e kujdesit
shëndetësor dhe nivelit arsimor të familjeve në

vend. Këto shpenzime kanë një ndikim thelbësor pozitiv në përmirësimin e kapitalit njerëzor
që është elementi më i rëndësishëm i zhvillimit
dhe kanë efekte të shumëﬁshta për zgjerimin e
aktivitetit lokal në ndërtim, prodhim ushqimor
dhe për pajisjet në shëndetësi e arsim.
Aktualisht, një përparësi urgjente është ulja e
kostos së transfertave të dërgesave, në mënyrë
që pjesa më e madhe e mundshme e tyre të arrĳë
për familjen dhe komunitetin përﬁtues sesa t’u
paguhet ndërmjetësve ﬁnanciarë në formën e
kostos e tarifës për transfertën, ndonjëherë e
raportuar në 20% ose më shumë.
Kushtet shoqërore e të punës të punëtorëve
migrantë dhe shkalla e integrimit të migrantëve
përcaktojnë nivelet dhe masën e kontributeve
ekonomike e shoqërore që ata japin për
fondet e përkrahjes ekonomike e sociale të
vendit pritës. Në mënyrë të veçantë, kushtet e
punëtorëve migrantë ndikojnë drejtpërdrejtë
edhe në mundësinë e tyre për të dërguar një
pjesë të ﬁtimeve, edhe në mundësinë për të
ﬁtuar a�ësi e njohuri që do t’u vlejnë atyre pas
kthimit në vendin e tyre ose pasi të vendosen
përgjithmonë në një vend tjetër. Kështu,
këto kushte kanë një lidhje të drejtpërdrejtë
me nivelin dhe natyrën e kontributeve të
migrantëve për përkrahjen sociale, krĳimin e
kapitalit njerëzor dhe zhvillimin, veçanërisht
në vendet e tyre të origjinës. P.sh., ﬁtimet nga
puna që iu mohohen migrantëve në kushte
shfrytëzuese pune, ose që migrantët e dëbuar
nuk janë në gjendje t’i marrin para largimit,
janë burime ekonomike jo vetëm të vjedhura
prej punëtorëve të dëmtuar, por, në fakt, edhe
të hequra nga vendet e origjinës në të cilat do të
ishin dërguar një pjesë e madhe e tyre.
Mbrojtja e të drejtave të të gjithë migrantëve
është një domosdoshmëri ligjore, politike dhe
etike. Pavarësisht nga konsideratat ekonomike,
politike e të tjera, mbrojtja e punëtorëve
migrantë, fushatat kundër diskriminimit,
trajtimi i barabartë dhe inkurajimi i integrimit
janë masa shumë të rëndësishme për të siguruar
që migracioni vërtet të japë kontributin e vet
të madh e pozitiv në zhvillimin ekonomik
e shoqëror si në vendet pritëse ashtu dhe në
vendet e origjinës.
Migracioni për motive punësimi, një fenomen
që përfshin qeniet njerëzore në situata të
shfrytëzimit të mundshëm dhe të një mbrojtjeje
të pamja�ueshme, nuk mund t’i lihet vetëm
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mekanizmave të tregut për ta rregulluar.
Shtetet dhe aktorët përkatës duhet të përgatitin
politika dhe praktika të matura për të bërë
të mundur që nga migracioni të përﬁtojnë
vendet pritëse e vendet e origjinës, si edhe vetë
migrantët.
Gjatë viteve të fundit, dialogu dhe konsultimi
në nivel ndërkombëtar mbi migracionin është
përqendruar më shumë në identiﬁkimin e
metodave dhe mjeteve për bashkëpunim
ndërmjet shteteve për të rregulluar atë që sipas
përkuﬁzimit është një fenomen që kërkon
bashkëpunimin ndërkombëtar. Një dekadë më
parë, delegatë nga rreth 160 vende miratuan
një program të përbashkët gjithëpërfshirës tek
kapitulli mbi migracionin tek Plani i Veprimit
i miratuar nga Konferenca Ndërkombëtare për
Popullsinë dhe Zhvillimin e vitit 1994 (ICPD)
në Kajro (UNFPA, 1994). Në 2001, Konferenca
Botërore kundër Racizmit, Diskriminimit
Racial, Ksenofobisë dhe Intolerancës miratoi
Deklaratën e Durbanit dhe Programin e
Veprimit me elemente speciﬁke për të trajtuar
problemet e trajtimit e të integrimit të të huajve
(UN, 2002).
Gjatë shumë viteve të fundit, dialogët rajonalë
për migracionin në Afrikë, Amerikë, Kaukaz,
rajonin e Azisë Qendrore dhe rajonin e Azisë
Jugore kanë vazhduar dhe janë përpunuar
qasje të përbashkëta. Në nivel global, Iniciativa
e Bernës, për të cilën IOM ofroi sekretariatin,
u reﬂektua në Programin Ndërkombëtar për
Menaxhimin e Migracionit (Zyra Federale e
Zvicrës për Migracionin, 2005a; IOM 2005d), i
cili përcakton një numër idesh të përbashkëta
dhe praktikash efektive për një metodë të
planiﬁkuar, të balancuar dhe gjithëpërfshirëse
për menaxhimin e migracionit, përfshirë
migracionin për motive punësimi.
Një kontribut tjetër i rëndësishëm ishte miratimi i Përfundimeve dhe i Planit të Veprimit
për punëtorët migrantë në Konferencën
Ndërkombëtare të Punës në Gjenevë në vitin
2004. Këto Përfundime përshkruajnë një
metodë bazuar tek të drejtat për të rregulluar
migracionin për motive punësimi duke marrë
parasysh konsideratat për situatën e tregut
të punës dhe punësimin. Ato u miratuan
unanimisht nga përfaqësuesit e qeverisë dhe
drejtuesit e federatave të sindikatave e të
punëdhënësve nga të gjitha 177 vendet anëtare
të ILO. Në vazhdim të këtĳ Plani Veprimi, ILO
përpunoi një Dokument shumëpalësh, me fuqi

jodetyruese për Politikën e Migracionit për
Motive Punësimi. Ky dokument mbështetej tek
të drejtat dhe merrte në konsideratë shqetësimet e tregut të punës dhe sovranitetin e vendeve
(ILO, 2005a). Këto zhvillime paraqiten me më
shumë detaje në Kapitullin IX të Manualit që
merret me Bashkëpunimin Ndërshtetëror.
Politikat dhe praktikat mbi migracionin mund
të jenë të zbatueshme e efektive vetëm nëse
mbështeten në një themel të fortë të normave
ligjore, dhe kështu veprojnë në shtetin e së
drejtës. Prandaj, si të tilla, ato duhet të jenë në
përputhje me standardet minimale të pranuara
nga të gjitha vendet anëtare të OSBE, nga
vendet anëtare të IOM dhe ILO të shprehura
në ligjet ndërkombëtare për të drejtat të njeriut
dhe në të drejtën ndërkombëtare të punës.
Shumë prej këtyre standardeve janë përsëritur
edhe në nivel rajonal. Ekzistojnë gjithashtu
standarde speciﬁke ndërkombëtare në lidhje
me mbrojtjen e punëtorëve migrantë dhe
anëtarëve të familjeve të tyre. Dy Konventat e
ILO për migracionin, Konventa e vitit 1949 mbi
Migracionin për Motive Punësimi (Nr. 97) dhe
Konventa për Punëtorët Migrantë (Dispozita
Shtesë) e vitit 1975 (Nr. 143), së bashku me
Konventën Ndërkombëtare për Mbrojtjen e
të Drejtave të të gjithë Punëtorëve Migrantë
dhe Anëtarëve të Familjeve të Tyre e vitit
1990 (ICRMW) sigurojnë një kuadër të gjerë
ligjor për hartimin e politikave e praktikave të
migracionit në lidhje me trajtimin e punëtorëve
migrantë. Të tria këto instrumente përbëjnë
një “kartë ndërkombëtare” për mbrojtjen e
punëtorëve migrantë dhe ofrojnë një kuadër
normativ që mbulon shumicën e çështjeve
për trajtimin e tyre dhe bashkëpunimin
ndërshtetëror. 76 vende kanë ratiﬁkuar një ose
më shumë nga këto instrumente, përfshirë një
numër të madh të vendeve anëtare të OSBE dhe
vendet anëtare të ILO dhe IOM. Kuadri ligjor
ndërkombëtar është trajtuar më me hollësi në
Kapitullin 1.
Njëkohësisht, politika e migracionit për
motive punësimi mund të jetë e besueshme
dhe e qëndrueshme deri në atë masë që ajo
merr në konsideratë interesat, shqetësimet
dhe eksperiencën e shumicës së aktorëve që
ajo prek. Aktorët kryesorë janë ministritë
dhe agjencitë e shumta qeveritare që kanë
përgjegjësinë për migracionin për motive
punësimi, përfshirë sigurisht Ministritë e
Punës. Konsultimi dhe hartimi i politikës
duhet të marrin parasysh edhe aktorët e tjerë:
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organizatat e punëdhënësve e të bizneseve
që ofrojnë punë; organizatat e punëtorëve që
përfaqësojnë interesat e punëtorëve migrantë
e vendas; organizatat e shoqërisë civile; dhe
sigurisht, vetë migrantët, burra e gra.
Politikat dhe praktikat e migracionit për motive
punësimi duhet t’u përgjigjen nevojave të
matshme e të ligjshme, të cilat gjithashtu marrin
në konsideratë shqetësimet e fuqisë punëtore
vendase. Një sistem i tillë duhet të mbështetet
në vlerësimin e rregullt të tregut të punës për
të identiﬁkuar dhe për t’iu përgjigjur nevojave
aktuale dhe të ardhshme të punëtorëve, si
të atyre me kualiﬁkim të lartë, ashtu edhe
të atyre me kualiﬁkim të ulët. Politika dhe
praktika duhet të trajtojnë fusha të tilla si rritja
e ndërgjegjësimit, mbikëqyrja e rekrutimit në
punë, administrimi i pranimeve, trajnimi i
nëpunësve të shërbimit civil dhe agjencive të
ruajtjes së rendit, njohja e ekuivalentimit të
lëndëve, sigurimi i shërbimeve shoqërore dhe
shëndetësore, inspektimi i punës, rikthimi i të
drejtave, dhe rehabilitimi i viktimave të traﬁkut
si edhe shumë fusha të tjera.

Pse duhet një Manual
mbi migracionin për
motive punësimi?
Migracioni për motive punësimi ose lëvizja
e njerëzve përtej kuﬁjve për t’u punësuar
ka arritur në krye të agjendave politike në
shumë vende të origjinës, vende transit dhe
të destinacionit. Qeveritë, në të dyja krahët e
spektrit të migracionit, po rrisin kapacitetet
e tyre rregullatore për të menaxhuar lëvizjen
e fuqisë punëtore për të mirën reciprokë të
shoqërisë, migrantëve dhe shtetit. Shumë
qeveri po i kthejnë sytë gjithnjë e më shumë
tek ILO dhe IOM dhe organizata të tjera

në këtë fushë për të siguruar mbështetjen e
ekspertëve për hartimin e politikave efektive
të migracionit për motive punësimi. Një numër
gjithnjë e më i madh i vendeve në zhvillim dhe
vendeve me ekonomi në tranzicion kërkojnë
të miratojnë politika për të nxitur punësimin
në vend të huaj të një pjese të fuqisë së tyre
punëtore, e kështu të krĳojnë të ardhura duke
siguruar njëkohësisht edhe standarde për të
mbrojtur qytetarët e tyre jashtë. Disa vende
me të ardhura të mesme janë po ashtu vende
destinacioni dhe kërkojnë mënyra për të
përmirësuar menaxhimin e fuqisë punëtore që
hyn në vend. Shumë vende me të ardhura të
larta, megjithëse kanë politika migracioni që
prej një kohe të gjatë, duhet që t’i përmirësojnë
ato vazhdimisht për të plotësuar nevojat e
tregut të punës, për të thithur migrantët e a�ë,
për të kuﬁzuar migracionin e parregullt dhe
për të zbutur largimin e trurit.
Migracioni u vendos në axhendën e OSBE më
1975, me miratimin e Aktit Final të Helsinkit
(1975), që përcaktoi lirinë e lëvizjes si një
prej angazhimeve4 të veta themelore dhe që
trajtoi në mënyrë të drejtpërdrejtë migracionin
ndërkombëtar të punëtorëve (Kutia 1).
Për shkak të tendencave të migracionit për
motive punësimi në vendet e OSBE, një sërë
vendesh anëtare të OSBE kanë pritur një
numër shumë të madh migrantësh, megjithëse
ndonjëherë, nuk kanë kuadër politik e ligjor
për mbrojtjen e migrantëve. Gjatë viteve të
fundit, OSBE iu ka kushtuar vëmendje të
madhe gjithnjë e në rritje çështjeve që kanë
të bëjnë me të drejtat e njeriut të migrantëve
dhe punëtorëve migrantë në veçanti. OSBE ka
marrë shumë angazhime të rëndësishme për
të lehtësuar lëvizjen e njerëzve përtej kuﬁjve
si edhe brenda vendeve të tyre. Po ashtu, këto
janë angazhime speciﬁke që kanë të bëjnë edhe
me trajtimin e punëtorëve migrantë.5
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Kutia 1
Akti Final i Konferencës mbi Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë – Helsinki 1975
Aspektet ekonomike e sociale të punëtorëve
migrantë
Shtetet anëtare… kanë mendimin se problemet
që lindin nga migracioni i punëtorëve në Evropë
si dhe ato që lindin midis shteteve anëtare
duhet të trajtohen nga palët që kanë interes të
drejtpërdrejtë me qëllim që këto probleme të
zgjidhen në interesin e tyre të përbashkët, në
dritën e shqetësimit të çdo shteti pjesëmarrës
për t’u dhënë vlerësimet e duhura kërkesave që
lindin nga situata e tĳ sociale dhe ekonomike,
duke vlerësuar detyrimin e çdo shteti për të
vepruar në përputhje me marrëveshjet dypalëshe
dhe shumëpalëshe në të cilat ai është pjesë dhe
me synimet e mëposhtme: …
• Të garantojnë, përmes bashkëpunimit
midis vendit pritës dhe vendit të origjinës,
kushtet në të cilat mund të ndodhë lëvizja
e rregullt e punëtorëve, duke mbrojtur në
të njëjtën kohë mirëqenien e tyre personale
e sociale, dhe, nëse është e përshtatshme,
të organizojnë rekrutimin e punëtorëve
migrantë dhe ofrimin e trajnimit për
elementë themelorë të gjuhës dhe për a�ësi
profesionale;
• Të garantojnë të drejta të barabarta mes
punëtorëve migrantë dhe vendasve në
vendin pritës për kushtet e punësimit, të
punës dhe të sigurimeve shoqërore dhe
të përpiqen të garantojnë që punëtorët
migrantë të kenë kushte të kënaqshme
jetese, veçanërisht kushte strehimi;
• Të përpiqen të sigurojnë, sa më shumë të
Gjatë vitit 2005, OSBE i kushtoi një vëmendje
të veçantë çështjeve të migracionit. Presidenca
sllovene e OSBE zgjodhi problemet e migracionit e
të integrimit si një temë me prioritetin më të madh
të atĳ viti. Për më tepër, kryesia sllovene vendosi të
përdorte plotësisht natyrën unike tre-dimensionale
të OSBE për ta trajtuar këtë çështje kaq komplekse
në një mënyrë gjithëpërfshirëse: nga perspektiva e
dimensionit politik e të sigurisë, ekonomik e mjedisor
dhe e dimensionit njerëzor.
Presidenca sllovene prezantoi edhe temën e
menaxhimit të migracionit (për motive punësimi)
sipas dimensionit ekonomik e mjedisor të OSBE
(shiko Aneksin 2). Realiteti demograﬁk në vendet e
OSBE dhe vendet fqinjë përbënë bazën për diskutime
për migracionin gjatë procesit përgatitor dhe në
Forumin 13 Ekonomik të OSBE mbi: “Tendencat
demograﬁke, migracioni dhe integrimi i personave që
i përkasin minoriteteve kombëtare: arritja e sigurisë

•

•

•

•
•

jetë e mundur, që punëtorët migrantë të
mund të gëzojnë të njëjtat shanse si edhe
vendasit e vendit pritës për të gjetur një
punë tjetër të përshtatshme në rastin e
mbetjes papunë;
Ta shikojnë me përparësi ofrimin e
trajnimit profesional për punëtorët
migrantë dhe, sipas mundësisë, edhe
mësimdhënien falas të elementeve
themelorë të gjuhës së vendit pritës, në
kuadër të punësimit të tyre; …
Të garantojnë që fëmĳët e punëtorëve
migrantë të vendosur në vendin pritës të
kenë akses për arsimin që jepet zakonisht
atje, me të njëjtat kushte si fëmĳët e atĳ
vendi …
Të kenë parasysh se punëtorët migrantë,
veçanërisht ata që kanë marrë kualiﬁkime,
pas kthimit në vendet e tyre pas një
periudhe të caktuar kohe, mund të
ndihmojnë për plotësimin e mungesave
për fuqi punëtore të kualiﬁkuar në vendin
e origjinës;
Të lehtësojnë, sa më shumë të jetë e
mundur, ribashkimin e punëtorëve
migrantë me familjet e tyre;
Të shikojnë me përparësi përpjekjet e
vendeve të origjinës për të tërhequr
kursimet e punëtorëve migrantë me synim
rritjen, në kuadër të zhvillimit të tyre
ekonomik, e shanseve të përshtatshme
për punësim, duke lehtësuar kështu
riintegrimin e këtyre punëtorëve pas
kthimit të tyre në shtëpi.

dhe e zhvillimit të qëndrueshëm në vendet e OSBE”,
mbajtur në Pragë, në 23-27 maj 2005 (OSCE, 2005a).
Gjatë këtĳ diskutimi, u bë edhe më e qartë se migracioni
do të vazhdonte të përfaqësonte një sﬁdë në rritje për
vendet anëtare të OSBE dhe se duhet të zbatohen
mekanizma efektivë për përmirësimin e menaxhimit
të migracionit (përfshirë hartimi i legjislacionit
e politikave, institucionet e strukturat, dialogu i
zgjeruar dhe bashkëpunimi në nivel kombëtar, rajonal
e ndërkombëtar, ndërtimi i kapaciteteve, trajnimi i
personelit dhe një vëmendje më e madhe kushtuar
zhvillimit të qëndrueshëm). Në Forumin Ekonomik
u diskutua me hollësi menaxhimi i migracionit për
motive punësimi. Forumi dhe procesi përgatitor i
tĳ vunë në dukje lidhjet ndërmjet migracionit dhe
faktorëve të tillë si zhvillimi ekonomik përmes
transferimit të dërgesave dhe a�ësive, mjedisi,
siguria dhe stabiliteti, të drejtat e njeriut, krimi i
organizuar, përfshirë traﬁkimin dhe kontrabandën e
njerëzve, dhe kapitali njerëzor e largimi i trurit. Këto
ishin vetëm pak shembuj.
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HYRJE

Kutia 2
Vendimi Nr 2/05 i takimit të 13 të Këshillit të Ministrave të OSBE për Migracionin
për çështjet e migracionit të përdorura nga shtetet
anëtare të OSBE gjatë vitit 2005, dhe duke marrë
eksperiencat dhe praktikat më të mira,

Këshilli i Ministrave,
Duke riaﬁrmuar angazhimet për migracionin,
dhe veçanërisht për punëtorët migrantë,
dhe angazhime të tjera, veçanërisht ato të
pranuara në Aktin Final të Helsinkit (1975), në
Dokumentin e Madridit (1983), në Dokumentin
Përfundimtar të Vjenës (1989), në dokumentin
e Kopenhagës (1990), në Kartën e Parisit për
një Evropë të Re (1990), në Dokumentin e
Moskës (1991), në Dokumentin e Helsinkit
(1992), në Dokumentin e Budapestit (1994)
dhe në dokumentet e miratuara nga Këshilli
i Ministrave në Mastriht (2003) dhe në So�e
(2004),

Duke marrë në konsideratë iniciativat e
ndërmarra dhe punën e bërë nga OSBE në vitin
2005 për trajtimin e çështjes së migracionit
dhe integrimit, në mënyrë të veçantë Seminari
për Dimensionin Njerëzor të Migracionit dhe
Integrimit, Forumi i 13 Ekonomik i OSBE dhe
Seminari Mesdhetar i 2005,
Duke mirëpritur bashkëpunimin ekzistues
midis OSBE, në veçanti, Zyrës për Institucione
Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR)
dhe Zyrës së Koordinatorit të Aktiviteteve
Ekonomike dhe Mjedisore të OSBE (OCEEA),
dhe organizatave dhe institucioneve përkatëse
ndërkombëtare,

Duke pranuar rëndësinë në rritje të migracionit
si edhe sﬁdat dhe mundësitë që ai paraqet për
vendet anëtare,

Mendon se OSBE, në kuadër të metodës
gjithëpërfshirëse për sigurinë, mund të
kontribuojë ndër të tjera duke:
— punuar në bashkëpunim dhe duke
zhvilluar një partneritet më të fortë me
organizmat ndërkombëtare që kanë në
fokus migracionin,
— ndihmuar dialogun dhe bashkëpunimin
midis shteteve anëtare, përfshirë
vendet e origjinës, të transitit dhe
të destinacionit në zonën e OSBE si
edhe me vende partnere të OSBE për
Bashkëpunim dhe të vendeve partnere
Mesdhetare për Bashkëpunim,
— ndihmuar shtetet anëtare, me kërkesën
e tyre, për të zhvilluar politika efektive
të migracionit dhe për të zbatuar
angazhimet përkatëse të OSBE,
— �uar shtetet anëtare që të mendojnë të
bëhen Palë në instrumentet përkatëse
ndërkombëtare,

Duke pranuar më tej se migracioni po
bëhet një fenomen më kompleks dhe më i
ndryshëm që duhet të trajtohet në mënyrë
gjithëpërfshirëse dhe prandaj kërkon një trajtim
shumëdimensional në nivel kombëtar, rajonal
dhe ndërkombëtar,
Duke ditur që të gjitha vendet duhet të
miratojnë strategji kombëtare efektive me qëllim
që të menaxhojnë migracionin,
Duke nënvizuar se migracioni është nga natyra
e vet një çështje ndërkombëtare që kërkon
bashkëpunimin midis shteteve,
Duke pranuar se migracioni përbën një faktor të
rëndësishëm ekonomik, social dhe njerëzor për
vendet pritëse si edhe për vendet e origjinës,
Duke pranuar gjithashtu se politikat e
suksesshme integruese, që përfshĳnë
respektimin e diversitetit kulturor dhe fetar
dhe nxitjen e mbrojtjen e të drejtave dhe lirive
themelore të njeriut, janë një faktor për nxitjen e
stabilitetit dhe të kohezionit të shoqërive tona,

Ngarkon Këshillin e Përhershëm të ndjekë ecurinë
e punës së ﬁlluar në vitin 2005 dhe të raportojë në
Takimin e 14 të Këshillit të Ministrave;

Të vendosur për të lu�uar migracionin e
parregullt dhe për të trajtuar shkaqet themelore
të tĳ,

Ngarkon Sekretarin e Përgjithshëm si edhe
institucionet dhe strukturat përkatëse të OSBE të
vazhdojnë punën e tyre për çështjet e migracionit
në të tria dimensionet.

Duke marrë në konsideratë metodat e ndryshme

Burimi: OSBE (MC. DEC/2/05).

Si pasojë, puna për migracionin u vendos me
vendosmëri në prioritetet politike të OSBE dhe
kjo u ripërsërit në takimin e 13 të Këshillit të
Ministrave të OSBE në Lubjanë, në dhjetor
2005, ku u miratua Vendimi Nr. 2/05 mbi
Migracionin. Ky vendim ripohoi angazhimet e

marra më parë nga OSBE për migracionin dhe
veçanërisht për punëtorët migrantë. Ajo që
është shumë e rëndësishme është se Vendimi
pranoi se “migracioni po bëhet një fenomen
më i ndryshëm e më kompleks i cili duhet të
trajtohet në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe,
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prandaj, kërkon një trajtim shumëdimensional
në nivel kombëtar, rajonal e ndërkombëtar”
dhe se “të gjitha Shtetet duhet të kenë ligje
kombëtare efektive me qëllim që të menaxhojnë
migracionin” (OSBE, 2005b). Po ashtu,
Vendimi inkurajonte OSBE të kontribuojë
duke “lehtësuar dialogun dhe bashkëpunimin
mes Shteteve pjesëmarrëse, përfshirë vendet
e origjinës, tranzitit dhe destinacionit në
zonën e OSBE” dhe “duke ndihmuar Shtetet
pjesëmarrëse… të hartojnë politika efektive
mbi migracionin dhe të zbatojnë angazhimet e
tyre përkatëse” (OSCE, 2005b) (Kutia 2).
Hartimi i këtĳ Manuali mbi Krĳimin e Politikave Efektive të Migracionit për Motive Punësimi
në Vendet e Origjinës e të Destinacionit është,
nga njëra anë, një vazhdim i drejtpërdrejtë i
rekomandimit të dhënë nga Kryesia Sllovene në
Forumin Ekonomik për të përgatitur një manual
mbi politikat e menaxhimit të migracionit
mbështetur në praktikat e mira të vendeve të
OSBE e më tej. Kjo ide u përkrah gjerësisht në
Forum dhe në takimet e mëvonshme të nënkomitetit për çështje ekonomike e mjedisore të
Këshillit të Përhershëm.
Manuali është edhe rezultat i punës së bërë
nga IOM dhe ILO për të përgatitur programin
e trajnimit, udhëzimet për veprimet dhe
instrumentet përkatëse për organizmat
që marrin pjesë në menaxhimin efektiv të
migracionit për motive punësimi. Manuali
është përgatitur nga Departamenti i Migracionit
për Motive Punësimi i IOM, me ndihmën e ILO
dhe të OSBE, dhe ekspertëve të jashtëm.
IOM dhe ILO ofrojnë eksperiencë të madhe
në fushën e migracionit. I themeluar më 1951,
IOM është organizata kryesore ndërqeveritare
në fushën e migracionit dhe merret me nxitjen
e migracionit dinjitoz e të rregullt në të mirë të
të gjithëve. Qëllimi i IOM për migracionin për
motive punësimi është të ndihmojë në hartimin
e politikave e programeve nga të cilët mund
të përﬁtojnë individualisht dhe në mënyrë
reciproke migrantët, qeveritë dhe shoqëritë e
interesuara. Veprimtaritë e IOM në fushën e
migracionit për motive punësimi janë rritur
dukshëm gjatë viteve të fundit, me shumë
programe aktive për migracionin për motive
punësimi në shumicën e rajoneve të botës.
Këto programe kanë të bëjnë në përgjithësi me:
ndërtimin e kapaciteteve qeveritare; orientimin
dhe informimin e punëtorëve migrantë para

nisjes; lehtësimin e arritjes dhe të zbatimit të
marrëveshjeve dypalëshe të migracionit për
motive punësimi; rritjen e ndikimit të dërgesave në zhvillim; dhe dialogun e bashkëpunimin
ndërshtetëror për migracionin për motive
punësimi. ILO ka një mandat afat-gjatë për të
mbrojtur personat në vendin e tyre të punës,
përfshirë ata që janë jashtë vendeve të tyre
(d.m.th. punëtorët migrantë), dhe për të nxitur
punën e denjë për të gjithë. Struktura e saj
tripalëshe, roli i saj i njohur për vendosjen dhe
mbikëqyrjen e standardeve ndërkombëtare
të punës që synojnë mbrojtjen e të drejtave
të të gjithë punëtorëve, dhe ekspertiza e saj
për nxitjen e punësimit produktiv bëjnë të
mundur që ILO të luajë një rol të veçantë në
fushën e migracionit ndërkombëtar për motive
punësimi. Aktivitetet e tri organizatave që
punojnë në fushën e migracionit për motive
punësimi janë përshkruar në Aneksin 1 të këtĳ
Manuali. Kontribuesit individualë të këtyre tri
organizatave të përfshira në këtë projekt, së
bashku me ekspertët e jashtëm janë përmendur
tek Falënderimet.
Qëllimi i këtĳ Manuali është të ndihmojë
vendet, veçanërisht ato të OSBE në përpjekjet
e tyre për të hartuar zgjidhje e metoda të reja
për menaxhimin më të mirë të migracionit për
motive punësimi dhe të ﬂuksit të migracionit
për motive punësimi në vendet e origjinës e të
destinacionit. Ai është përgatitur të përdoret
kryesisht nga vendimarrësit dhe punonjësit që
merren me migracionin për motive punësimi në
vendet e OSBE dhe vendet ku punojnë ILO dhe
IOM dhe përmban analizën e politikave eﬁkase
të migracionit për motive punësimi, duke
përdorur shembuj nga vendet anëtare të OSBE
si edhe nga vendet e tjera, veçanërisht në Azi,
të cilat kanë eksperiencë të konsiderueshme në
këtë fushë dhe kanë zhvilluar shumë politika
të reja dhe praktika të mira.
Ky Manual ka qëllime të dyﬁshta:
•

•
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Të ofrojë informacion të fundit e të
dobishëm mbi politikat për migracionin
për motive punësimi në vendet e origjinës
e të destinacionit si edhe zhvillimet më të
fundit përkatëse;
Të ndihmojë politikëbërësit në vendet
e OSBE në detyrën e tyre për të hartuar
ose ripunuar politikat e tyre duke ofruar
shembuj të politikave e praktikave më të
mira dhe efektive.

HYRJE
Manuali do t’u shërbejë edhe politikëbërësve
në vendet që nuk janë pjesë e OSBE si edhe
partnerëve socialë, medias, organizatave
joqeveritare (NGO), studiuesve dhe publikut
të gjerë duke ofruar informacion të saktë e
të besueshëm mbi politikat dhe praktikat e
migracionit për motive punësimi.
Pas publikimit të Manualit në maj 2006, është
propozuar që të organizohen dy seminare të
specializuar në nivel rajonal dhe/ose kombëtar
për t’iu dhënë mundësi vendimarrësve
dhe punonjësve të kësaj fushe nga vendet e
interesuara të diskutojnë më me detaje mbi
fushat speciﬁke të Manualit. Synimi është që të
ndihmohen pjesëmarrësit në këto seminare që
jo vetëm të njohin më mirë praktikat efektive të
kryera në vende të tjera, por edhe të diskutojnë
se si politika të caktuara për menaxhimin
e migracionit të paraqitura në Manual të
mund të përshtaten ose të zhvillohen për t’iu
përshtatur situatave speciﬁke të vendeve të
tyre dhe të përcaktojnë hapat kryesore që
duhen ndërmarrë nga qeveritë përkatëse të
vendeve të tyre për të trajtuar nevojat speciﬁke
të migracionit për motive punësimi.
Po ashtu, Manuali dhe seminaret që do të
organizohen pas tĳ do të ndihmojnë të krĳohet
një bazë për dialogun e bashkëpunimin në të
ardhmen ndërmjet autoriteteve të ndryshme në
vend dhe aktorëve të tjerë, dhe do të lehtësojë
në mënyrë të drejtpërdrejtë shkëmbimin
e informacionit mes vendeve të OSBE për
politika e praktika efektive të menaxhimit të
migracionit për motive punësimi.

Tendencat dhe
Karakteristikat e
Migracionit për Motive
Punësimi
Tendencat e migracionit për
motive punësimi
Gjatë 45 viteve të fundit, numri i personave që
jetojnë jashtë vendit të tyre të lindjes është më
shumë sesa dyﬁshuar, nga 75 milion në 1960
në afërsisht 191 milion në 2005 (UN, 2006a: 1).
Në botë, një në pesë persona është migrant. Kjo

prirje e rritjes së migracionit ndërkombëtar dhe
e numrit të migrantëve në terma absolute mund
të pritet të vazhdojë në dekadat e ardhshme.
Megjithatë, duhet mbajtur parasysh se, gjatë së
njëjtës periudhë, edhe popullsia e botës është
rritur dy herë dhe përqindja e migrantëve në
raport me popullsinë në tërësi mbetet rreth
3%. (IOM, 2003b). Shifrat ﬂasin për mbi 86
milion punëtorë migrantë (ILO, 2004a: 7, pika
9) dhe, megjithëse ka pasur rritje, në 1998
punëtorët migrantë përfaqësonin jo më shumë
se 4.2% të fuqisë punëtore totale të vendeve të
industrializuara (ILO, 2004a: 5, pika 17).
Megjithëse
shumica
e
migrantëve
ndërkombëtarë vĳnë nga vende në zhvillim,
migracioni nuk është vetëm një fenomen “jugveri” ose “lindje-perëndim”. Pothuajse gjysma
e migrantëve të raportuar lëvizin nga një
vend në zhvillim në një tjetër (ILO, 2004a: 15,
pika18). Po ashtu, edhe lëvizjet brenda rajonit
janë të mëdha.

Forcat nxitëse
Tre faktorë përcaktues do të vazhdojnë të
furnizojnë migracionin ndërkombëtar për
motive punësimi:
•

Ndryshimet demograﬁke dhe nevojat e
tregut të punës në vendet me të ardhura të
larta;

•

Ndryshimet në paga dhe presionet e
krizave në vendet më pak të zhvilluara;

•

Lidhjet e krĳuara mes vendeve bazuar
në familjen, kulturën dhe historinë.

Nga këndvështrimi i migrantit, shpesh migrimi është një strategji për të ﬁtuar mjetet e
jetesës, përderisa migracioni, në shumicën e
rasteve, bëhet për qëllime ekonomike. Ai është
rezultat i vendimeve të marra nga individë dhe
familje që kërkojnë zgjidhjen më të mirë duke
marrë në konsideratë mundësitë dhe detyrimet
që kanë.

Llojet e migracionit
Një përqindje e lartë e migracionit për
motive punësimi bëhet pa leje. Ky është
një tipar negativ i fenomenit dhe masat për
parandalimin ose pakësimin e migracionit të

- 31 -

parregullt për motive punësimi diskutohen
në Manual (shiko Kapitullin VIII më poshtë).
Tregu i punës ka nevojë për punëtorë të
kualiﬁkuar dhe punëtorë më pak të kualiﬁkuar.
Ndërsa vendet e destinacionit konkurrojnë
për të marrë punëtorë shumë të kualiﬁkuar,
shumë shoqëri pritëse po bëhen gjithnjë e
më hezituese për të pranuar punëtorë me
kualiﬁkim të ulët. Megjithatë, në disa vende,
shpesh ka mungesa urgjente për fuqi punëtore
në sektorë ku kërkohen punëtorë me kualiﬁkim
të ulët sepse këto janë punë që vendasit nuk
kanë dëshirë t’i kryejnë dhe si pasojë, qeveritë
hartojnë programe për të marrë punëtorë të
përkohshëm për të plotësuar nevojat për punë
në këta sektorë. Në Manual jepen shembuj të
programeve të tilla dhe se si ato funksionojnë
(shiko Kapitullin VI.4 më poshtë).

e destinacionit. Në të dyja rastet, këto kanë
prirje të jenë punë speciﬁke për gratë, ose në
sektorë ku gratë përbëjnë shumicën. Si migrante
me kualiﬁkim, gratë zakonisht punojnë në
profesione që kanë të bëjnë me ndihmën ose
aspektin shoqëror, si mësuese, punonjëse sociale
dhe infermiere. Si migrante me kualiﬁkim të
ulët, ato punësohen kryesisht si punëtore ose
kujdestare nëpër shtëpi, si “argëtuese”, në
industrinë e prodhimit të veshmbathjeve dhe,
në një masë më të vogël në bujqësi (Piper dhe
Sa�herthwaite, 2006). Në një numër vendesh
evropiane (veçanërisht në Francë, Itali e Spanjë),
Shtetet e Gjirit dhe në disa vende në Lindjen e
Mesme (Jordani dhe Liban), sektori i shërbimit
në shtëpi mbetet kategoria më e rëndësishme
për punësimin e emigranteve gra (Piper dhe
Sa�herthwaite, 2006).
Megjithatë,
kur
diskutohet
migracioni
ndërkombëtar për motive punësimi nga
këndvështrimi gjinor, shumë shpesh gratë
portretizohen si viktima të traﬁkimit dhe të
praktikave të tjera shfrytëzuese. Kjo ndodh, në
një masë të madhe, për shkak të sektorëve të
veçantë për gratë ku tentojnë të punojnë shumë
gra migrante, të tilla si shërbimet nëpër shtëpi,
dhe për shkak të faktit se ato janë më të prirura
për të pësuar diskriminim për shkak të gjinisë
së tyre sesa partnerët e tyre burra.

Feminizimi i migracionit për
motive punësimi
Pothuajse gjysma e 191 milion migrantëve në
botë janë gra (UN, 2006: 3) (shiko Tabelën 1).
Ndërsa më parë, gratë kanë migruar gjithnjë
si bashkëshorte dhe pjesëtare familjeje, kohët
e fundit, ato po migrojnë gjithnjë e më shumë
si të pavarura. Gratë migrante zënë punë edhe
të kualiﬁkuar, edhe të pakualiﬁkuar në vendet

Tabela 1
Përqindja e emigranteve gra në numrin e përgjithshëm të migrantëve ndërkombëtarë,
sipas zonave kryesore, 1960-2000
Zonat kryesore

1960

1970

1980

1990

2000

Bota

46.6

47.2

47.4

47.9

48.8

Rajone më të zhvilluara

47.9

48.2

49.4

50.8

50.9

Rajone më pak të zhvilluara

45.7

46.3

445.5

44.7

45.7

Evropa

48.5

48.0

48.5

51.7

52.4

Amerika e Veriut

49.8

51.1

52.6

51.0

51.0

Oqeania

44.4

46.5

47.9

49.1

50.5

Afrika e Veriut

49.5

47.7

45.8

44.9

42.8

Afrika nën-sahariane

40.6

42.1

43.8

46.0

47.2

Azia Jugore

46.3

46.9

45.9

44.4

44.4

Azia Lindore e Jug-lindore

46.1

47.6

47.0

48.5

50.1

Azia Perëndimore

45.2

46.6

47.2

47.9

48.3

Karaibet

45.3

46.1

46.5

47.7

48.9

Amerika Latine

44.7

46.9

48.4

50.2

50.5

Burimi: Zlotnik (2002)

- 32 -

HYRJE

Kutia 3
Punëtoret Migrante Gra dhe Nevoja për Politika të Ndjeshme ndaj Çështjeve Gjinore
“Kohët kanë ndryshuar, dhe sot, gjithnjë e më
shumë, gratë migrojnë jo vetëm për t’u bashkuar
me partnerin e tyre por edhe në kërkim të punës
në vende ku ato do të paguhen më mirë sesa në
vendin e tyre”.

të tyre përmes dërgesave në para të migrantëve.
…. Po ashtu, gratë kanë krĳuar lidhje informale
tregtie ndërmjet vendit të tyre dhe vendit
pritës. Migrantet gra po bëhen faktorë të
ndryshimit ekonomik”.

“Shumë migrante gra janë më të prirura të mos
u respektohen të drejtat e tyre përderisa punojnë
në sektorë të ekonomisë të veçantë vetëm për
gra, të tillë si nëpër shtëpi, industrinë e argëtimit
e të seksit, të pambrojtura nga legjislacioni ose
politika për punën. Shumë gra punojnë në punë
të pakualiﬁkuar me një mundësi të kuﬁzuar për
të lëvizur në pozicione më të larta. Ato marrin
paga të ulëta, punojnë për shumë orë dhe kanë
një siguracion të ulët ose nuk kanë fare siguracion
pune ose të drejta për përﬁtime shoqërore.
Shpesh, ato nuk i njohin të drejtat e detyrimet e
tyre, dhe hezitojnë të paraqesin ankesa zyrtare
me shkrim kundër punëdhënësve ose të tjerëve,
duke preferuar të pësojnë ngacmime dhe
dhunë….

“Faktorët që çojnë në migracionin e grave dhe
ato që kushtëzojnë rezultatet ka të ngjarë të
jenë të ndryshëm nga ato faktorë që lidhen me
migracionin e burrave. Politika e rregullore
të imigracionit dhe emigracionit shpesh janë
të pandjeshme ndaj çështjeve gjinore dhe
nuk janë neutrale në synimet apo rezultatet.
Shpesh, politikat e rregulloret riprodhojnë dhe
përforcojnë pabarazitë shoqërore, ekonomike
dhe kulturore ekzistuese ndërmjet burrave e
grave [...]. Përgjithësimi e perceptimi i gabuar
se “burrat migrojnë; gratë traﬁkohen” mund
të çojë në paragjykime të tjera në politikat e
migracionit.
Nuk janë vetëm politikat e emigracionit dhe
të imigracionit që duhet të jenë të ndjeshme
ndaj çështjeve gjinore. Duhet të trajtohen nga
këndvështrimi gjinor edhe politikat më të gjera
ekonomike e shoqërore dhe dispozitat ligjore
që përjetësojnë ose përforcojnë pabarazinë ose
diskriminimin gjinor në një vend”.

Megjithë këto vështirësi e kuﬁzime, migracioni
mund t’i fuqizojë dhe emancipojë gratë migrante.
Ai ofron mundësi të reja dhe pavarësi ﬁnanciare
jashtë si edhe një status brenda familjes e
komunitetit në vendin e vet….

Burimet: IOM (2003c: 7, Kutia 1.1), ILO (2003c
– Broshura 1: Pse i kushtohet rëndësi punëtoreve
migrante gra, faqe. 11,13, dhe 50).

Punëtoret migrante gra japin kontributin e tyre të
madh në të ardhurat në monedhe të huaj të vendit

Në këtë aspekt, ato shpesh vuajnë diskriminimin e “dyﬁshtë”, si gra dhe si migrante.
Nga njëra anë, këto abuzime dhe shfrytëzimi
janë sigurisht të përhapura gjerësisht; nga
ana tjetër, migracioni i grave mund të sjellë
edhe përﬁtime të shumta për vetë ato e për
familjet e tyre, si edhe për zhvillimin e vendit
të origjinës. Prandaj, migrantet gra po bëhen
gjithnjë e më shumë aktorë të rëndësishëm
në transformimet ekonomike që ndodhin në
shoqëritë e vendeve të tyre. Për pasojë, është
e rëndësishme që politikëbërësit të bëhen
më të vetëdijshëm për rolin e rëndësishëm
që luajnë gratë në migracionin për motive
punësimi dhe për problemet speciﬁke që dalin
nga migracioni i tyre. Ata, gjithashtu, duhet të
sigurojnë që aspektet gjinore të migracionit për
motive punësimi të futen në politikat përkatëse
të hartuara edhe në vendet e origjinës, edhe në
vendet e destinacionit.

Zona e OSBE
Vendet e OSBE janë një numër vendesh që
shfaqin karakteristika shumë të ndryshme në
lidhje me migracionin për motive punësimi.
Së pari, zona e OSBE përfshin dy vende
tradicionale të migracionit, Kanadanë dhe
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të dyja
këto marrin migrantë për t’u vendosur
përgjithmonë aty, përfshirë ata që shkojnë për
arsye punësimi. Megjithatë, këto vende kanë
hartuar dhe përdorin gjithnjë e më shumë
programet e migracionit të përkohshëm për
motive punësimi, veçanërisht për punë që
kërkojnë punëtorë më pak të kualiﬁkuar.
Së dyti, OSBE përfshin të gjithë Bashkimin
Evropian (EU), i cili, me regjimin e lëvizjes së
lirë të punëtorëve, përbën thelbin e migracionit
për motive punësimi.
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Kutia 4
Migracioni për motive punësimi në Federatën Ruse
Federata Ruse është bërë vend destinacioni i
rëndësishëm për migrantët. Migracioni për motive
punësimi në Rusi, kryesisht nga vendet e CIS
dhe Azisë Lindore, është deri tani migracioni më
i madh e dinamik në rajon. Sipas të dhënave nga
Shërbimi Federal Rus për Migracionin, punësimi
i punëtorëve të huaj të rregullt në ekonominë
kombëtare është rritur në 15 vitet e fundit. Numri
i lejeve të punës të dhëna qytetarëve të huaj u
rrit nga 129 000 në 1994 në 460 000 në 2004, dhe
në 670 000 në 2005. Megjithatë, pavarësisht kësaj
rritjeje, migracioni i rregullt për motive punësimi
përbën vetëm 0.5% të popullsisë aktive për punë të
vendit. Shumica e punëtorëve migrantë që hyjnë
në vend i shmangin rrugët zyrtare dhe numri i
përgjithshëm i migrantëve të parregullt vlerësohet
të jetë afërsisht 3 deri në 5.5 milion persona, që zë 5
deri në 7 për qind të fuqisë punëtore aktive në Rusi.
Kjo shifër është e krahasueshme me përqindjen e
punëtorëve migrantë të ligjshëm të punësuar në
Irlandë (5.6%), Francë (6.2%) dhe Suedi (4.6%).
Zhvillimi i migracionit për motive punësimi në
Federatën Ruse përcaktohet nga faktorë të shumtë
që lidhen me presionin për migracion që i bëhet
Rusisë si nga vendet fqinje më të varfra ashtu
dhe nga ato me fuqi punëtore të tepërt (në radhë
të parë vendet CIS) dhe me kërkesën e Rusisë
për fuqi të huaj. Arsyeja kryesore për rritjen e
migracionit për motive punësimi në rajon është
situata e pafavorshme ekonomike që ka ndikuar
tek pothuajse të gjitha vendet e CIS dhe që ka çuar
në një keqësim të konsiderueshëm të standardeve
të jetesës për shumicën e popullsisë: të varfërisë,
papunësisë, dhe në pakësimin e shanseve dhe
perspektivave në vendet e origjinës.
Arsyeja e dytë për rritjen e migracionit për motive
punësimi është ndryshimi i madh i zhvillimit
ekonomik dhe standardeve të jetesës ndërmjet
vendeve, dhe ndërmjet rajoneve të veçanta.
Megjithë problemet e veta të brendshme sociale
e ekonomike, aktualisht Rusia ka një nivel shumë
më të lartë të zhvillimit ekonomik, të shpërblimit
për punën dhe mundësi më të mëdha për punësim
efektiv sesa pothuajse të gjitha vendet e CIS.
Rrogat mesatare në Rusi janë 10 ose më shumë
herë më të larta sesa ato në shumë vende të CIS.
Të gjithë këta faktorë së bashku me ngjashmëritë
kulturore e historike që ekzistojnë akoma edhe sot
ndërmjet Rusisë dhe vendeve të CIS, shpjegojnë
pashmangshmërinë e migracionit për motive
punësimi në shkallë të gjerë në Rusi.
Përveç faktorëve demograﬁkë (të diskutuar në
seksionin II.2.2 më poshtë), ka edhe disa faktorë
të ndryshëm ekonomikë që përcaktojnë nevojën
e ekonomisë ruse për punëtorë migrantë. Së pari,
mungon fuqia punëtore e domosdoshme për të
arritur rritjen kombëtare ekonomike të planiﬁkuar
nga qeveria për të ardhmen e afërt e të mesme.
Megjithëse, në fund të vitit 2005, kishte 5.7 milion

persona të papunë (ose 7.7 për qind të popullsisë
ekonomike aktive) në Rusi, ky nivel i papunësisë
është strukturore në natyrë dhe ndryshon në
mënyrë të pabarabartë nga rajoni në rajon.
Mungesa e fuqisë punëtore ekziston në shumë
zona dhe pritet të rritet. Për shembull, në Moskë,
ky hyrja e migramtëve është e madhe, kishte
32 000 të papunë të regjistruar përkundrejt 160
000 vendeve bosh të shpallura në vitin 2005. Një
numër i konsiderueshëm i këtyre vendeve bosh
kërkon profesionistë të kualiﬁkuar (p.sh. shoferë
automjetesh) si edhe punëtorë të pakualiﬁkuar në
fushën e shërbimeve, shërbimeve bashkiake, etj.
Megjithatë, moskovitët nuk i duan këto punë. Si
pasojë, ose vizitorë nga rajone të tjera, ose migrantë
nga vende të tjera, p.sh. nga vendet CIS në radhë të
parë, kërkohen që të zënë këto punë.
Tregu rus i punës është i strukturuar në të njëjtën
mënyrë si edhe tregjet në shumë vende pritëse.
Sektorët ekonomikë, ku kërkohen më shumë
punëtorët e huaj, janë ndërtimi, shitja me pakicë,
kateringu, transporti, shërbimet bashkiake,
industria, punësimi sezonal në bujqësi, puna në
shtëpi, dhe industria e argëtimit. Copëzimi i tregut
të punës po rritet dhe po bëhet gradualisht një
element strukturor i ekonomisë ruse dhe rajoneve
të saj. Aktualisht, ekonomitë e shumë rajoneve ruse
nuk do të funksiononin pa ardhjen e punëtorëve të
huaj.
Në Rusi, praktikisht, nuk ka ndonjë studim që të
vlerësojë kontributin e migrantëve në ekonominë
ruse. Megjithatë, nuk ka dyshim se punëtorët e
huaj:
 prodhojnë një pjesë ta caktuar të PPB (GDP);
 i bëjnë shumë kompani, veçanërisht të vogla e
të mesme, të konkurrojnë për shkak të kostos
së ulët të fuqisë punëtore;
 përmirësojnë aksesin ndaj mallrave e
shërbimeve për një pjesë relativisht të varfër të
popullsisë ruse.
Stabiliteti i “elementit migrant” në ekonominë
ruse vërtetohet nga fakti që është formuar një
pjesë e caktuar e tregut të punës, që përqendrohet
tërësisht tek punëtorët e huaj. Këta sektorë
punësimi ka shumë mundësi të riprodhojnë e të
ruajnë kërkesën për migrantë të rinj. Prandaj, në të
ardhmen e afërt, ekonomia ruse do të varet më fort
nga ardhja e fuqisë punëtore të huaj.
Mungesa e fuqisë punëtore të kualiﬁkuar përbën
një problem serioz për Rusinë. Deri tani, Rusia
akoma nuk ka zhvilluar ndonjë mekanizëm
për të tërhequr punëtorë me kualiﬁkim të lartë,
ose profesionistë për proceset e prodhimit, ose
intelektualë. Kjo mbetet një sﬁdë e madhe për
politikën e migracionit për të ardhmen e afërt.
Një mekanizëm i tillë mund të ishte krĳimi i
kushteve të favorshme të migracionit për pranimin
e studentëve me arsim të lartë dhe të atyre me
formim profesional me qëllim punësimin e tyre në
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Migracioni për motive punësimi në Federatën Ruse (vazhdim)
të ardhmen në Rusi.
Rusia është qendra më e madhe e pranimit në
sistemin e migracionit euro-aziatik, përfshirë
vendet CIS. Një në tri familje në Taxhikistan e
Moldavi ka një migrant që punon në Federatën
Ruse. Migrantët që kanë familjarët në atdheun e
tyre dërgojnë në shtëpi një sasi mesatare prej 100

Ky regjim ka qenë në veprim që në fund të
viteve 1960 dhe mbështetet edhe me një kuadër
të pasur me masa shoqërore. Zgjerimi i BE në
25 Shtete Anëtare në maj 2004 e rrit shumë
hapësirën gjeograﬁke në të cilën kryhet lëvizja
e lirë e fuqisë punëtore, megjithëse, vetëm pak
nga Shtetet e vjetra anëtare të BE i kanë hapur
tregjet e tyre të punës për punëtorë nga vendet
e reja anëtare të BE. Si rezultat, ndoshta regjimi
i zgjeruar nuk do të jetë plotësisht në veprim
deri në maj 2011 për shkak të marrëveshjeve
të periudhës së tranzicionit të nënshkruara në
kohën e pranimit të vendeve të reja (Seksioni
IX.1.3.2 më poshtë).
BE gjithashtu shërben si rajon i madh destinacioni për punëtorët migrantë nga vendet jashtë
BE (vendet e treta). Deri tani, Shtetet Anëtare të
BE, gjatë ushtrimit të sovranitetit të tyre, kanë
zbatuar politikat e tyre të pranimit, disa prej
të cilave janë diskutuar në Manual. Sigurisht,
brenda BE, dallohen ndryshime të dukshme në
politikat në nivel kombëtar ndërmjet vendeve
anëtare të BE në veri dhe atyre në jug, si
Italia e Spanja, që kanë një eksperiencë më të
fundit për migracionin për motive punësimi,
përfshirë lëvizje të mëdha të parregullta për
shkak të miratimit të programeve të shumta
për rregullimin. Megjithatë, që nga hyrja në
fuqi e Traktatit të Amsterdamit më 1999 që
bëri disa ndryshime në Traktatin e Komunitetit
Evropian, BE ka marrë mandatin për të hartuar
një politikë të përbashkët mbi pranimin dhe
trajtimin e shtetasve nga vendet e treta që arrĳnë
në BE, përfshirë personat që hyjnë për të gjetur
punë ose të vetëpunësohen. Nga kjo pikëpamje,
në dhjetor 2005, Komisioni Evropian parashtroi
një plan për migracionin e ligjshëm i cili është
një udhërrëfyes për hartimin e një politike të
përbashkët evropiane të BE në këtë fushë për
katër vitet e ardhshëm (Kutia IX.5) (EU, 2005h).
Së treti, të gjitha Shtetet Anëtare të BE si edhe
vendet anëtare të OSBE në lindje të BE janë
vende anëtare të Këshillit të Evropës. Ky

US dollarë në muaj. Këto para shpenzohen për
ushqim, trajtim shëndetësor dhe arsim ( d.m.th.
për qëllime të zhvillimit të vendit). Këto para
janë burimi i vetëm për jetesë për afërsisht një të
katërtën e familjeve. Kështu, migracioni është një
faktor i fuqishëm për ruajtjen e stabilitetit social
në rajon.
Burimi: IOM Moskë (mars 2006).

organizëm ka metodën e vet për trajtimin e
migracionit duke përfshirë miratimin e një
sërë instrumentesh ligjore shumëpalëshe që
synojnë rregullimin e lëvizjes së ligjshme
të punëtorëve migrantë brenda rajonit dhe
garantimin e trajtimit të drejtë të tyre si edhe
një Konventë të kohëve të fundit mbi Veprimet
kundër Traﬁkimit të Qenieve Njerëzore (EU,
2005a). Këshilli i Evropës është shtëpia e
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut,
e cila është diskutuar në Pjesën I. 4 më poshtë.
Kjo Konventë është e zbatueshme në 46
vendet anëtare të saj dhe të gjitha këto vende
janë edhe vende anëtare të OSBE.6 Konventa
Evropiane për të Drejtat e Njeriut mbron të
gjithë personat, përfshirë edhe ata që nuk
janë shtetas të vendeve të BE, por që janë të
pranishëm brenda kuﬁjve të tyre.
Një rajon i katërt që po ﬁton rëndësi me
shpejtësi për migracionin për motive punësimi
është Bashkësia e Shteteve të Pavarura (CIS).
Vendi më i madh në këtë rajon, Federata Ruse,
zë vendin e dytë, pas Shteteve të Bashkuara,
për numrin më të madh të migrantëve;
Ukraina zë vendin e katërt, pas Gjermanisë;
dhe Kazakistani zë vendin e nëntë.7 Për më
tepër, vendet e CIS bëjnë pjesë në dhjetëshen
e parë të vendeve të botës që janë vende
të origjinës. Emigracioni nga vendet CIS
dominohet nga migracioni drejt vendeve CIS
(80%) me Federatën Ruse si destinacionin
kryesor, e ndjekur nga Kazakistani dhe
Ukraina. Studimet kanë treguar se në Rusi, në
2005 kishte 3-5.5 milion migrantë të parregullt,
por vetëm 300 000 punëtorë migrantë me
dokumentacionin e duhur (Kutia 4). Rreth 2
milion nga këta punëtorë pa dokumente janë
nga Azia Qendrore, përfshirë rreth 600 000 nga
Taxhikistani, rreth 10 për qind e popullsisë
dhe deri në 500 000 nga Kirgistani. Shumë
prej këtyre migrantëve mbushin boshllëqet
në tregun rus të punës duke kryer punë që
rusët nuk dëshirojnë t’i bëjnë. Njëkohësisht,
migracioni për motive punësimi dhe dërgesat
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në para të migrantëve janë kthyer në një
strategji për mbĳetesë dhe një siguri ﬁnanciare.
Dërgesat vlerësohet të jenë rreth 4-7 për qind të
PPB (GDP) në Armeni, Gjeorgji e Taxhikistan
dhe mbi 20% të PPB në Moldavi. Shpesh,
migrantët e punës punojnë në sektorin informal
në Rusi ku mungesa e mbrojtjes ligjore dhe
informacioni i pamja�ueshëm për të drejtat e
punëtorëve i bën ata më të prirur për të pësuar
shfrytëzimin dhe abuzimin nga rekrutuesit,
punëdhënësit e nëpunësit (Kutia VIII.1). Ata
janë gjithashtu të ekspozuar ndaj abuzimeve
që vĳnë si rezultat i ksenofobisë dhe racizmit.
Migracioni për motive punësimi në vendet e
Ballkanit gjithashtu po zë një vend gjithnjë e më
lart në axhendën politike. Që në ﬁllim të viteve
1990, Shqipëria ka qenë një vend i rëndësishëm i
dërgimit të punëtorëve migrantë në vendet fqinje
të rajonit, si në Greqi dhe Itali, por, me shpërbërjen
e ish-Jugosllavisë dhe konﬂiktet që pasuan,
migracioni për motive punësimi nuk u mendua të
ishte një çështje serioze për diskutim në shumicën
e këtyre vendeve. Megjithatë, sapo konﬂiktet u
zgjidhën, rajoni, i ndihmuar nga BE, ﬁlloi disa
iniciativa për menaxhimin e migracionit. Qeveria
shqiptare ka hartuar politikën e migracionit
me asistencën e IOM. Në shkurt 2006, IOM dhe
MARRI (Iniciativa Rajonale për Migracionin,
Azilin dhe Refugjatët), me mbështetjen ﬁnanciare
të qeverisë së Britanisë së Madhe, organizuan një
seminar rajonal që trajtoi migracionin për motive
punësimi në vendet e Ballkanit Perëndimor. Në
këtë seminar morën pjesë zyrtarë të lartë nga
Ministria e Punës dhe Ministria e Brendshme, si
edhe ekspertë të pavarur mbi çështjet e migracionit
për motive punësimi.8 Ky ishte një prej takimeve
të para rajonale të këtĳ lloji cili identiﬁkoi çështjet
dhe problemet kryesore të migracionit për motive
punësimi që janë shqetësim i politikëbërësve
në rajon. Në atë takim u miratuan një sërë
përfundimesh.

Rregullimi i Migracionit:
Domosdoshmëria për
një Metodë të Matur e të
Kujdesshme
Shtetet e rregullojnë migracionin me qëllim
që të tërheqin dhe menaxhojnë hyrjet e
migrantëve, dhe në disa raste, për të nxitur dhe

menaxhuar edhe daljet jashtë vendit. Sﬁda për
vendet është të menaxhojnë migracionin në të
mirë të vendeve të origjinës e destinacionit dhe
të migrantëve e familjeve të tyre. Megjithatë,
është e pamundur të realizohet ky objektiv pa
krĳuar një politikë të fortë, e cila është dhe aq sa
duhet ﬂeksibël për t’iu përgjigjur dinamikave
në ndryshim të fenomenit të migracionit për
motive punësimi.
Një objektiv i rëndësishëm i këtĳ Manuali
është të vërë në dukje se menaxhimi me sukses
i migracionit për motive punësimi kërkon
përdorimin e një metode të kujdesshme e të
matur për të trajtuar çështjet komplekse të
politikave e të alternativave të zgjedhura. Pjesët
e tjera të Manualit përpunojnë më me detaje
parametrat e një qasjeje të tillë, parashtrojnë
reagimet e politikave që duket se kanë qenë
të suksesshme dhe diskutojnë edhe ato që
kanë qenë më pak të suksesshme. Vendet që
kanë arritur sukses relativ në menaxhimin e
migracionit për motive punësimi kanë qenë
të suksesshme sepse ato ishin të përgatitura të
pranonin dështimet e politikave të mëparshme
dhe të eksperimentonin metoda të reja.
Vendet e origjinës dhe të destinacionit hasin
probleme të përbashkëta, megjithatë të
ndryshme për nivelin e rëndësisë, në lidhje
me formulimin e politikave të migracionit për
motive punësimi. Në Kapitullin II, Manuali
trajton çështjet që kanë të bëjnë me reagimet
ndaj politikave. Ky ndiqet nga Kapitujt III
deri në VII që trajtojnë reagimet e politikës
kombëtare nga këndvështrimi i vendeve të
origjinës dhe destinacionit.
Megjithatë, duke marrë në konsideratë
natyrën ndërkombëtare të migracionit për
motive punësimi, hartimi i një politike vetëm
në nivel kombëtar, pavarësisht faktit se sa
e re ose e saktë mund të jetë, do të ishte i
pamja�ueshëm për të realizuar të gjitha
objektivat. Si rrjedhojë, një kuadër i tillë duhet
t’i ketë rrënjët në mekanizmat dypalëshe,
rajonale dhe shumëpalëshe. Këto mekanizma
bashkëpunimi me natyrë zyrtare e jozyrtare
informojnë dhe plotësojnë metodat e përdorura
në nivel kombëtar. Në këtë këndvështrim, është
e rëndësishme të vihet në dukje roli i kuadrit
ligjor ndërkombëtar i shprehur tek ligjet
ndërkombëtare dhe tek e drejta ndërkombëtare
e punës (Kapitulli I), përderisa ai paraqet një
model për hartimin e strukturave legjislative

- 36 -

HYRJE
kombëtare që mbrojnë të drejtat e punëtorëve
migrantë, temë e cila diskutohet më poshtë
tek Kapitulli VI. Për më tepër, Kapitulli IX i
Manualit mbi bashkëpunimin ndërshtetëror
shqyrton marrëveshjet dypalëshe mes vendeve
të origjinës e destinacionit që rregullojnë
lëvizjet e fuqisë punëtore, më shumë ato të
përkohshmet (Seksioni IX.1.1); mekanizmat
rajonalë të integrimit dhe marrëveshjet
rajonale (Seksionet IX.1.2-IX.1.6): marrëveshjet

në nivel global (Seksioni IX.1.7); dhe zhvillimin
e diskutimit në të gjitha nivelet (global, rajonal
dhe dypalësh) ku politikëbërësit qeveritarë dhe
aktorët e tjerë përkatës mund të diskutojnë,
konsultohen e shkëmbejnë informacione,
eksperienca dhe praktikat më të mira mbi
migracionin për motive punësimi (Seksioni
IX.2). Në këtë kapitull të Manualit diskutohet
edhe çështja e rëndësishme mbi rregullimin
e lëvizjes së punëtorëve në nivel global në
kuadër të ofrimit të shërbimeve.

SHENIME:
1

Në OSBE bëjnë pjesë 55 vende: Shqipëria, Andorra, Armenia, Austria, Azerbajxhani, Bjellorusia,
Belgjika, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kanadaja, Kroacia, Qipro, Republika Çeke, Danimarka,
Estonia, Finlanda, Franca, Gjeorgjia, Gjermania, Greqia, Selia e Shenjtë, Hungaria, Islanda, Irlanda,
Italia, Kazakistani, Kirgizstani, Letonia, Lihtenshteini, Lituania, Luksemburgu, Malta, Moldavia,
Monako, Holanda, Norvegjia, Polonia Portugalia, Rumania, Federata Ruse, San Marino, Serbia dhe
Mali i Zi, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia, Zvicra, Taxhikistani, ish- Republika Jugosllave e
Maqedonisë, Turqia, Turkmenistani,Ukraina, Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
Uzbekistani. Me përjashtim të Andorrës, Selisë së Shenjtë, Lihtenshtein, Monako dhe Uzbekistan
(deri në dhjetor 2005), këto vende janë edhe vende anëtare ose vëzhguese të IOM (Federata Ruse,
San Marino, Spanja, ish- Republika Jugosllave e Maqedonisë dhe Turkmenistani janë me statusin
e vëzhguesit). Po ashtu, me përjashtim të Andorrës, Selisë së Shenjtë, Lihtenshteinit dhe Monakos,
vendet e mësipërme janë vende anëtare të ILO (deri në 10 Nëntor 2005).

2

Termat vende “origjine” dhe “destinacioni” përdoren në Manual duke u shkëmbyer me termat
vende “shtëpi” dhe “pritëse” ose vende “dërguese” dhe “marrëse”, megjithëse pranohet që mund
të ekzistojë një preferencë për të përdorur çi�in e parë.

3

Për qëllime të Manualit, termat “punëtor migrant”, “punëtor i huaj” ose “migrant pune” janë
sinonime.

4

“Vendet anëtare … vënë si qëllim të tyre të lehtësojnë lëvizjen dhe kontaktet e lira, individuale
ose kolektive, private ose zyrtare mes personave, institucioneve dhe organizatave të Shteteve
pjesëmarrëse” (Bashkëpunim në fushën humanitare dhe fusha të tjera, Pjesa i (Kontaktet njerëzore,
Recital 5), (OSCE, 1975).

5

Me kërkesën e një numri vendesh pjesëmarrëse të OSBE, në Takimin e Zbatimit të Dimensionit
Njerëzor të vitit 2003, një seancë e veçantë iu kushtua çështjes së mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve
migrantë. Për më tepër, tema e tolerancës për dhe mosdiskriminimi i punëtorëve migrantë ishte
tema e diskutimit e një seance të veçantë në Konferencën e OSBE mbi Tolerancën dhe Lu�ën kundër
Racizmit, Ksenofobisë dhe Diskriminimit që u mbajt në 13-14 Shtator 2004 në Bruksel. Theks më i
madh për të drejtat e migrantëve u vu gjatë takimit të Këshillit të Ministrave në Mastriht në dhjetor
2003. Në përputhje me Vendimin nr. 4/03 të Këshillit të Ministrave të OSBE mbi Tolerancën dhe
Mosdiskriminimin (pika 11), OSBE iu bë thirrje të përforconte aktivitetet e saj “në lu�ën kundër
diskriminimit të punëtorëve migrantë … [dhe] të ndihmonte integrimin e punëtorëve migrantë në
shoqëritë ku ata qëndrojnë në mënyrë të ligjshme”.

6

Sigurisht, të vetmet vende pjesëmarrëse të OSBE që nuk janë anëtare të Këshillit të Evropës,
janë shtetet evropiane të Bjellorusisë dhe Selia e Shenjtë, Republikat e Kazakistanit, Kirgizstanit,
Taxhikistanit, Turkmenistanit, dhe Uzbekistanit në Azinë Qendrore, dhe Kanadaja e SHBA.

7

Të dhëna për vendet CIS të nxjerra nga diskutimi për raportin e ardhshëm të Bankës Botërore
mbi migracionin për motive punësimi në Evropë dhe Azinë Qendrore, Gjenevë, tetor, 2005 (Banka
Botërore, 2005).

8

Migracioni për motive punësimi për Integrim dhe Zhvillim në Ballkanin Perëndimor, Zagreb, 22
shkurt 2006.
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I. Kuadri ligjor
ndёrkombёtar pёr mbrojtjen
e punёtorёve migrantё
Mbrojtja e tё drejtave tё punёtorёve tё punёsuar
jashtё vendeve tё tyre të origjinës ka qënë
njё shqetёsim nё rritje nё të gjithё sistemin
e Kombeve të Bashkuara. Pёr tё siguruar
parametrat pёr rregullimin e migracionit
ndёrkombёtar dhe standardet pёr tё drejtat e
njeriut dhe tё punёs ekziston njё numёr i madh
instrumentesh ndërkombëtare.
Tё drejtat dhe liritё e shprehura nё Deklaratёn
Universale pёr tё Drejtat e Njeriut, dhe
dispozitat e instrumenteve tё tё drejtave tё
njeriut tё hartuara nga OKB zbatohen në
mënyrë të njejtë si pёr migrantёt ashtu edhe
pёr të gjithë individët e tjerë. Mbrojtja e tё
drejtave të njeriut, tё grave dhe tё burravepunёtorё migrantё dhe nxitja e shanseve
dhe e trajtimit tё tyre tё barabartë ka gjetur
vend edhe nё Preambulёn e Kushtetutёs sё
Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO)
e vitit 1919, dhe nё Deklaratën e Filadelﬁas
tё vitit 1944. Njё vёmendje e veçantё i ёshtё
kushtuar punёtorёve migrantё nё Deklaratёn
e ILO mbi Parimet dhe tё Drejtat Themelore nё
Punё si dhe në raportet pasuese (1998).
Pёrveç miratimit tё standardeve speciﬁke
ndёrkombёtare qё mbrojnё tё drejtat e
punёtorёve migrantё dhe që formojnё edhe
bazёn e Kuadrit Shumёpalёsh jodetyrues tё
ILO pёr Migracionin për Motive Punësimi (ILO,
2005), i cili trajtohet mё poshtё nё Seksionin
IX.2.5.2, shqetësimi pёr punёtorёt migrantё
është shprehur gjithnjë nëpërmjet futjes sё
dispozitave të veçanta me objekt migrantёt nё

Deklaratat, Planet dhe Programet respektive
pёr Veprim tё Konferencave Botёrore tё
Kombeve të Bashkuara1, tё cilat janё mbajtur
gjatё dekadёs sё fundit dhe pёrmes caktimit tё
njё Reporteri tё Posaçёm nё OKB mbi tё drejtat
e njeriut tё migrantёve nё 1997.2
Ndёrsa ky kapitull trajton kuadrin ligjor
ndёrkombёtar pёr mbrojtjen e punёtorёve
migrantё, ёshtё e rёndёsishme tё nёnvizohet
qё fusha tё tjera tё së drejtës ndёrkombёtar
kanё lidhje me lëvizjen e punёtorёve. Njё
fushё e rёndёsishme ёshtё ligji qё rregullon
tregtinё ndёrkombёtare dhe veçanёrisht
ofrimin e shërbimeve sipas Marrёveshjes sё
Pёrgjithshme pёr Tregtinё nё Shёrbime (GATS),
ku Metoda 4 merret me lёvizjet ndёrkuﬁtare tё
“personave natyrorё” pёr tregti. Siç trajtohet
edhe mё poshtё, instrumentet ndёrkombёtare
qё mbrojnё punёtorёt migrantё nё pёrgjithёsi
nuk e cёnojnё tё drejtёn sovrane tё shteteve
pёr tё rregulluar pranimin e punёtorёve
migrantё nё territorin e tyre, por Metoda 4
e GATS mund tё ketё fuqinё tё ndikojё nё
mёnyrё të konsiderueshme mbi hyrjen e
pёrkohshme tё punёtorёve nё kontekstin e
ofrimit tё shёrbimeve. Nё tё vёrtetё, mund tё
ndodhё kёshtu nёse kategoritë e ngushta të
përfshira aktualisht nё Metodën 4 tё GATS qё
aplikohen kryesisht pёr drejtuesit e bizneseve
dhe pёr tё transferuarit brenda korporatës do
tё zgjeroheshin pёr tё pёrfshirё grupe mё tё
gjera personash. Metoda 4 e GATS trajtohet
mё tej nё Seksionin IX.1.7.2 tё Kapitullit IX mbi
Bashkёpunimin Ndёrshtetёror.
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I.1 E drejta
ndёrkombёtare pёr tё
drejtat e njeriut
E drejta ndёrkombёtare pёr tё drejtat e njeriut
ёshtё bazuar nё Kartёn Ndёrkombёtare
tё tё Drejtave, e cila pёrmban Deklaratёn
Universale jodetyruese tё tё Drejtave tё
Njeriut (megjithёse shumica e neneve tё saj
njihen pёrgjithёsisht si pёrbёrёs tё së Drejtës
Ndërkombëtare Zakonore) dhe nё dy traktate tё
pёrgjithshme pёr tё drejtat e njeriut, Konventёn
Ndёrkombёtare pёr tё drejtat Civile dhe Politike
(ICCPR) dhe Konventёn Ndёrkombёtare pёr
tё Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore
(ICESCR).3 Duhet theksuar se kёto instrumente
mbrojnё tё gjitha qeniet njerёzore pavarёsisht
nga shtetësia dhe statusi i tyre ligjor.4 Pёr
pasojё, punёtorёt migrantё, si persona pa
shtetёsi gëzojnë pёrgjithёsisht tё njёjtat tё
drejta njerёzore si shtetasit. Ndёrsa, Konventa
Ndёrkombёtare pёr Mbrojtjen e tё Drejtave tё
tё Gjithё Punёtorёve Migrantё dhe tё Anёtarёve
tё Familjeve tё Tyre (ICRME) (1990) (Seksioni
I.2.2 mё poshtё) ёshtё i vetmi instrument i OKB
qё ka lidhje tё drejtpёrdrejtё me punёtorёt
migrantё (Cholewinski, 1997: kap. 4),
ekzistojnё gjithashtu edhe disa instrumente tё
tjera tё Kombeve të Bashkuara qё kanё rёndёsi
potenciale pёr mbrojtjen e migrantёve nga
diskriminimi dhe shfrytёzimi pёr shkaqe tё
tjera tё ndryshme nga statusi i tyre si migrantë
pa shtetёsi. Konventa Ndёrkombёtare pёr
Zhdukjen e tё Gjitha Formave tё Diskriminimit
Racial (ICERD) (1965), aktualisht njёra nga
konventat mё tё ratiﬁkuara tё OKB pёr tё
drejtat e njeriut, i detyron shtetet anёtare ta
konsiderojnё tё jashtёligjshёm diskriminimin
pёr shkaqe race, ngjyre, prejardhjeje ose
origjinë etnike a kombёtare tё individёve
brenda juridiksionit tё shtetit dhe tё zbatojnё
sanksione pёr veprime qё bazohen nё njё
diskriminim tё tillё. Konventa pёr Zhdukjen
e tё Gjitha Formave tё Diskriminimit ndaj
Grave (CEDAW) (1979) konsolidon nenet e
instrumenteve ekzistuese tё OKB nё lidhje
me diskriminimin mbi bazёn e seksit dhe
zbatohet si ndaj atyre qё e kanё statusin e
shtetёsisё ashtu edhe ndaj atyre qё nuk e kanё.
Instrumente tё tjera tё tё drejtave tё njeriut
qё kanё lidhje me punёtorёt migrantё janё
Konventa Ndёrkombёtare kundёr Torturёs dhe
Trajtimeve ose Ndёshkimeve tё tjera Mizore,

Çnjerёzore ose Poshtёruese (CAT) (1984) dhe
Konventa Ndёrkombёtare pёr tё Drejtat e
Fёmĳёve (CRC) (1989).
Është e rёndёsishme tё mbahen mend njё
numёr tё drejtash bazё ose themelore, tё cilat
punёtorёve migrantё u shkelen shpesh. Kёto
tё drejta janё tё shprehura nё instrumente të
përgjithshme ndёrkombёtare pёr tё drejtat e
njeriut dhe gjithashtu mbrohen nga shumica e
kushtetutave kombёtare. Ёshtё e qartё se kёto tё
drejta pёrfshĳnё lirinё nga skllavёria, nga puna
e detyruar, nga trajtimi poshtёrues ose çnjerёzor
ose nga ndёrshkimi. Nuk ka dyshim se kushtet
e punёs dhe tё jetesёs tё disa punёtorёve
migrantё nё disa vende tё botёs janё shumё tё
ngjashme me situatat e pёrshkruara si shkelje
tё këtyre tё drejtave. Njё trajtim i tillё ёshtё
shpesh i dukshёm për ata punёtorё migrantё
qё janё traﬁkuar ose abuzuar; qё janё vёnё nё
situata skllavërie përmes borxhit ku ata e kanё
pasur tё pamundur t’i shmangen njё situate të
caktuar punёsimi abuziv pa i paguar mё parё
borxhin punёdhёnёsit, agjentit ose rekrutuesit;
dhe që kanë përjetuar forma tё tjera shfrytёzimi.
Gratё migrante janё veçanёrisht tё prekshme
nga abuzime tё tilla pёr shkak tё punёve qё
lidhen me gjininё e tyre ose tё sektorёve nё tё
cilёt ato predominojnё. Skllavёria dhe puna e
detyruar e punёtorёve migrantё ndalohet nga
e drejta ndёrkombёtare pёr tё drejtat e njeriut,
nga instrumente tё posaçme ndёrkombёtare
kundёr skllavёrisё dhe praktikave tё ngjashme
me tё dhe nga standardet e ILO (Seksionet I.2.1
dhe I.3 mё poshtё).
Traﬁkimi dhe kalimi kontrabandë i fuqisë
punëtore mё parё zinin vetёm njё pёrqindje
tё vogёl tё migracionit klandestin. Sot, ato
janë ndikuar shumë nga natyra nё ndryshim
e migracionit ndёrkombёtar, dhe, “nёse [ato]
nuk vihen nёn kontroll, ato mund tё bёhen
njё nga format më të përdorura tё migracionit
abuziv nё vitet qё do tё vĳnё” (ILO, 1999:
paragraﬁ 289). Duke e ditur se njё veprim i
tillё kёrkon njё trajtim tё plotё dhe nё nivel
ndёrkombёtar, Asambleja e Pёrgjithshme e
OKB miratoi nё vitin 2000 Protokollin e OKB
pёr Parandalimin, Frenimin dhe Ndёshkimin
e Traﬁkimit tё Personave, veçanёrisht tё
Grave dhe tё Fёmĳёve (Protokolli i Traﬁkimit)
dhe Protokolllin kundёr Kontrabandimit tё
Migrantёve nga Toka, Deti dhe Ajri (Protokolli
i Kontrabandimit), duke plotësuar kёshtu
Konventёn e Kombeve të Bashkuara kundёr
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Krimit Ndërkombëtar tё Organizuar (UN,
2000b)5. Spektri i gjerё i masave qё kёrkohen
pёr tё parandaluar ose pakёsuar migracionin
e parregullt, pёrfshirё kёtu format e tĳ mё
abuzive, janё trajtuar nё Kapitullin VIII.
Tё gjithё punёtorёt migrantё dhe familjet e
tyre, pavarёsisht nga statusi ligjor, kanё tё
drejtёn tё jenё tё lirё nga ndalimi dhe arrestimi
arbitrar, e drejtё kjo qё mbrohet nga standardet
ndёrkombёtare tё tё drejtave tё njeriut kundёr
heqjes sё lirisё, tё tilla si ato nё ICCPR (Neni
9). Shumё migrantё, pёrfshirё ata qё kanё leje
tё punojnё, bëhen shpesh pre e izolimit dhe e
ngacmimeve tё punonjёsve të kuﬁrit si edhe tё
policisё nё vendet e destinacionit.6
Pёr punёtorёt migrantё, tё drejtat me rёndёsi
tё veçantё janё liria e lёvizjes brenda vendit
dhe e drejta pёr t’u larguar nga vendi.7 Pёr fat
tё keq, nё disa vende nuk ёshtё gjё e rrallё qё
punёdhёnёsit, agjentёt rekrutues, ose edhe
zyrtarёt qeveritarё tё konﬁskojnё pasaportat
e punёtorёve migrantё pёr t’u siguruar qё
ata nuk do tё largohen para se tё pёrfundojnё
punёn. Ndёrkohё qё kёto tё drejta mund tё
kuﬁzohen nё njё mёnyrё tё arsyeshme pёr njё
numёr arsyesh të ligjshme si mbrojtja e sigurisё
kombëtare dhe e rendit publik, duke u siguruar
qё mjetet e pёrdorura të jenё proporcionale me
synimin nё �alё, konﬁskimi i pasaportёs pёr
tu siguruar që punёtori migrant tё pёrfundojё
punёn e tĳ ose të saj nuk mund tё pёrbёjё njё
objektiv legjitim shtetёror.8
Vёmendje e veçantё i duhet kushtuar gjithashtu
garantimit të faktit se punёtorёve migrantё dhe
familjeve tё tyre u ёshtё ofruar mbrojtje efektive
nga dhuna, kёrcёnimet dhe frikёsimi dhe nga
ksenofobia dhe diskriminimi, kur ato përdoren
nga zyrtarё publikё dhe persona ose organizma
private (pёr shembull, punёdhёnёsit) si edhe
nga publiku i përgjithshëm (Seksioni II.2.5 mё
poshtё). Njё e drejtё e rёndёsishme nё kёtё
drejtim ёshtё e drejta pёr të pasur mundësi tё
barabarta me shtetasit për nё gjykata (pёrfshirё
gjykatat dhe tribunalet9 e punёs), nё mёnyrё
tё tillё qё punёtorёt migrantё tё kёrkojnё
zhdёmtim pёr abuzimin e pësuar nё vendin e
punёs. Kjo e drejtё duhet tё lehtësohet dhe tё
pёrmbajё edhe ofrimin e ndihmёs ligjore falas,
veçanёrisht nёse migrantёt nuk i kanё mjetet
pёr tё paguar.

Sё fundi, megjithёse nuk ёshtё shumë thelbësor
pёr mbrojtjen e punёtorёve migrantё, ligji
ndёrkombёtar pёr refugjatёt, i përfshirë në
pjesën më të madhe nё Konventёn e Gjenevёs
tё vitit 1951 mbi Statusin e Refugjatёve dhe
Protokollin e tĳ tё vitit 1967 (UN, 1951, 1967)
ka rёndёsinë e vet. Sё pari, migrantёt qё janё
viktima tё traﬁkimit pёr qëllime shfrytëzimi
gjatë punёs mund tё bëjnë një kërkesë të
vlefshme për të ﬁtuar statusin e refugjatit
për shkak të persekutimit të tyre nga aktorё
joshtetёrorё (Neni1(A)(2)). Sё dyti, Konventa
e Gjenevёs pёrmban njё numёr nenesh për
mundësinë për punësim qё aplikohen për
refugjatёt me qёndrim tё ligjshёm nё territorin
e palёve Kontraktuese (Neni17).

I.2 Konventat e ILO dhe
tё OKB pёr punёtorёt
migrantё: njё numёr
standardesh plotësuese
I.2.1 Konventat e ILO
Instrumentet e parё ndёrkombёtarё qё ofronin
zgjidhje mё tё plota pёr problemet e punёtorёve
migrantё ishin Konventa e Migracionit pёr
Motive Punёsimi, 1949 (E rishikuar) (Nr. 97) dhe
Konventa pёr Punёtorёt Migrantё (Dispozitat
shtesë), 1975 (Nr. 143), si edhe Rekomandimet
e tyre shoqёruese.10 45 shtete e kanё ratiﬁkuar
Konventёn Nr. 97 dhe 19 shtete kanё ratiﬁkuar
Konventёn Nr. 143.11 Duke qenё se migracioni
ka pasoja si mbi punёtorёt migrantё ashtu edhe
mbi anёtarёt e familjeve tё tyre, instrumentet
e ILO pёr punёtorёt migrantё parashikojnë
garanci dhe lehtёsi pёr tё ndihmuar punёtorёt
migrantё dhe familjet e tyre nё tё gjitha fazat
e procesit të migracionit. Ia vlen tё kujtohet
se Konventat e ILO nuk e cёnojnё tё drejtёn
sovrane tё çdo Shteti Anёtar tё lejojё ose tё
refuzojё njё tё huaj tё hyjё nё territorin e tĳ dhe
se ёshtё nё të drejtën e çdo Shteti tё pёrcaktojё
mёnyrёn me tё cilёn ai synon tё organizojё
hyrjen e mundshme tё punёtorёve migrantё
ose refuzimin e hyrjes së tyre. Dispozitat e
instrumenteve nuk varen nga reciprociteti dhe
gjithashtu, synojnё tё mbulojnё refugjatёt dhe
personat e shpërngulur pёr aq kohё sa ata janё
punёtorё tё punёsuar jashtё vendit tё tyre.
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Ndёrsa instrumentetet e ILO për punёtorёt
migrantё nuk mbulojnё tё gjitha veprimet qё
lidhen me ta (pёr shembull, ato nuk merren
me pёrpunimin dhe hartimin e njё politike
kombëtare migracioni pёr motive punësimi),
parimet e përcjella nё kёto instrumente pёrbёjnё
njё kuadёr tё rёndёsishёm drejtues nё lidhje me
atё se cilat janё komponentёt e njё politike tё
plotё tё migracionit pёr motive punësimi, me
mbrojtjen e punёtorёve migrantё dhe me masat
pёr lehtёsimin dhe kontrollin e lёvizjeve për
migracion. Mё konkretisht, ato e vёnё theksin
nё masa qё synojnё rregullimin e kushteve nё
tё cilat ndodh migracioni pёr motive punësimi
dhe në lu�ёn ndaj migracionit tё parregullt
dhe traﬁkimit të fuqisë punëtore, dhe në
masat pёr tё zbuluar punёsimin e paligjshëm
tё migrantёve me synim parandalimin dhe
zhdukjen e abuzimeve. Ato pёrmbajnё
gjithashtu nene pёr bashkёpunimin midis
shteteve dhe organizatave tё punёdhёnёsve
dhe tё punёtorёve.
Pёrveç kёsaj, instrumentet kërkojnë marrjen
e masave për mbajtjen e shёrbimeve falas pёr
tё ndihmuar migrantёt dhe për sigurimin
e informacionit, për përcaktimin e hapave
kundёr propagandёs çorientuese, si dhe
për transferimin e ﬁtimeve. Ato pёrcaktojnё
parametrat pёr kushtet e punësimit dhe të
kontratës, pёr pjesёmarrjen e migrantёve nё
trajnime pёr punё dhe në ngritje nё karrierё,
pёr ribashkimin familjar dhe apelimin kundër
ndërprerjes sё pajustiﬁkuar tё punёs ose kundër
pёrzёnies nga puna. Instrumentet pёrmbajnё
nene tё posaçme pёr mundësinë për të përﬁtuar
shёrbime sociale, shërbime shëndetësore dhe
strehim të arsyeshёm. Së fundi, në mënyrë
të përmbledhur, instrumentet bëjnë thirrje
për hartimin e politikave pёr tё nxitur dhe
garantuar trajtim dhe shanse të barabarta për
punësim dhe profesion mes migrantёve tё
rregullt dhe vendasve nё fushat e aksesit pёr
punёsim,12 shpërblim, sigurime shoqërore,
tё drejta sindikale, të drejta kulturore dhe liri
individuale, taksat e punёsimit dhe akses nё
proceset gjyqësore.
Duhet vёnё nё dukje se Konventat Nr. 97 dhe
143 mundёsojnё njё numёr pёrjashtimesh
nё lidhje me kategoritё e migrantёve tё cilёt
mbulohen nga instrumentet, si pёr shembull,
marinarët (qё mbulohen nga njё gamё e gjerё
konventash speciﬁke), punëtorët kuﬁtarë dhe
pjesëtarët/anëtarët e profesioneve liberale e

artistёt që hyjnë për të ndenjur pak kohë në
një vend, si edhe tё vetёpunёsuarit. Konventa
Nr. 143 pёrjashton gjithashtu ata qё trajnohen
dhe ata që kryejnë detyra speciﬁke. Megjithatё,
kёto pёrjashtime nё kёtё Konventё trajtohen
vetёm nё Pjesёn II e cila merret me mundësinë
për shanse të barabarta mes migrantёve tё
rregullt dhe vendasve. Ato nuk i pёrjashtojnё
kёto kategori tё punёtorёve migrantё nga
niveli bazё i mbrojtjes qё ka tё bёjё me tё drejtat
themelore tё njeriut, që parashikohen në Pjesёn
I tё Konventёs Nr. 143.

I.2.2 Konventa e Kombeve
të Bashkuara pёr Punёtorёt
Migrantё (ICRMW)
Konventa Ndёrkombёtare pёr Mbrojtjen e tё
Drejtave tё tё Gjithё Punёtorёve Migrantё dhe
tё Anёtarёve tё Familjeve tё Tyre (ICRMW)13
u miratua nё dhjetor 1990. Deri mё sot, ajo
ёshtё pranuar nga 34 shtete, por ajo nuk ёshtё
ratiﬁkuar nga asnjë vend kryesor i punёsimit.
Megjithatё, njё numёr vendesh tё rёndёsishme
si vende tё origjinёs, tё tilla si Meksika dhe
Filipinet, e kanё pranuar atё.14 Konventa e
OKB përmban shumicёn e neneve themelore
tё Konventave tё ILO dhe nё disa drejtime
shkon edhe pёrtej tyre. Konventa e OKB dhe
Konventat e ILO Nr. 97 dhe 143 pёr pasojё
mund tё konsiderohen si plotësuese të njëratjetrës.
Ndёrsa objektivi afatgjatё i Konventёs sё
Kombeve të Bashkuara ёshtё tё dekurajojë
dhe tё kuﬁzojë migracionin e parregullt, nё
tё njёjtёn kohё ajo çon mё tej tё drejtat dhe
mbrojtjen e personave qё migrojnё pёr motive
punёsimi, pёrfshirё kёtu edhe ata qё e gjejnë
veten nё njё situatё tё parregullt. Aspekte tё
tjera tё rёndёsishme tё Konventёs kanё të bëjnë
me faktin se shtetet ratiﬁkuese nuk lejohen
tё pёrjashtojnё asnjё kategori punёtorёsh
migrantё nga zbatimi i saj (Neni 88), me faktin
se instrumenti ёshtё “i pacopёtueshёm”, dhe
me faktin se ajo pёrfshin çdo tip tё punёtorit
migrant, pёrfshirё dhe ata qё pёrjashtohen nga
instrumentet ekszistuese tё ILO.15 Konventa
pёrmban gjithashtu njё pёrkuﬁzim tё gjerё
tё “familjes” duke marrё nё konsideratё njё
pёrbёrje mё moderne e mё tё pёrditёsuar tё saj
(Neni 4 dhe 44(2)). Krahasuar me instrumentet
speciﬁke tё ILO, Konventa e OKB duket se e
shpreh mё gjerё parimin e barazisё nё trajtim
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midis punёtorёve migrantё (pavarёsisht
nga statusi) dhe vendasve nё gjykata dhe
tribunale, barazisë nё shpërblim dhe në
kushtet e tjera tё punёs si edhe të barazisë në
aksesin e punёtorёve migrantё pёr shёrbime
urgjente shëndetësore dhe arsimim pёr fёmĳёt
e punёtorёve migrantё (Respektivisht Nenet
18(1), 25, 28 dhe 30). Ajo pёrmban gjithashtu
mё shumё tё drejta pёr punёtorёt migrantё pёr
të transferuar ﬁtimet dhe kursimet e tyre (Neni
32 dhe 47), dhe punёtorёt migrantё duket se
pёrﬁtojnё nga niveli mё i qartё i mbrojtjes nga
dëbimi (Neni 22).
Nё lidhje me tё drejtёn pёr rimbursimin
e kontributeve pёr sigurimet shoqёrore,
instrumentet e ILO (pёrfshirё edhe Konventat
e posaçme pёr sigurimet shoqёrore) i
pёrcaktojnё tё drejtat e punёtorёve migrantё
mё qartё (Seksionet I.2.3, VII.5.2 dhe VIII.4.4).
Pёr sa u pёrket tё drejtave shtesё nga tё cilat
mund tё pёrﬁtojnё migrantёt e rregullt, me
dokumenta dhe anёtarёt e familjeve tё tyre
(ICRMW, Pjesa IV), instrumentet e ILO dhe
tё OKB janё krejt tё ngjashme, pёrveç faktit
se Konventat e ILO parashikojnë më qartë tё
drejtën e punёtorёve migrantё për tё formuar
sindikata, dhe të drejtën pёr trajtim tё barabartё
nё lidhje me aksesin pёr arsim, strehim dhe
shёrbime profesionale e shoqërore. Sё fundi,
ICRMW parashikon mundёsinё pёr ankesa
individuale tё punёtorёve migrantё (Neni 77),
por nuk thekson pёrfshirjen e organizatave tё
punёtorёve dhe tё punёdhёnёsve, siç e bёjnё
kёtё instrumentet e ILO.

I.2.3 Mbrojtja e tё drejtave tё
migrantёve tё parregullt
Në qendër të mbrojtjes sё tё drejtave tё
punёtorёve migrantё meshkuj e femra, ёshtё
mundësia për të qënë objekt diskriminimi,
shfrytёzimi, dhe abuzimi, veçanёrisht në ata
sektorё pune të lënë mënjanë, me status tё ulёt
dhe tё pambuluar mirё me legjislacion. Pёrveç
kёsaj, migrantёt pa leje hyrjeje dhe/ose pune
janë në kuﬁjtë më të ulët tё sigurisё, tё shёndetit,
tё pagёs minimale dhe të standardeve të tjera
sepse ata punёsohen mё sё shumti nё sektorё ku
kёto standarde ose nuk janë të zbatueshme, ose
nuk respektohen, ose nuk zbatohen. Prandaj,
ёshtё urgjente qё vendet tё marrin masa pёr
garantimin e disa standardeve minimale tё

mbrojtjes, pёrfshirё kёtu tё drejtat themelore
pёr tё gjithё punёtorёt migrantё, pavarёsisht
se cili ёshtё statusi i tyre. Konventa e ICRMW
dhe Konventa Nr. 143 e ILO pёrmbajnё nene
qё synojnё tё garantojnё qё tё gjithё punёtorёt
migrantё të pёrﬁtojnё njё nivel bazё mbrojtjeje
edhe nё rastin kur ata kanё imigruar ose janё
tё punёsuar në mënyrë të paligjshme dhe kur
situata e tyre nuk mund tё rregullohet. Sipas
Konventёs Nr. 143 (Nenet 1 dhe 9(1)), ky nivel
mbrojtjeje ka tё bёjё me tё drejtat themelore
të njeriut, me masat mbrojtёse pёr punёtorёt
migrantё qё kanё humbur punёn e tyre dhe disa
tё drejta qё lindin nga punёsimi i mёparshёm
si pёr shembull, paga, sigurimi shoqёror, dhe
pёrﬁtimet e lidhura me të (Kapitulli VIII).
ICRMW pёrfshin të drejta edhe për punёtorёt
migrantё tё cilёt hyjnё ose qëndrojnё nё vendin
pritёs pa leje (dhe anёtarёt e familjeve tё tyre),
si edhe tё drejtat qё mё parё ishin vetёm pёr
individё tё pёrfshirё nё migracionin e rregullt
pёr motive punёsimi, duke shkuar pёrtej atyre
tё pёrmendura nё Konventёn Nr. 143.
Pёrveç masave pёr mbrojtjen e punёtorёve
migrantё, instrumentet e kohёve mё tё fundit
tё ILO për punëtorët migrantë dhe Konventa
e OKB (Pjesa VI) vёnё njё theks tё fortё
nё pёrpjekjet pёr zbutjen e migracionit tё
parregullt dhe punësimit të paligjshëm dhe në
nevojёn pёr tё hartuar politika tё pёrshtatshme
migracioni pёr arritjen e kёtĳ qëllimi. Ato
kёrkojnё vendosjen e sanksioneve pёr
zbatimin e rregullave tё pёrcaktuara nё kёtё
fushё; shkёmbimin e informacionit; ofrimin
e informacionit pёr punёtorёt migrantё; si
edhe lehtёsimin e garantimit tё shёrbimeve
konsullore.

I.3 Instrumente tё tjera
tё ILO pёr punёtorёt
migrantё
Pёrveç standardeve speciﬁke tё ILO qё mbrojnё
tё drejtat e punёtorёve migrantё, zbatohen edhe
instrumente tё tjera të rëndësishme tё ILO. Nё
Konventat themelore tё ILO qё janё ratiﬁkuar
gjerёsisht si edhe nё Konventa tё tjera mё pak tё
ratiﬁkura ka nene tё cilat nuk kanë të bëjnë vetёm
me personat me shtetёsi, ose me ata migrantё
me leje qёndrimi e leje pune tё rregullt.16
Eshtё e rёndёsishme tё mbahen parasysh kёto
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standarde kur kёrkojmё tё zhvillojmё politika
tё plota migracioni pёr motive punësimi. Ia
vlen tё kujtojmё se tё gjitha Konventat dhe
Rekomandimet e miratuara nga Konferenca
Ndёrkombёtare e Punёs deri mё sot, nëse nuk
speciﬁkohet ndryshe mbulojnё si migrantёt me
shtetёsi ashtu edhe ata pa shtetёsi. Ndёrkohё,
kёto Konventa ruajnë të drejtën sovrane të
shteteve pёr tё rregulluar hyrjen nё territorin e
vet ose nё tregun vendas tё punёs.
Disa parime dhe tё drejta nё fuqi qё burojnё
nga Kushtetuta e ILO dhe tё cilat janё shprehur
dhe zhvilluar nё tetё Konventa tё ILO17
konsiderohen tё jenё themelore pёr mbrojtjen
e tё drejtave të njeriut tё tё gjithё punёtorёve,
pёrfshirё punёtorёt migrantё, nga komuniteti
ndёrkombёtar dhe nga ILO. Ato kanё tё
bёjnё me lirinё e organizimit dhe tё drejtёn
pёr marrёveshje kolektive (Seksioni VII.2.3
mё poshtё), tё drejtёn pёr tё mos kryer punё
tё detyruar, tё drejtёn e fёmĳёve pёr tё mos
punuar, dhe të drejtën për mosdiskriminim
nё punё dhe nё profesion (Seksioni VII.2.1 mё
poshtё). Pёr mё tepёr, pas miratimit nё 1998 tё
Deklaratёs së ILO mbi Parimet Themelore dhe
tё Drejtat nё Punё, tё gjithё Shtetet Palë, edhe
nёse ata nuk i kanё ratiﬁkuar Konventat nё
�alё, kanё detyrimin qё buron nga vetë fakti i
anёtarёsisё sё tyre nё Organizatё, tё respektojnё,
tё nxisin e tё realizojnё me ndershmëri dhe nё
pёrputhje me Kushtetutёn, parimet nё lidhje
me tё drejtat themelore tё cilat janë në qendër
të kёtyre Konventave (ILO, 1998: paragraﬁ 2).
Tё drejtat e punёtorёve migrantё nuk janë
vetёm njё çёshtje e tё drejtave themelore qё
gjenden nё tetё Konventat kryesore tё ILO.
Standardet ndёrkombёtare tё punёs nё fushat
e sigurimeve shoqёrore, tё mbrojtjes sё nёnёs
gjatë shtatzanisë, tё politikёs sё punёsimit, tё
rregullimit tё agjencive private dhe publike

tё punёsimit, tё sigurisё nё punё dhe tё
shёndetit, tё kushteve tё punёs, tё mbrojtjes
sё pagave dhe tё inspektimit tё punёs, si dhe
tё atyre qё mbulojnё sektorёt qё punёsojnё
njё numёr tё madh punёtorёsh migrantё janё
identiﬁkuar nga ILO se kanё po tё njёjtёn
rёndёsi për nxitjen e punёs sё denjё për tё gjithё
punёtorёt migrantё (Kutia I.1). Instrumentet e
ILO qё nxisin trajtimin e barabartë ndërmjet
punёtorёve migrantё dhe vendasve nё
fushёn e sigurimeve shoqёrore janё shumë të
rëndësishme dhe trajtohen mё tej nё Seksionin
VII.5.18
Duke marrё parasysh shtimin e Agjencive
Private tё Punёsimit tё cilat merren me
rekrutimin e punёtorёve migrantё, Konventa
për Agjencitё Private tё Punёsimit, 1997 (Nr.
181) ёshtё kthyer nё njё nga standardet nё tё
rёndёsishme tё ILO pёr punёtorёt migrantё
sot (Seksionet III.2.1 dhe VI.4.5.2 mё poshtё).
Konventa Nr. 181 kёrkon nga shtetet ratiﬁkuese
të miratojnë masa pёr garantimin e mbrojtjes
sё pёrshtatshme dhe për parandalimin e
abuzimeve tё punёtorёve migrantё tё rekrutuar
ose tё vendosur nё territorin e tyre nga Agjencitё
Private tё Punёsimit. Kёto masa pёrfshĳnё ligje
ose rregullore qё parashikojnё ndёshkime,
pёrfshirё edhe ndalimin e atyre Agjencive
Private tё Punёsimit tё cilat pёrfshihen nё
praktika mashtruese dhe abuzime (Neni 8
(1)). Pёrveç kёsaj, Konventa pёr Mbrojtjen e
Pagave, 1949 (Nr. 95) meriton vёmendje tё
veçantё meqё parashikon rregullimin e pagave
pas përfundimit të kontratave dhe ndalon “çdo
zbritje nga rroga me qёllim sigurimin e njё
pagese tё drejtpёrdrejtё ose tё tёrthortё për të
ﬁtuar ose mbajtur vendin e punёs”. Pёr pasojё,
çdo zbritje nga rroga pёr t’ju paguar agjencive
një tarifë me qëllim ﬁtimin ose ruajtjen e
vendit tё punёs ёshtё nё kundёrshtim me
Konventёn.19
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Kutia I..1

Konventat kryesore tё ILO pёr punёtorёt migrantё
Konventa pёr Migracionin pёr Motive Punёsimi (e rishikuar), 1949, (Nr.97)
Konventa pёr Punёtorёt Migrantё, (Dispozita shtesё), 1975, (Nr.143)
Konventa pёr Punёn e Detyruar, 1930, (Nr.29)
Konventa pёr Ndalimin e Punёs sё Detyruar, 1957, (Nr. 105)
Konventa pёr Lirinё e Organizimit dhe Mbrojtjen e tё Drejtave për t’u Organizuar, 1948, (Nr. 87)
Konventa pёr tё Drejtёn e Organizimit dhe të Marrëveshjeve Kolektive, 1949, (Nr. 98)
Konventa pёr Shpërblim tё Barabartё, 1951, (Nr. 100)
Konventa pёr Diskriminimin (në Punёsim dhe Profesion), 1958. (Nr. 111)
Konventa pёr Moshёn Minimale, 1979, Nr. (138)
Konventa pёr Format mё tё Kёqĳa tё Punёs sё Fёmĳёve, 1999, (Nr. 182)
Konventa pёr Trajtimin e Barabartё (Kompensimin pёr Aksidentet), 1925, (Nr. 19)
Konventa pёr Trajtimin e Barabartё (Sigurimet Shoqёrore), 1962, Nr. (118)
Konventa pёr Sigurimet Shoqёrore (Standardet Minimale), 1952, (Nr.102)
Konventa pёr Ruajtjen e tё Drejtave tё Sigurimeve Shoqёrore, 1982, (Nr.157)
Konventa pёr Mbrojtjen e Pagave, 1949, (Nr. 95)
Konventa pёr Politikёn e Punёsimit, 1964, (Nr. 122)
Konventa pёr Shёrbimin e Punёsimit, 1948, (Nr. 88)
Konventa pёr Agjencitё Private tё Punёsimit, 1997, (Nr. 181)
Konventa pёr Inspektimin e Punёs, 1947, (Nr. 81)
Konventa pёr Klauzolat e Punёs (kontratat publike), 1949, (Nr. 94)
Konventa pёr Plantacionet, 1958, (Nr. 110)
Konventa pёr Pёrﬁtimet nga Dëmtimet nё Punё, 1964, (Nr. 121)
Konventa pёr Inspektimin e Punёs (Bujqёsia), 1969, (Nr. 129)
Konventa pёr Personelin Infermier, 1977, (Nr. 149)
Konventa pёr Sigurinё dhe Shёndetin nё Punë, 1981, (Nr.155)
Konventa pёr Sigurinё dhe Shёndetin nё Ndёrtim, 1988, (Nr. 167)
Konventa pёr Kushtet e Punёs (Hotelet dhe Restorantet), 1991, (Nr. 172)
Konventa pёr Sigurinё dhe Shёndetin nё Miniera, 1995, (Nr. 176)
Konventa pёr Mbrojtjen e Amësisё, 2000, (Nr. 183)
Konventa pёr Sigurinё dhe Shёndetin nё Bujqёsi, 2001, (Nr. 184)

I.4 Instrumentet rajonale
Kur identiﬁkohen standardet përkatëse që kanë
të bëjnë me migracionin për motive punësimi
dhe me mbrojtjen e punëtorëve migrantë
në vendet e OSBE është e dobishme të kemi
parasysh edhe paketën e standardeve rajonale
të hartuara në Evropë dhe në Amerikën e
Veriut. Megjithatë, ia vlen të kujtojmë këtu se

aty ku instrumentet rajonale mbi migracionin
janë më kuﬁzuese sesa standardet përkatëse të
OKB dhe të ILO, veçanërisht kur këto të fundit
janë ratiﬁkuar nga Shtetet Anëtare në �alë,
standardet rajonale nuk duhet të konsiderohen
si zëvendësuese të standardeve ndërkombëtare
në këtë fushë.
Instrumentet e Këshillit të Evropës në
fushën e migracionit për motive punësimi
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përfshĳnë të drejtat e njeriut në përgjithësi si
edhe marrëveshje më speciﬁke në lidhje me
migrantët dhe punëtorët migrantë. Konventa
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe
Lirive Themelore të Njeriut (ECHR) (Këshilli
i Evropës, 1950) ka gjetur zbatimin më të
gjerë, në kuptimin që ajo zbatohet për të gjithë
personat brenda juridiksionit të shteteve
anëtare (Neni 1), përfshirë këtu dhe punëtorët
migrantë pavarësisht nga statusi i tyre ligjor.
Ndërkohë që në ECHR nuk ka nene speciﬁke
për punëtorët migrantë, migrantët kanë
përﬁtuar trajtim nga jurisprudenca e Gjykatës
Evropiane të të Drejtave të Njeriut për
mbrojtjen e të drejtës së tyre për respektimin
e parimit për jetë familjare dhe të parimit të
mosdiskriminimit (respektivisht Nenet 8 dhe
14) (Shih Kutinë VII.5). Karta Sociale Evropiane
(1961) dhe Protokolli i saj Shtesë (1988), si
edhe Karta Sociale Evropiane e Rishikuar
(Këshilli i Evropës, 1996), përfshĳnë një numër
dispozitash që kanë të bëjnë me individët
që jetojnë dhe punojnë në vendet ku ata nuk
janë shtetas. Këto dispozita trajtojnë të drejtën
për t’u përfshirë në një aktivitet ﬁtimprurës
në territorin e një pale tjetër kontraktuese,
të drejtën për ofrimin e informacionit për
punëtorët migrantë, lehtësimin e procesit të
migracionit, trajtimin e barabartë të shtetasve
dhe joshtetasve në punë, të drejtën për
ribashkim familjar, dhe për garanci kundër
dëbimit, etj., (Nenet 18 dhe 19). Megjithatë, këto
instrumente kanë lidhje vetëm me migrantët të
cilët janë shtetas të vendeve anëtare të Këshillit
të Evropës dhe zbatimi i tyre kushtëzohet nga
reciprociteti. Në fakt, ky pozicion zyrtar është
vënë në diskutim së fundi nga Komisioni
Evropian i të Drejtave Sociale, i cili monitoron
zbatimin e Kartës dhe të Kartës së Rishikuar
dhe administron Protokollin e Ankesave
Kolektive (Këshilli i Evropës, 1995).20 Konventa
Evropiane për Statusin Ligjor të Punëtorëve
Migrantë (Këshilli i Evropës, 1977) përfshin
nene që kanë të bëjnë me aspektet kryesore të
statusit ligjor të punëtorëve migrantë që vĳnë
nga Shtetet-palë Kontraktuese dhe veçanërisht
me rekrutimin, kontrollet shëndetësore, dhe
testet profesionale, udhëtimin, qëndrimin dhe
lejen e punës, ribashkimin familjar, strehimin,
kushtet e punës, transferimin e kursimeve,
sigurimet shoqërore, ndihmën sociale dhe
shëndetësore, mbarimin e afatit të kontratës së
punës, shkarkimin nga puna dhe ripunësimin,
dhe përgatitjen për kthimin në vendin e
origjinës. Megjithatë, deri më sot, vetëm tetë

vende anëtare të Këshillit të Evropës e kanë
ratiﬁkuar këtë Konventë.21
Në lidhje me kuadrin ligjor të BE, siç është
vënë në dukje në Seksionin IX.1.3 më poshtë,
ekzistojnë ndryshime për të drejtat dhe
përﬁtimet që u njihen punëtorëve migrantë
që vĳnë nga vende të BE, nga vende që do të
pranohen në BE në të ardhmen, dhe punëtorëve
migrantë që vĳnë nga vendet e treta. Traktati
Themelues i Komunitetit Evropian (Traktati i
KE) parashikon lirinë e lëvizjes për punëtorët
që vĳnë nga shtetet anëtare të BE (megjithëse
marrëveshjet tranzitore në fuqi e kuﬁzojnë këtë
liri për shtetasit nga shtetet e reja anëtare, shih
Kutinë IX.4) dhe ndalon çdo diskriminim për
shkak të shtetësisë së këtyre punëtorëve përsa
i përket punësimit, shpërblimit, dhe kushteve
të tjera të punës dhe punësimit, përfshirë
këtu edhe sigurimet shoqërore (Nenet 12 dhe
39).22 Traktati i Komunitetit Evropian �on
gjithashtu Këshillin e Ministrave të marrë
masat e nevojshme për të garantuar trajtimin
e barabartë dhe shanse të barabarta për burrat
dhe gratë, dhe për të lu�uar diskriminimin për
shkak të racës, origjinës etnike, besimit fetar
dhe fesë, dhe orientimit seksual.23 Ai u njeh
punëtorëve migrantë nga shtetet anëtare të BE
një numër të drejtash shoqërore të cilat janë
të paarritshme në rajone të tjera të botës. Për
më tepër, Këshilli ka fuqinë të marrë masa në
fushën e azilit, të imigracionit dhe të mbrojtjes
së të drejtave të shtetasve nga vende të treta,
megjithëse masat e miratuara deri më sot për
migracionin e ligjshëm u njohin shtetasve nga
vendet e treta më pak të drejta krahasuar me
24
ato që u njihen qytetarëve të BE.
Karta e BE për të Drejtat Themelore, e miratuar
në 2000 (BE, 2000d), megjithëse nuk është
ligjërisht një instrumet detyrues, përbën një
pikë reference të rëndësishme në këtë kontekst,
meqënëse shumica e neneve të saj janë të
zbatueshme për të gjithë personat pavarësisht
nga shtetësia e tyre. Në një tekst të vetëm, ajo
paraqet për herë të parë në gjithë historinë e
BE të gjithë gamën e të drejtave civile, politike,
ekonomike dhe shoqërore të qytetarëve të BE
dhe të të gjithë personave me qëndrim në BE.
Megjithëse
sistemi
ndër-amerikan
për
mbrojtjen e të drejtave të njeriut nuk
parashikon një instrument të veçantë për
punëtorët migrantë, ata gëzojnë mbrojtjen e
përgjithshme që sigurohet nga Organizata e
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Shteteve Amerikane (OAS) e cila ka miratuar
në 1948 Deklaratën Amerikane për të Drejtat
dhe Detyrimet e Njeriut (OAS, 1948) dhe
në vitin 1969 Konventën Amerikane për të
Drejtat e Njeriut (Pakti i San José) (OAS,
1969). Këto dy instrumente garantojnë lirinë
nga diskriminimi. Disa parime të caktuara
të zbatueshme për migrantët dhe familjet
e tyre janë hartuar gjithashtu mbi bazën e
jurisprudencës së Komisionit Ndër-amerikan
për të Drejtat e Njeriut (IACHR) dhe të Gjykatës
Ndër-amerikane të të Drejtave të Njeriut.25
Në dritën e rëndësisë së madhe që ka ﬁtuar
migracioni gjatë dekadës së fundit, IACHR
vendosi t’i kushtojë vëmendje të veçantë
situatës së punëtorëve migrantë dhe familjeve
të tyre në Amerikë. Asambleja e Përgjithshme

e Organizatës së Shteteve Amerikane (OAS)
miratoi disa rezoluta dhe organizoi Samite të
Kryetarëve të Shteteve. Në vitin 1997 IACHR
caktoi një Reporter Special për Punëtorët
Migrantë dhe Familjet e tyre26.
Marrëveshja e Tregtisë së Lirë e Amerikës
së Veriut (NAFTA) merret vetëm në mënyrë
anësore me çështjet e migracionit përmes
Marrëveshjes së Amerikës së Veriut për
Bashkëpunimin për Punë (NAALC) dhe përmes
vetë tekstit të NAFTA, i cili lejon hyrjen e një
numri të caktuar investitorësh, punonjësish me
kualiﬁkim të lartë dhe drejtuesish të bizneseve
të korporatave shumëkombëshe në vendet
nënshkruese të marrëveshjes. NAFTA trajtohet
më poshtë në Seksionin IX.1.4.

SHENIME:
1

Dispozitat më të gjera për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve migrantë përfshirë këtu
edhe migrantët e traﬁkuar dhe të kontrabanduar gjenden në Deklaratën e Durbanit dhe në
Programin e Veprimit kundër Racizmit, Diskriminimit Racial, Ksenofobisë dhe Intolerancës
që lidhet me të, miratuar në 2001 (UN, 2002).

2

Për më shumë informacion mbi punën e Reporterit Special, shiko: h�p://www.ohchr.org/
english/issues/migration/rapporteur/index.htm.

3

Të dyja Konventat ICCPR dhe ICESCR janë ratiﬁkuar pothuajse nga të gjitha vendet e OSBE,
me përjashtim të Andorrës (e cila e ka nënshkruar ICCPR por nuk e ka ratiﬁkuar atë; ICESCR),
Selia e Shenjtë(ICCPR; ICESCR), dhe Shtetet e Bashkuara (kanë nënshkruar ICESCR por nuk
e kanë ratiﬁkuar).

4

Universaliteti i instrumenteve të përgjithshme për të drejtat e njeriut përsa i përket mbajtësve
të tyre theksohet nga Reporteri Special për të drejtat e joshtetasve (Weissbrodt, 2003:2)

5

Qëllimi i Protokollit të Traﬁkimit është (a) të parandalojë dhe të lu�ojë traﬁkimin e personave,
duke i kushtuar vëmendje të veçantë grave dhe fëmĳëve; (b) të mbrojë dhe të ndihmojë
viktimat e një traﬁkimi të tillë duke respektuar plotësisht të drejtat e tyre njerëzore; dhe (c)
të nxisë bashkëpunimin midis shteteve palë me qëllim arritjen e këtyre objektivave (Neni 2).
Protokolli i Kontrabandimit synon të parandalojë dhe të lu�ojë kontrabandimin e migrantëve,
si edhe të nxisë bashkëpunimin midis shteteve palë për atë qëllim, ndërkohë që mbron të
drejtat e migrantëve të kontrabanduar (Neni 2). Megjithatë, Protokollet nuk janë instrumente
të të drejtave të njeriut në kuptimin strikt të �alës, sepse ato janë miratuar në kontekstin e të
drejtës penale.

6

Shiko gjithashtu Nenin 16(1) të ICRMW i cili parashikon të drejtën e lirisë dhe të sigurisë së
personit si edhe Nenin 16(4) i cili ndalon shprehimisht arrestimin ose ndalimin arbitrar

7

Shembull është ICCPR, Neni 12(1) dhe (2). E drejta për t’u larguar mbrohet gjithashtu nga
ICRMW (Neni 8(1)).

8

Konﬁskimi i pasaportave ndalohet shprehimisht nga ICRWC (Neni 21). Për më tepër, vendet
e origjinës të shqetësuara për “rrjedhjen e trurit” nga kategoria e njerëzve të arsimuar nuk
mund të imponojnë vendosjen e masave kuﬁzuese me synim parandalimin e largimit të këtyre
personave nga vendi. Ato duhet të kërkojnë mjete të tjera për të inkurajuar shtetasit e tyre të
qëndrojnë në vend ose të mbështesin “qarkullimin e trurit”.

9

Shembull është Neni 18(1) i ICRMW.

10

Rekomandimet e ILO Nr. 86 dhe Nr. 151.
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11

19 vende të OSBE kanë ratiﬁkuar të paktën njërin nga këto instrumente, posaçërisht:
Shqipëria (K 97), Armenia (K 97/K 143), Belgjika (K 97), Bosnja dhe Herxegovina (K 97/K
143), Qiproja (K 97/K 143), Franca (K 97), Gjermania (K 97), Italia (K 97/K 143), Moldavia (K
97), Holanda (K 97), Norvegjia ( K97/K 143), Portugalia (K 97/K 143), San Marino (K 143),
Serbia dhe Mali i Zi (K 97), Sllovenia (L 97), Spanja (K 97), Suedia (K 143), Ish Republika
Jugosllave e Maqedonisë (K 97/K 143) dhe Britania e Madhe (K 97).

12

Konventa Nr.143, Neni 14(a), megjithatë lejon kuﬁzime të pjesshme mbi shanse të barabarta
për punësim (Kutia VII.1). Në lidhje me aksesin për punë dhe mbrojtjen ndaj humbjes së
punës, shih gjithashtu ILO (1999: paragrafët 381-401 and 577-597).

13

Konventa ICRMW u miratua nga Asambleja e Përgjithshme e OKB (Rezoluta 45/158) më 18
Dhjetor 1990 dhe hyri në fuqi në 1 korrik 2003.

14

Pesë vende të OSBE (Azerbajxhani, Bosnja dhe Hercegovina, Kirgizstani, Taxhikistani
dhe Turqia) e kanë ratiﬁkuar Konventën. Megjithatë, nuk duhet harruar se migracioni për
motive punësimi mbetet një fenomen dinamik dhe se vendet e origjinës mund të bëhen
vende destinacioni në të ardhmen: për shembull, Meksika është tani edhe një vend pritës i
migracionit për punë nga vendet e Amerikës Qëndore, si për shembull Guatemala.

15

Megjithatë, duhet të vihet në dukje se ndërsa termat punëtorë kuﬁtarë, marinarë dhe të
vetëpunësuar janë shumë të rëndësishëm dhe të dobishëm, këto kategori nuk janë të trajtuara
speciﬁkisht në dispozitat themelore të ICRMW.

16

Kur bëhet �alë për zbatimin e instrumenteve të ILO për të gjithë punëtorët migrantë,
pavarësisht nëse janë të përkohshëm ose të përhershëm, ose në situatë të rregullt apo të
parregullt, duhet bërë një dallim midis asaj që parashikohet nga instrumentet dhe realizimit.
Për shembull, ndërsa Konventat nuk i përjashtojnë shprehimisht qartë punëtorët e parregullt
nga hapësira e veprimit të saj, mund të jetë e vështirë që disa nene të veçanta të zbatohen në
praktikë për këta punëtorë. Kështu mund të ndodhë veçanërisht në fusha të tilla si mbrojtja
sociale ose mbrojtja e shtatzanisë ku të drejtat për përﬁtime mund të lidhen me plotësimin
e një periudhe të caktuar kohore (bazuar në periudhën e punësimit ose të qëndrimit) ose
varen nga kontributet e dhëna nga punëtorët në �alë. Punëtorët e parregullt, për shkak të
statusit të tyre, shpesh nuk janë në gjendje të marrin pjesë në skemat e kontributeve për
mbrojtje sociale.

17

Konventa për Punën e Detyruar 1930 (Nr. 29) dhe Konventa pёr Ndalimin/heqjen e Punёs
sё Detyruar, 1957 (Nr. 105); Konventa pёr lirinё e organizimit dhe mbrojtjen e tё drejtave
për t’u organizuar, 1948 (Nr. 87), Konventa pёr tё drejtёn e organizimit dhe të bisedimit
kolektiv, 1949 (Nr. 98); Konventa pёr shpërblim tё barabartё, 1951, Nr. 100 dhe Konventa pёr
diskriminimin (në punёsim dhe profesion), 1958 (Nr. 111); Konventa pёr moshёn minimale,
1979 (Nr. 138) dhe Konventa për Format më të Këqĳa të Punës së Fëmĳëve, 1999 (Nr. 182).

18

Për një panoramë të detajuar të instumenteve të ILO mbi mbrojtjen sociale shih Humblet dhe
Silva (2002: 41-45).

19

Citohet ILO, (2003a: paragraﬁ 267); për një shpjegim më të detajuar mbi zbatimin e Nenit 9
të Konventës Nr. 95 shih edhe paragrafët 268-271.

20

Ky Protokoll lejon sindikata dhe OJF të caktuara të bëjnë ankesa kundër palëve Kontraktuese
duke pranuar procedurën e Protokollit. Në një rast kundër Francës, (Federata Ndërkombëtare
e të Drejtave të Njeriut (FIDH) kundër Francës në Shtator 2004), Komiteti gjeti një shkelje të
Nenit 17 të Kartës në lidhje me mbrojtjen dhe ndihmën ndaj fëmĳëve dhe të rinjve për masat
kombëtare që kuﬁzonin mundësinë e fëmĳëve të migrantëve të parregullt për përﬁtimin
e kujdesit shëndetësor. Komiteti zbuloi se ishte e vështirë të zbatohej kuﬁzimi personal i
Kartës në një situatë e cila kishte të bënte me mohimin e së drejtës themelore për kujdes
shëndetësor për një grup veçanërisht të cënueshëm personash, të tillë si fëmĳët. Komiteti
arsyetoi se ishte e nevojshme të interpretoheshin kuﬁzimet e të drejtave me qëllim që të ruhej
thelbi i së drejtës dhe të arrihej qëllimi i përgjthshëm i Kartës. Kuﬁzimi në këtë rast kishte
të bënte me vetë dinjitetin e qenies njerëzore dhe pati një ndikim të kundërt mbi fëmĳët të
cilët ishin të ekspozuar ndaj rrezikut për të mos përﬁtuar trajtim shëndetësor. Duke marrë
parasysh se kujdesi shëndetësor është një parakusht për ruajtjen e dinjitetit njerëzor, atëhere
ligje ose praktika që iu mohojnë shtetasve të huaj të drejtat për një trajtim të tillë brenda
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territorit të një shteti anëtar, edhe nëse ata janë prezent aty në mënyrë të paligjshme, nuk
mund të justiﬁkohen sipas Kartës. Shih, Këshilli i Evropës (1996: paragrafët 29-32).
21

Franca, Italia, Hollanda, Norvegjia, Portugalia, Spanja, Suedia dhe Turqia. Konventa është
nënshkruar nga Belgjika, Gjermania, Greqia, Luksemburgu, Moldavia dhe Ukraina.

22

Shih gjithashtu Rregulloren e Këshillit 1612/68/EEC (EU, 1968), që merret në parim me trajtimin
e barabartë për punë, kushtet e punës, përﬁtimet shoqërore dhe të taksave, të drejtat e
sindikatave, trajnimin dhe formimin profesional.

23

Shih përkatësisht Direktivat e Këshillit 76/207/EEC (EU, 1976) dhe 2000/43/EC (EU, 2000a) të
cilat vënë në fuqi Nenin 13 të Traktatit të Komunitetit Evropian.

24

Pavarësisht nga premtimet e nenit për “pothuajse barazi” për shtetasit e vendeve të treta, të cilat
janë bërë nga Këshilli Evropian në Konkluzionet e tĳ të miratuara në Tampere, Finlandë, në
tetor 1999 (Shih BE, 1999).

25

Shih në veçanti Opinionin këshillues të Gjykatës mbi Statusin Ligjor të Migrantëve pa dokumenta:
“Gjykata konsideron se punëtorët migrantë pa dokumenta që janë në një situatë cënueshmërie
dhe diskriminimi krahasuar me punëtorët vendas, kanë po të njëjtat të drejta pune si edhe
pjesa tjetër e punëtorëve në shtetin në të cilin ata punojnë dhe ky i fundit duhet të marrë të
gjitha masat e nevojshme për të veriﬁkuar që kjo njihet dhe zbatohet në praktikë. Punëtorët që
kanë të drejta pune duhet të jenë në gjendje të shfrytëzojnë të gjitha mjetet e përshtatshme për
t’i ushtruar ato” (Gjykata Ndër-amerikane e të Drejtave të Njeriut, 2003: paragraﬁ 160).

26

Për faqen e internetit të Reportetrit Special shih: h�p://www.cidh.org/Migrantes/defaultmigrants.
htm.
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II. Çёshtje themelore të
politikave nё vendet e
origjinёs dhe tё destinacionit
Politikёbёrёsit, si nё vendet e origjinёs ashtu
edhe nё ato tё destinacionit duhet t’u kushtojnё
vёmendje tё veçantё njё numri çёshtjesh tё
mëdha kur ata hartojnё politikat pёrkatёse. Ky
kapitull hedh dritё mbi disa nga kёto çёshtje, tё
cilat pasqyrojnё kompleksitetin e fenomenit tё
migracionit pёr motive punёsimi. Shumë prej
këtyre çështjeve patjetёr qё janë të ndryshme
për shkak të dinamikave tё ndryshme nё vendet
e origjinёs dhe nё ato tё destinacionit. Por, disa
probleme janё tё pёrbashkёta si pёr vendet e
origjinёs ashtu edhe pёr ato tё destinacionit.
Probleme tё tilla të përbashkëta janё shqetёsimet
nё lidhje me mbrojtjen e punёtorёve migrantё
dhe nevoja pёr bashkёpunim ndёrshtetёror,
veçanёrisht pёr parandalimin ose uljen e
migracionit tё parregullt.
Ndikimet e ndryshme e shpesh diskriminuese
tё legjislacionit, tё politikave dhe tё programeve
mbi grupe tё ndryshme punёtorёsh migrantё,
burra dhe gra, kanё nevojё tё trajtohen me
qёllim që tё garantohen pёrﬁtime reciproke
nga migracioni (ILO, 2003b: 1).

II.1 Vendet e origjinёs
Nё vendet e origjinёs bëjnë pjesë që nga ato
vende qё po pёrjetojnё njё tranzicion migrator,
tё karakterizuar si nga hyrjet ashtu edhe nga
daljet, vendet tashmë të njohura si vende
dёrguese tё fuqisё punёtore deri tek ato vende
qё porsa kanё ﬁlluar tё merren me migracionin
e organizuar pёr motive punёsimi. Megjithatё,
si vende origjine, ato tё gjitha pёrballen me

probleme tё pёrbashkёta. Shkurtimisht, kёto
janё:
Sﬁdat për mbrojtjen e punёtorёve migrantё
nga praktikat e rekrutimit dhe nga praktikat
e punёsimit për qёllime shfrytёzimi
dhe sﬁdat për sigurimin e ndihmёs sё
pёrshtatshme për punёtorёt migrantё nё
lidhje me shërbimet para nisjes, ndihmës
dhe shërbimet në terren.


Sﬁdat për përﬁtime sa më të mëdha
nga migracioni i organizuar për motive
punësimi, veçanёrisht zhvillimi i tregjeve
tё reja dhe rritja e dërgesave pёrmes
rrugëve zyrtare, si edhe rritja e ndikimit të
migracionit të rregullt për motive punësimi
në zhvillimin e vendit. Nё tё njёjtёn kohё,
zbutja e ndikimit negativ tё migracionit tё
burimeve njerёzore tё kualiﬁkuara është
një problem tjetër.



Ndёrtimi i kapaciteteve institucionale dhe
vendosja e bashkëpunimit mes ministrive
pёr tё pёrballuar sﬁdat e migracionit pёr
motive punёsimi.



Rritja e bashkёpunimit me vendet e
destinacionit pёr mbrojtjen e punёtorёve
migrantё, pёr futjen nё tregjet e punёs dhe
parandalimin e migracionit tё parregullt.

Duke u pёrballur me tё kёto sﬁda tё
migracionit, vendet mund tё reagojnë duke
hartuar njё numёr politikash, strukturash
dhe procedurash tё cilat kёrkojnё tё mbrojnё
punёtorёt e tyre migrantё dhe tё lehtёsojnё
migracionin e rregullt.
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II.1.1 Mbrojtja e punёtorёve
migrantё dhe shёrbimet
mbёshetёse
Duke ditur që, pёr shkak tё arsyeve strukturore
(pёrfshirё varfёrinё, papunёsinё dhe dallimet e
mёdha nё paga midis vendeve tё origjinёs dhe
atyre tё destinacionit), oferta pёr punёtorё nё
sektorёt ku kёrkohen punёtorё me kualiﬁkim tё
ulёt është shumë herë më e madhe sesa kёrkesa
dhe duke ditur që ka shumё mё tepёr punёtorё
qё duan tё punojnё jashtё vendit tё tyre (të
sigurojnë jetesën dhe të jetojnë një jetë më të
mirë) sesa numri i vendeve të punës, është më
e lehtë të abuzohet me punëtorët migrantë gjatë
rekrutimit, udhëtimit dhe punësimit të tyre
jashtë vendit. Njё problem i zakonshёm i hasur
nga shumё punёtorё migrantё nё të gjithё botёn
ёshtё kostoja e lartё e migracionit qё vjen si pasojё
e tarifave t ё larta (dhe kryesisht të paligjshme) të
ndёrmjetёsimit. Pёrveç këtĳ problemi, ekzistojnё
edhe shumë probleme të tjera që dalin në vendin
e punës. Ato që janë pёrmendur më shumë nga
punёtorёt migrantё dhe vendet e tyre tё origjinёs
janё ndryshimi, zëvendësimi dhe shkelja
kontratës; mospagimi, pakёsimi ose vonimi i
pagës pёr tё cilën ёshtё rёnё dakord; moskthimi i
detyrimeve pёr pagesën e biletës së kthimit; dhe
ngacmimi i punёtoreve femra nga punёdhёnёsit
(IOM, 2003b). Probleme tё tjera janё kushtet e
këqia tё punёs, mungesa pothuajse e plotë e
mbrojtjes sociale, mohimi i lirisë sё organizimit
dhe i tё drejtave tё tyre si punёtorё, diskriminimi
dhe ksenofobia, si edhe pёrjashtimi social.
Kёto zhvillime dёmtojnё pёrﬁtimet e
mundshme tё të gjitha palёve nga migracioni,
dhe dëmtojnë shumë efektin e migracionit në
zhvillim. Punёtorёt migrantё mund ta realizojnё
potencialin e tyre dhe mund tё japin kontributin
e tyre mё tё mirё, kur ata punojnë në kushte tё
denja pune, dhe kur respektohen tё drejtat e tyre
themelore si qenie njerёzore dhe të drejtat e tyre
në punё. Tё gjitha vendet e origjinёs kanё nevojё
tё kenё politika, legjislacion dhe mekanizma qё
u mundёsojnё qytetarёve tё tyre mbёshtetje dhe
mbrojtje nga abuzimet nё procesin e migracionit
pёr motive punёsimi.

II.1.2 Rritja e pёrﬁtimeve nga
migracioni i organizuar pёr
motive punёsimi
Njё numёr nё rritje vendesh nё zhvillim dhe
vendesh me ekonomi nё tranzicion kёrkojnё tё

miratojnё politika, legjislacion dhe struktura
qё nxisin punёsimin jashtë vendit tё njё pjese tё
fuqisё sё tyre punёtore dhe gjenerojnë dërgesa,
ndёrkohё që sigurojnë mbrojtje për migrantёt
e tyre. Ndёrkohё qё krĳimi i vendeve tё reja
tё punёs nё vend ёshtё alternativa e parё mё e
mirё, njё numёr gjithnjë e më i madh vendesh
e shohin punёsimin jashtë si njё pjesё tё
strategjisё kombёtare tё zhvillimit pёr tё
pёrﬁtuar nga shanset globale tё punёsimit dhe
pёr tё krĳuar shkёmbime me tё huajt.
Pёr vendet qё kёrkojnё tё nxisin punësimin
jashtë, politika e migracionit pёr motive
punёsimi duhet të verë theksin e duhur tek
nxitja dhe lehtësimi i menaxhimit tё migrantëve
që shkojnë jashtë dhe duhet tё mos kuﬁzohet
thjesht vetëm nё funksionin rregullator dhe
mbrojtёs tё shtetit.
Ndёrsa respektojnё lirinё e lёvizjes dhe tё drejtёn
e qytetarёve tё tyre pёr tё kёrkuar tё punёsohen
jashtё vendit, vendet e origjinёs duan t’i ruajnё
burimet njerëzore tё kualiﬁkuara, pёr krĳimin
e tё cilave ato kanё investuar. Nё kёtё drejtim
mund tё ndërmerren hapa të tjerë.
Sё fundi, vendet e origjinёs kanё interes të
dekurajojnë migracionin e parregullt (ndёrkohё
qё janё nё mbrojtje tё rritjes sё rrugëve
ligjore tё migracionit pёr motive punёsimi).
Migrantёt e parregullt janё mё tё ekspozuar
ndaj abuzimeve.

II.1.3 Ndёrtimi i kapaciteteve
institucionale, bashkëpunimimi
mes ministrive dhe bashkёpunimi
ndёrshtetёror
Objektivat e politikave pёr mbrojtjen e shtetasve ndёrkohё qё ata punojnё jashtё vendit dhe
për rritjen e pёrﬁtimeve nga migracioni pёr
motive punёsimi në favor të zhvillimit mund tё
arrihen vetёm nёse dy elementё të rëndësishëm
janё pjesё pёrbёrёse e planit.
Sё pari, vendet duhet tё ndёrtojnё kapacitetet e
tyre tё nevojshme institucionale dhe të vendosin
koordinimin mes ministrive pёr tё plotësuar
objektivat e tyre politike. Kjo pёrfshin dhёnien
e prioritetit tё duhur migracionit pёr motive
punёsimi nё zhvillimin e pёrgjithshёm, nё
politikёn e jashtme dhe nё alokimin e burimeve.
Sё dyti, bashkёpunimi ndёrshtetёror ёshtё
themelor. Pavarёsisht nga tё gjitha pёrpjekjet
e bёra nga vendet qё dёrgojnё punёtorё pёr
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tё mbrojtur punёtorёt migrantё, punёtorёt
migrantё, veçanёrisht grupet e cёnueshme tё
tilla si punёtoret femra qё punojnё nёpër shtёpi,
argëtueset dhe punёtorёt me kualiﬁkim të ulët,
vazhdojnё tё hasin probleme tё panumёrta nё
vendet e destinacionit. Ekzistojnё kuﬁzime
tё qarta nё lidhje me atё se çfarё mund tё bёjё
shteti pёr tё mbrojtur punёtorёt e tĳ migrantё pa
bashkёpunimin aktiv me vendet e destinacionit.
Pёrveç mbrojtjes dhe garantimit tё mirёqenies
sё punёtorёve migrantё, bashkёpunimi
ndёrshtetёror ёshtё themelor pёr zgjerimin e
migracionit të organizuar pёr motive punёsimi
dhe pёr zbutjen e lёvizjes sё parregullt.

II.2 Vendet e
destinacionit
Çёshtjet qё kanё tё bёjnё me politikat nё vendet e
destinacionit që janë pjesë e OSBE dhe qё lidhen
me pranimin e punёtorёve migrantё janё:


Zbulimi, vlerёsimi dhe parashikimi i
mungesёs sё fuqisё punёtore nё nivel
kombëtar, si pёr punёtorё të kualiﬁkuar ashtu
edhe pёr ata qё janё më pak të kualiﬁkuar.



Analiza e tregut vendas tё punёs me qёllim
qё tё kuptohet nёse migracioni pёr motive
punёsimi mund tё pёrbёjё njё zgjidhje, tё
pjesshme ose tё plotё, pёr prirjet e ndryshme
demograﬁke, veçanёrisht të pakësimit të
popullsisё sё a�ё pёr punё, dhe ndikimin
e saj të mëvonshëm mbi mundësinë e
brezave të ardhshëm për të përﬁtuar nga
fondet e sigurimeve shoqërore.



Mbrojtja e fuqisё punёtore vendase nё
rastin kur në vend pranohen tё hyjnё më
shumë migrantë për motive punësimi.



Masat qё duhet tё merren pёr të shmangur
shfrytëzimin e punёtorёve migrantё nё
vendin e punёs dhe nё shoqёri nё pёrgjithёsi.



Masat pёr parandalimin ose pakёsimin
e migracionit tё parregullt pёr motive
punёsimi tё cilat janё themelore pёr
legjitimitetin dhe kredibilitetin e politikёs
ligjore tё pranimeve.

Pranimi i tё huajve nё vend shpesh rrit
shqetёsimet e pajustiﬁkuara dhe pёrkeqёson

tensionet sociale, veçanёrisht nё njё klimё jo
tё sigurt ekonomike, gjё qё mund tё shprehet
nё diskriminimin racial dhe nё ksenofobi tek
popullata pritёse. Politikanёt dhe politikёbёrёsit kanё pёrpara njё detyrё delikate dhe tё
vёshtirё pёr tё bindur dhe edukuar popullsinë
vendase mbi nevojёn pёr fuqi punёtore tё
huaj.

II.2.1 Zbulimi, vlerёsimi dhe
parashikimi i mungesёs sё fuqisё
punёtore1
Pavarёsisht nga tipi i sistemit tё migracionit
pёr motive punёsimi qё pёrdoret nё njё vend
tё caktuar, arsyeja themelore e tĳ ёshtё trajtimi
i mungesёs sё perceptuar tё fuqisё punёtore.
Prandaj, pika nisёse pёr çdo analizё krahasuese
tё sistemeve tё migracionit duhet tё pёrfshĳё
vlerёsimin e mёnyrёs se si janё zbuluar, vlerёsuar
dhe parashikuar mungesat e fuqisё punёtore,
meqё rёndёsia e perceptuar e kohёzgjatjes
sё kёsaj mungese i nxit autoritetet tё vёnё nё
funksionim njё sistem migracioni pёr motive
punёsimi. Ky seksion analizon disa nga burimet
e tё dhёnave nga tё cilat janё nxjerrё mungesat
e fuqisё punёtore nё vendet e përzgjedhura dhe
gjithashtu gjetjet pёrkatёse nё lidhje me to.
Pёrgjithёsisht, mungesat e fuqisё punёtore
janё tё vёshtira pёr t’u parashikuar: pёr
shembull, kohët e fundit, nevojat e tregut
evropian tё punёs janё pёrcaktuar nё disa
mёnyra tё ndryshme. Ёshtё krejt e mundshme
qё mungesat tё ekzistojnё nё njё sektor tё njё
ekonomie, ose edhe nё profesione tё caktuara,
ndёrkohё qё papunёsia nё pёrgjithёsi mund tё
jetё e lartё. Megjithatё, kur vlerёsohet situata e
saktë e tregut tё punёs, duhet mbajtur parasysh
se burimet konvencionale tё informacionit
kanё edhe kuﬁzime. Mё konkretisht, raportet
nga punёdhёnёsit dhe sondazhet me ta
duhet tё trajtohen me maturi pёrderisa ato
pёrqendrohen nё vёshtirёsitё e rekrutimit dhe
jo patjetër edhe nё mungesat e fuqisё punёtore
si tё tillё. Nga ana tjetёr, studimet pёr sektorё
dhe profesione tё caktuara pasqyrojnë shumë
më saktë situatën aktuale, por janё tё kuﬁzuara
nё a�ёsinё e tyre pёr tё bёrё parashikime tё
sakta pёr zgjerimin apo ngushtimin ekonomik
si dhe pёr kёrkesёn pёr fuqi punёtore. Pёr
pasojё, pёrveç raporteve tё punёdhёnёsve dhe
studimeve pёr sektorё tё caktuar, ky seksion
analizon gjithashtu edhe ritmet e papunёsisё
nё sektorё ose nё profesione tё caktuara si dhe
disa studime makro-ekonomike tё kryera nga
disa vende evropiane.
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Megjithёse disa punёdhёnёs nga sektori privat
mund tё kenё mendime tё pёrcaktura pёr kёtё
çёshtje, ata janё shpesh tendenciozё pёr shkak
tё vlerёsimit tё ngushtё qё u bёjnё tё dhёnave
tё tyre pёr tregun e punёs ose për vendet
bosh dhe priren tё shprehin pikёpamje tё cilat
pasqyrojnё interesat e momentit tё bizneseve
tё tyre. Pёr mё tepёr, bizneset vetё shpesh
ndёrmarrin masa korrigjuese duke pёrshtatur
prodhimin, ose duke modiﬁkuar kërkesat e
domosdoshme për punësim deri në kualiﬁkime
minimale kur pёrballen me mungesё tё fuqisё
punёtore tё kualiﬁkuar. Pёr pasojё, ata mund
tё mos raportojnё mungesё tё fuqisё punёtore
nё industrinё e tyre. Prandaj, në vend që të
vlerësohet oferta e kuﬁzuar për fuqi punëtore
nga tё dhёnat e ofruara nga punёdhёnёsit, ёshtё
një strategji mё e mirё tё vlerёsohet kjo mungesë
e ofertës për fuqi punёtore duke krahasuar
nivelet aktuale tё punёsimit me strukturën e
papunёsisё meqё struktura e ngurtë e tregut tё
punёs mund tё jetё nё vetvete njё shkak madhor
pёr papunёsinё e vazhdueshme tё kombinuar
me inﬂacionin e pagave.2
Fatkeqësisht, informacioni pёr strukturën e
papunёsisё nuk gjendet me lehtësi. Njё tregues
alternativ dhe i besueshёm ёshtё analiza e
nivelit tё papunёsisё nё lidhje me numrin e
vendeve të lira te punës në njё sektor tё caktuar.
Pёr shembull, Franca boton njё përqindje
tё punёkёrkuesve sipas profesioneve, i cili
ёshtё pёrcaktuar si raporti i numrit tё njerёzve
qё kёrkojnё punё nё njё profesion speciﬁk
me numrin total tё punëkёrkuesve dhe tё
punёtorёve tё punёsuar nё atё profesion.
Ky raport, i cili ёshtё ndёrtuar tё ofrojё njё
matje analitike tё vështirësisë të tregjeve tё
ndryshme tё punёs për fuqi punëtore tregon
pёr shembull, se në Francë, ёshtё e dukshme
më shumë mungesa e fuqisë punëtore nё
tregjet e punёs tё industrisë së ndërtimit dhe të
industrisë mekanike (Francë, 2001).
Njё instrument i ngjashёm ka ﬁlluar nё Shtetet
e Bashkuara. Zyra e Statistikave tё Punёs e
Shteteve tё Bashkuara, nё kuadёr tё programit
Hapja e Vendeve të Punës dhe Sondazhi për
Lëvizjen e Fuqisë Punëtore (JOLTS), tani boton
tё dhёna mbi mungesën e fuqisё punёtore nё
nivel kombëtar. Programi JOLTS grumbullon
informacion
mbi
disponueshmёrinё
e
vendeve të lira te punës i cili ёshtё njё tregues
i rëndësishëm i vështirësisë që hasin tregjet e
punёs për fuqi punëtore si dhe për matjen e
papunёsisё në tërësi.
Meqё problemet qё lidhen me plakjen
e popullsisё së a�ë për punë janë të

pashmangshme (Seksioni II.2.2 mё poshtё),
njё numёr vendesh evropiane kanё investuar
për kryerjen e studimeve në nivel makro me
qёllim qё tё vlerёsojnё mungesat aktuale
pёr fuqi punёtore. Kёto studime vlerёsojnё
praninë e krahut të pazënë me punë në radhët
e popullsisë vendase, migranteve inaktive
dhe të papunëve si edhe nevojёn afatgjatё
pёr punёtorё migrantё. Gjetjet e kёtyre
projekteve kёrkimore nё pёrgjithёsi arrĳnë
në konkluzionin se migracioni mund tё kёtё
efekte afatgjata mbi rritjen e mirёqënies. Pёr
mё tepër, studime tё tilla priren gjithashtu
t’i japin njё pёrparёsi tё madhe pёrpjekjeve
pёr tё mobilizuar ofertёn pёr fuqi punëtore
të banorëve dhe për tё integruar popullsinё e
huaj nё tregun e punёs. Nё Gjermani, studime
tё ngjashme çuan nё hartimin e njё ligji
krejtësisht tё ri pёr migracionin (Süssmuth,
2001). Disa nga dispozitat e tĳ pёrfshĳnё njё
mekanizёm tё pёrshtatshёm pёr seleksionimin
e migrantёve i cili shpёrblen kapitalin njerёzor,
si edhe përdor disa mekanizma pёr tё thithur
punёtorё shumё tё kualiﬁkuar.
Në të kundërt, studimet jashtё Gjermanisё
pёrgjithёsisht nuk janё pёrqëndruar nё nevojёn
pёr lehtёsimin e imigracionit selektiv pёrmes
ligjeve të reja, megjithёse kjo gjë do tё ndryshojё
sё shpejti nё Britaninë e Madhe sipas njo�imit
tё qeverisё pёr njё sistem tё ri migracioni
tё bazuar nё pikё (Kutia VI.7). Sidoqo�ë,
studime tё tilla bazohen ende nё idenё se
migracioni mund tё zbusë vështirësitë e tregut
të punës për fuqi punëtore. Pёr shembull,
Ministria e Brendshme e Britanisё sё Madhe
i pёrdor sondazhet dhe tё dhёnat ekzistuese
me qёllim qё të identiﬁkojё dhe tё vlerёsojё
mungesat aktuale dhe perspektive tё tregut tё
punёs, dhe të vlerësojë, në analizë të fundit,
kёrkesёn pёr fuqi punëtore dhe kualiﬁkimet
qё nevojiten (Departmenti për Edukimin dhe
Punësimin, 2001). Pёr mё tepёr, nё Britaninë e
Madhe, tё dhёnat për vështirësitë e tregut të
punës dokumentohen para se të merret dhe të
zbatohet një vendim pёr lehtёsimin e procesit
të migracionit tё personave me kualiﬁkime tё
caktuara profesionale.
Megjithёse studime tё tilla makro-ekonomike
mund tё ndihmojnё për tё veriﬁkuar efektet e
pёrgjithshme pozitive tё migracionit, ose për
të kuptuar pasojat e plakjes dhe tё efekteve
tё pritshme tё rritjes sё nivelit tё pjesёmarrjes
dhe tё uljes sё moshёs sё daljes nё pension mbi
ofertёn pёr punё, ato ende nuk kanë mundësi
pёr tё llogaritur se sa migrantё mund dhe
duhet tё punësohen nё njё vend me qёllim
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qё tё plotёsohen nevojat e tregut tё punёs.
Pёr mё tepёr, studimet makro-ekonomike
nё pёrgjithёsi nuk mund tё parashikojnё
kohёzgjatjen e këtyre nevojave të identiﬁkuara
pёr fuqi punёtore.

të pensioneve dhe tё sigurimeve shoqёrore,
është dokumentuar shumë mirё nё raportet e
fundit nga Komisioni Global pёr Migracionin
Ndёrkombёtar (GCIM: 2005:13-14) dhe ILO
(Kutia II.1).

Pёrgjigjet pёr pyetje tё tilla gjenden duke
analizuar zhvillimet e tregut tё punёs në nivel
sektori ose ndryshimet brënda profesioneve
speciﬁke. Studime si kёto shpesh pёrpiqen tё
pёrcaktojnё ashpёrsinё e vështirësisë sё tregut
aktual tё punës për fuqi punëtore dhe mёnyrёn
se si situata mund tё ndryshojё nё tё ardhmen
e afёrt. Studime tё ndryshme qё merren
me mungesat nё sektorin e teknologjisё sё
informacionit janё shembuj tё kёtĳ tipi studimi
(UK, 2004; Rollason, 2003: 136-137). Megjithatё,
studime tё tilla nё pёrgjithёsi nuk ofrojnё
ndonjё vlerёsim tё nevojёs pёr migracionin
pёr motive punёsimi, dhe as nuk i referohen
politikave të migracionit.

Kutia II.1

Sidoqo�ë, parashikimet nё nivel profesioni
janё nё pёrgjithёsi mё tё detajuara sesa
studimet makro-ekonomike dhe janё tё
vlefshme pёr vlerёsimin e prirjeve tё tregut
tё punёs. Kёto lloj parashikimesh mund tё
kategorizohen nё vĳa tё trasha nё dy grupe
tё mёdha. Grupi i parё pёrmban studimet e
shumta qё parashikojnё rritjen e punësimit
pёr dy, pesё ose dhjetё vjetёt qё vĳnё, por qё
nuk ofrojnё tregues nё lidhje me mungesat
nё tregun e punёs. Njё shembull i studimeve
tё tilla ёshtё Manuali për një Parashikim të
Përgjithshëm të Profesioneve (Ocupational
Outlook Handbook) qё botohet çdo vit nga
Zyra e Statistikave tё Punёs nё Departamentin
e Amerikan tё Punёs (US, 2006). Kategoria e
dytё e parashikimeve pёrbёhet nga raporte qё
kёshillojnё dhe informojnё tё diplomuarit pёr
mundёsitё e tregut tё punёs. Kur janё kryer
mirё, kёto sondazhe janё shumё tё dobishme
pёr t’u pёrpjekur për tё parashikuar mungesat
e tregut tё punёs.

Deﬁciti demograﬁk
Ekziston njё kontrast midis popullsive qё po
plaken nё vendet mё tё zhvilluara dhe popullsive
mё tё reja tё vendeve nё zhvillim. Megjithёse
popullsitё po plaken nё njёfarё mase kudo,
procesi ёshtё mё i pёrparuar nё Evropё dhe
Japoni, ku lindshmёria ёshtё aq e ulёt sa numri i
vdekjeve e kalon numrin e lindjeve. Sipas prirjeve
tё sotme, midis viteve 2000 dhe 2050 popullsia e
Italisё, pёr shembull, ёshtё parashikuar tё bjerё
me 22%, ndёrsa Estonia dhe Letonia presin rёnie
prej 52% dhe 44% respektivisht. Lindshmёria e
ulёt dhe jetёgjatёsia nё rritje, pёr Evropёn si njё e
tёrё, do të thotë që pёrqindja e popullsisё mbi 65
vjeç do tё rritet nga 15% deri nё 28% midis viteve
2000 dhe 2050, ndёrsa nё Japoni nga 17 nё 36%.
Burimi: ILO (2004: 14, paragraﬁ 48).

Kutia II.2
Rёnia demograﬁke dhe migracioni nё
Federatёn Ruse
Rusia ka interes tё pranojё migrantё pёr njё
numёr arsyesh të brendshme. Sё pari, ekzistojnё
arsye demograﬁke, pra rёnia e menjёhershme e
numrit të popullsisё, veçanёrisht e personave nё
moshё pune. Nё vitin 2005, popullsia e Rusisё
u pakësua me 615 500 njerёz. Sipas niveleve tё
sotme tё migracionit, deri në vitin 2050 popullsia
e Rusisё mund tё bjerё me 100 milion njerёz dhe
popullsia e personave nё moshё pune do tё bjerё
me 47.7 milion.
Numri i personave mbi 60 vjeç do tё rritet nga
20% të popullsisë së përgjithshme nё vitin 2005
nё 26% nё vitin 2025.
Nё vitin 2005, migracioni kompensoi vetёm 12%
tё rёnies natyrore tё popullsisё gjё qё ёshtё e
pamja�ueshme pёr zhvillimin e qёndrueshёm tё
vendit. Pёr pasojё, do tё jetё e pamundur qё Rusia
ta kompensojё rёnien natyrore tё popullsisё sё
vet vetёm përmes migracionit, sepse pёr ta bёrё
kёtё, ajo duhet tё pranojё rreth 800 000 migrantё
çdo vit, gjё qё ёshtё jorealiste dhe ndoshta mund
tё shkatërronte unitetin social, etnik dhe kulturor
tё shoqёrisё ruse. Pёr pasojё, migracioni mbetet
njё burim i madh demograﬁk pёr Rusinё dhe
eﬁçenca e kёtĳ burimi varet drejpёrdrejt nga
hartimi dhe zbatimi i politikave racionale për
pritjen dhe integrimin e migrantёve.

II.2.2 Faktorёt demograﬁkё3
Deﬁciti demograﬁk, veçanёrisht nё vendet
evropiane dhe nevoja qё pason pёr ndoshta
njё vërshim tё madh të punëtorëve migrantë,
pёrfshirё kёtu edhe migracionin për motive
punësimi me synim qëndrimin e pёrhershёm
nё kёto vende pёr të rigjeneruar popullsitё dhe
pёr tё ruajtur nivelin aktual tё fuqisë punёtore
me qёllim garantimin e rritjes sё vazhdueshme
ekonomike dhe tё mbёshtetjes sё sistemeve

Burimi: IOM Moskё (Mars 2006).
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Ndёrsa ndryshimet demograﬁke priten ta
rёndojnё mungesën e fuqisë punëtore në
tregjet e punёs tё vendeve evropiane anëtare të
OSBE meqё madhёsia e popullsisё sё a�ё pёr
punё tkurret, rritja e migracionit ёshtё vetёm
njёri prej instrumenteve qё politikёbёrёsit do
tё duhet ta kenё parasysh pёr t’u pёrgatitur
pёr pakësimin e popullsisё sё a�ё pёr punё.
Kёto politika mund tё pёrfshĳnё rritjen e
niveleve tё pjesёmarrjes nё punё, veçanёrisht
tё grave dhe tё migrantёve me qëndrim të
ligjshëm dhe shtyrjen e moshёs sё pensionit.
Midis kёtyre alternativave, rritja e migracionit
ka avantazhin e menjёhershёm tё ushtrimit tё
njё ndikimi pozitiv mbi moshёn e popullsisё
dhe pёrbёrjen e saj sepse migrantёt ekonomikё
janё përgjithësisht tё moshave mё tё reja.
Sidoqo�ë, politikat e migracionit mund tё
luajnё vetёm njё rol tё kuﬁzuar nё trajtimin e
sﬁdave demograﬁke në Evropë dhe thjesht sa
u shtohen politikave tё tjera.
Pёr mё tepёr, politikat e migracionit kanë
qenë historikisht objekt i njё numri kuﬁzimesh
praktike dhe politike (OECD, 1991). Nё fakt,
kur përdoren politikat e migracionit me qёllim
qё tё trajtohet çështja e tkurrjes së popullsisё sё
a�ё pёr punё nё vendet evropiane anёtare tё
OSBE, ёshtё e rёndёsishme tё merren parasysh
nivelet shumë të larta krejt jorealiste (politikisht
dhe praktikisht) tё migracionit qё mund tё
ishin të nevojshme për të dhënë njё ndikim tё
dukshëm nё strukturёn e popullsisё qё plaket nё
Evropё. (UN, 2000a). Është pёrllogaritur se, pёr
shembull, pёr tё ruajtur popullsinё nё nivelet e
saj tё vitit 1995 nё Francё, Gjermani, Itali dhe
nё Britaninë e Madhe, nivelet e migracionit
duhet tё treﬁshohen nga 237 000 nё 677 000.
Ndërsa, nё fakt, pёr tё ruajtur nivelin e fuqisë
punëtore tё vitit 1995 dhe nivelin e varësisë, do
tё nevojitej njё nivel shumë mё i lartё migracioni
(deri nё 1.1 milion nё vit).4 Sigurisht, kjo nevojё
potenciale pёr një numër tё madh migrantёsh
pёr tё balancuar prirjet negative demograﬁke
njihet edhe nё Federatёn Ruse ku njё pakёsim
i konsiderueshëm i popullsisё, veçanёrisht i
personave nё moshё pune, ka çuar nё kёrkesa
pёr njё politikё migracioni mё tё hapur dhe
mё racionale (Kutia II.2). Pavarёsisht nga kёto
kuﬁzime nё lidhje me prurjet e migrantëve nё
shkallё tё madhe, ёshtё e qartё se migracioni
ёshtё pjesё e pёrgjigjes pёr problemin e deﬁcitit
demograﬁk.

II.2.3 Tё drejtat e punёtorёve
migrantё
Siç u vu nё dukje mё sipёr, mbrojtja e tё drejtave
tё punёtorёve migrantё ёshtё njё çёshtje e
rёndёsishme pёr politikёbёrёsit si nё vendet
e origjinёs ashtu edhe nё ato tё destinacionit.
Megjithatё, ёshtё gjithashtu e qartё se mbrojtja
e tё drejtave tё punёtorёve migrantё nё vendin
e punёsimit ﬁllon që nё vendin e origjinёs.
Sa mё mirё qё tё jenё tё pёrgatitur pёr punёn
jashtё aq mё shumë mundësi ka që punëtorët
migrantë tё jenё të a�ë tё gёzojnё mbrojtjen
e pёrshtatshme nё vendin e destinacionit dhe
aq mё mirё do t’i njohin tё drejtat e tyre. Siç
u diskutua me hollësi nё Kapitullin I, kёto tё
drejta janё tё mbrojtura me ligjet rajonale dhe
ndёrkombёtare pёr tё drejtat e njeriut si edhe
me të drejtën ndёrkombёtare tё punёs, por
ata duhet qё tё jenё tё mbrojtur gjithashtu
edhe nga ligjet qё zbatohen nё vendin e tyre,
pёrfshirё kёtu legjislacionin kombëtar pёr
punёn (Kapitulli VII).

II.2.4 Menaxhimi i migracionit tё
parregullt
Politikёbёrёsit shpesh thonё se parandalimi
ose ulja e migracionit tё parregullt ёshtё faktor
themelor pёr legjitimitetin dhe kredibilitetin
e njё politike të ligjshme pranimesh dhe për
tё siguruar miratimin e publikut tё gjerё
pёr njё politikë tё tillё. Siç vihet në dukje nё
Kapitullin VIII, migracioni i parregullt ёshtё
i padёshirueshёm pёr njё numёr arsyesh,
pёrfshirё:
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kushtet shfrytёzuese dhe tё rrezikshme nё
tё cilat migrantёt e parregullt punojnё pa
pasur mundësi për të përﬁtuar mbrojtjen e
nevojshme sociale dhe ligjore;
zgjatjen e jetës së tregut informal të punës
mundësinë për efekt të padëshirueshëm
tek fuqia punëtore e ligjshme vendase, e
thënë ndryshe kushte më tё kёqĳa pune
dhe paga mё tё ulëta;
humbjen e tё ardhurave të shtetit nga
taksat;
çёshtjet e sigurisё nё lidhje me hyrjet
klandestine dhe me ekzistencën e rrjeteve
tё traﬁkimit dhe kontrabandimit tё
cilat lehtёsojnё hyrjen dhe punёsimin e
migrantёve tё parregullt;
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detyrёn e vёshtirё për tё bindur dhe edukuar
popullsinё pritëse për domosdoshmërinë
për punëtorë të huaj, veçanёrisht nё vendet
ku migracioni pёr motive punёsimi ёshtё njё
fenomen relativisht i ri. Prandaj, riorientimi i
politikёs sё migracionit drejt hyrjes sё ligjshme
tё punёtorёve migrantё dhe legalizimi i
migrantёve tё parregullt qё tashmё banojnё
nё vend krĳojnë sﬁda tё reja nё fushat sociale
e kulturore. Sipas IOM, bazuar nё sondazhet
sociologjike, afёrsisht gjysma e popullsisё ruse
ёshtё e shqetёsuar nga prania e migrantёve
dhe afёrsisht njё e katёrta e qytetarёve rusё ka
njё qёndrim negativ ndaj migrantёve.

efektin e mundshёm negativ në
marrёdhёniet e jashtme midis vendeve tё
origjinёs dhe tё destinacionit kur bëhet �alë
pёr numër të madh punёtorёsh migrantё
tё parregullt.

Pёr pasojё, duhet gjetur njё ekuilibёr delikat
midis miratimit tё masave pёr parandalim e
zvogëlim të migracionit tё parregullt, pёrfshirё
kёtu masat e brendshme pёr të lu�uar tregjet
informale tё punёs nё vendet e destinacionit,
dhe krĳimit tё rrugëve të tjera të ligjshme pёr
pranimin e fuqisë punëtore migrante nё sektorё
speciﬁkё pune ku mund të përcaktohen qartë
kërkesat pёr fuqi punёtore. Gjithnjë e më
shumë, vёmendja e politikёs po pёrqendrohet
nё plotёsimin e kёtyre kёrkesave pёrmes
importimit tё punёtorёve tё pёrkohshёm
migrantё, megjithëse, nё njё numёr vendesh
tё OSBE ekzistojnё gjithashtu edhe shanset pёr
migracion tё pёrhershёm pёr motive punёsimi,
veçanёrisht pёr punёtorё me kualiﬁkim shumё
tё lartë.

Duke qenё se ekziston njё “distancё kulturore”
nё rritje midis migantёve qё hyjnё nё vend
dhe popullsisё ruse (pёr shembull, mё shumё
migrantё nga qytetet e vogla dhe fshatrat; rёnie
e nivelit arsimor tё migrantёve; rritje e numrit
tё migrantёve qё e ﬂasin keq rusishten dhe qё
e njohin shumë pak kulturёn ruse), qёndrimi i
popullsisё vendase ndaj migrantёve ka mundёsi
tё pёrkeqёsohet. Pёr pasojё, pёrveç sigurimit
të shërbimeve për integrimin e migrantёve
(Seksioni VII.3.2 mё poshtё), programe tё tjera
paralele kёrkohen pёr zhvillimin e tolerancёs
tek popullsia lokale.5

Kёto probleme trajtohen nё Kapitullin VI.
Edhe kur vёrtetohet se punёtorёt migrantё
janё dukshёm tё nevojshёm pёr ekonominё,
politikёbёrёsit vazhdojnё tё pёrballen me

SHENIME
1

Kjo pjesë ёshtё pёrshtatur nga Lee (2004: 25-28).

Studimi i sondazheve pёr vendet vakante tё punёs tregon se mungesat e vendeve tё punёs nuk janё
patjetёr fenomene ciklike dhe besohet se shkaktohen nga faktorё të ndryshëm, ndёrkohё qё besohet se
mbeten tё pandjeshme ndaj cikleve ekonomike afatshkurtёra. Nё Evropё, tё dhёna tё kohёve tё fundit
pёr tregun e punёs tregojnё se mungesat e fuqisё punёtore jo vetёm që janё bёrё mё tё mprehta pёrgjatё
viteve, por do tё mbeten tё tilla pavarёsisht nga rënia ekonomike qё ﬁlloi nё vitin 2002. Kjo do tё jetё
veçanërisht e rëndësishme për sektorin e shёrbimeve, i cili citohet shpesh si njё fushё ku ﬁrmat evropiane
ndeshin probleme pёr rekrutimin e punёtorёve (OECD, 2003).
2

3

Kjo pjesë ёshtё pёrshtatur pjesёrisht nga Lee (2004: 27).

ILO (2004: 14-15, paragraﬁ 49), citon OKB (2003). Niveli i dependencёs ёshtё marrёdhёnia midis numrit
tё personave tё moshuar (pra mbi 65 vjeç) dhe numrit tё personave nё moshё produktiviteti ekonomik
(zakonisht midis 16 dhe 65 vjeç) nё popullsinё e njё vendi.
4

5

Informacioni ёshtё dhёnё nga IOM në Moskё (Mars 2006).
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III. Hartimi i politikave në
vendet e origjinës për mbrojtjen
e punёtorёve migrantë
Ky kapitull do të trajtojë politikat për të nxitur
mbrojtjen dhe mirëqenien e punёtorёve
migrantë. Vendet e origjinës kanë dy
alternativa politike kryesore për ta arritur
kёtё gjë: masat rregullatore dhe ofrimin e
shërbimeve mbёshtetёse. Kapitulli në vĳim
do të trajtojë politikat për rritjen e përﬁtimeve
nga migracioni i organizuar për motive
punësimi, pёrfshirё këtu marketingun dhe
zgjerimin e migracionit për motive punësimi,
rritjen e përﬁtimeve nga dërgesat në të
mirë të zhvillimit, zhvillimin e a�ësive dhe
zbutjen e migracionit të burimeve njerëzore të
kualiﬁkuara.

III.1 Strategjitë politike
Një shqetësim kryesor për të gjitha qeveritë që
dёrgojnё fuqi punëtore jashtë ёshtё garantimi
i mirëqenies së punёtorёve migrantë dhe
sigurimi i pagesës së rrogave të denja dhe i
kushteve themelore. Nuk ekzistojnë sisteme
të përsosura për rregullimin e migracionit për
motive punësimi. Megjithatë, vendet e origjinës
kanë një gamё strategjish politike të cilat
mund ta zgjerojnë hapësirën e veprimit dhe të
pёrmirёsojnё eﬁçencёn e mekanizmave të tyre
rregullatore dhe të shërbimeve mbёshtetёse,
ku përfshihen:


ndodhë punësimi (PEOS) dhe intensiﬁkimi
i fushatave informative, të cilat iu ofrojnë
aplikantёve informacion të mja�ueshëm
për t’iu mundësuar atyre marrjen e
vendimeve;


Fuqizimi i punёtorёve migrantë, veçanërisht përmes formimit të organizatave me
bazë komuniteti në mënyrë që të bëhet i
mundur dëgjimi i �alës të tyre dhe ajo të
merret parasysh kur përpilohen politika;



Reformimi dhe thjeshtëzimi i rregulloreve
dhe procedurave që synojnë të mbrojnë
punёtorёt, dhe të mos lejojnë që kuadri
rregullator të bëhet i pazbatueshëm dhe
kështu të nxisë në mёnyrё tё tёrthortё
migracionin e parregullt;



Mbikëqyrja dhe monitorimi nga afër nga
ana e qeverisë e aktiviteteve rekrutuese
që ndërmerren nga nxitësit/agjencitë
ndёrkombёtare tё punësimit për tё
minimizuar praktikën e keqe dhe abuzimet
ndaj atyre që kёrkojnё punë jashtë vendit
tё tyre;



Fillimi i hetimeve penale kundër kundravajtësve që kryejnë shkelje tё rënda, përveç
heqjes së licensave tё agjencive;



Vëmendje e posaçme për mbikëqyrjen
e rekrutimit dhe të shpërndarjes së
kategorive tё punёtorёve që mund tё bien
pre e praktikave tё këqĳa dhe e abuzimit,
tё tilla si punëtoret shtëpiake femra dhe

Kryerja e seminareve orientuese para se të
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punёtorёt me kualiﬁkime tё ulëta;


Rritja e nivelit tё kualiﬁkimeve tё
punёtorёve në standarde më tё larta për
tё pёrmirёsuar shanset e tyre për punësim
dhe nxitja e punësimit të tyre jashtë vendit,
duke marrë parasysh problematikën e
“rrjedhjes së trurit”;



Vendosja e masave më tё forta për tё
garantuar zbatimin e kontratave tё
punës në vendin e punës, veçanërisht
përmes marrëveshjeve dypalëshe dhe
marrëveshjeve me qeveritë e vendeve
pritëse;



Prezantimi i shërbimeve mbёshtetёse tё
tilla si orientimi para nisjes dhe fondi i
ndihmës sociale;



Bashkëpunimi ndёrshtetёror midis vendeve tё origjinës dhe tё destinacionit.

Politikat për migracionin për motive punësimi
duhet tё pёrfshĳnё masa për parandalimin e
praktikave abuzive dhe për nxitjen e punës së
denjë dhe produktive si për burrat ashtu edhe
për gratë migrante në kushtet e lirisë, barazisë,
sigurisë, dhe tё dinjitetit njerëzor. Politika tё
tilla duhet tё respektojnë ngjashmёritё dhe
ndryshimet e eksperiencave migratore tё
kategorive tё ndryshme tё burrave dhe grave.
Ato duhet tё synojnë në zhdukjen e tё gjitha
formave tё diskriminimit dhe tё pabarazisë
gjinore, si edhe tё trajtojnë aspekte tё tjera
tё cёnueshmёrisё, tё shkeljeve dhe pasojat e
tyre. Po ashtu, këto politika, legjislacione dhe
programe duhet tё marrin në konsideratë faktin
se gratë migrante shpesh gjenden në situata
tё parregullta, në sektorë tё parregulluar tё
ekonomisë, ose si viktima tё traﬁkantëve ose
kontrabandistëve dhe u nënshtrohen shumë
formave tё dhunës dhe abuzimit.1

III.2 Rregullimi i
Agjencive Private tё
Punësimit
Shumica e punёtorёve migrantë nuk kanë
informacion për mundësitë për punë,
veçanërisht kur ata lёnё vendin e tyre për
herë tё parë në kërkim tё punësimit jashtë. Po
ashtu, punёdhёnёsit në vendet pritëse kёrkojnё

rrugë eﬁkase për tё plotësuar vendet bosh me
punёtorё migrantë dhe kёrkojnё informacion
për kandidatët më tё pёrshtatshёm. Në një
botë që po globalizohet me shpejtësi, ku po
hapen rrugë tё reja migracioni dhe ku ﬂukset
migratore janë të shumëllojshme, rekrutuesit
privatë luajnë një rol tё rëndësishëm në
përputhjen e ofertës me kёrkesёn.
Zhvillimet në industrinë e migracionit ofrojnë
shanse për një gamë të gjerë rekrutuesish
privatë, duke ﬁlluar që nga agjencitë e vogla
dhe të specializuara private të punësimit e deri
te kompanitë shumëkombëshe. Përveç këtyre
bizneseve që veprojnë në mënyrë të ligjshme,
ekziston edhe një botë paralele e rekrutuesve
gjysmë të ligjshëm ose krejtësisht kriminelë që
janë shpesh të lidhur me rrjetet e traﬁkimit ose
të kontrabandimit. Studimet kanë treguar se
aty ku rrugët e ligjshme të migracionit janë të
kuﬁzuara, punëtorët migrantë do të varen në
një masë të madhe nga rekrutuesit jolegjitimë
ose nga rrjetet e tyre sociale. Kësisoj, sﬁda për
qeveritë është nxitja e migracionit të ligjshëm,
rregullimi i tregut për agjencitë private të
punësimit, mbrojtja e punëtorëve migrantë
nga abuzimet dhe zbutja e konkurrencës së
pandershme në rekrutim.
Përderisa rekrutuesit e kanë kaq të lehtë të
punojnë të maskuar ose “në të zezë”, është
themelore që të kombinohen masat rregullatore
me fushatat promocionale për të garantuar
përputhshmërinë e tyre me ligjin. Ekzistojnë
mënyra të shumta për rregullimin dhe
monitorimin e veprimtarisë së rekrutuesve,
ndërkohë që garantohet njëkohësisht edhe
mbrojtja e punëtorëve migrantë nga abuzimi.
Zgjedhja e njërës mënyrë apo e një tjetre duhet
të mbështetet në analizën e industrisë së
rekrutimit, të llojeve kryesore të veprimtarive
të saj, dhe të problemeve të mundshme. Spektri
i legjislacionit mund të ndryshojë shumë në
varësi të tipit të agjencisë private të punësimit
(PEA), e megjithatë, ligjvënësit nuk duhet ta
lënë të papërcaktuar statusin ligjor të këtyre
agjencive. Pjesa që vĳon paraqet një panoramë
të përgjithshme të mënyrave rregullatore,
duke ﬁlluar me një prezantim të shkurtër të
standardeve ndërkombëtare.

III.2.1 Standardet ndërkombëtare
Ekzistojnë disa instrumente ndërkombëtare
që i detyrojnë shtetet t’i mbrojnë punëtorët
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migrantë nga abuzimi gjatë rekrutimit dhe
t’i ofrojnë atyre udhëzime në lidhje me
standardet ligjore. Dispozitat më të reja
dhe më të detajuara mund të gjenden në
Konventën Nr 181 të ILO për Punësimin Privat
(1997) dhe në Rekomandimin e ILO Nr.188.
Ky instrument zëvendësoi Konventën Nr. 96
të ILO për Agjencitë e Punësimit me Pagesë
(1949), e cila është ende në fuqi në pak shtete
anëtare të cilat e kanë ratiﬁkuar atë. Përveç
kësaj, ekzistojnë edhe Konventa e OKB për
Mbrojtjen e të Drejtave të të gjithë Punëtorëve
Migrantë dhe të Anëtarëve të Familjeve të tyre
si edhe Konventa e ILO për Punëtorin Migrant
të cilat u referohen rregullimit të rekrutimit në
migracion.
Konventa e ILO për Punësimin Privat Nr.181
(1997) njeh rolin e mundshёm pozitiv që
Agjencitë Private të Punësimit (PEA) mund tё
luajnë në tregjet kombëtare dhe ndёrkombёtare
tё punës. Kjo konventё i detyron shtetet
ratiﬁkuese që, pas konsultimit me organizatat
pёrkatёse tё punёtorёve dhe tё punёdhёnёsve
(Neni 3), tё pёrcaktojnё statusin ligjor tё
këtyre agjencive dhe rregullat që drejtojnë
veprimtarinë e tyre. Neni 1 ofron një përkuﬁzim
tё gjerë për APP:
“Çdo person juridik ose ndёrmarrje, e
licensuar apo jo, e pavarur nga autoritetet
publike, që ofron një ose më shumё nga
shёrbimet e mёposhtme tё tregut të punёs:






Shёrbime për perputhjen e ofertave
dhe tё aplikimeve për punë, pa tё
drejtёn që agjencia private e punësimit
tё bёhet palё në marrёdhёnien e
punësimit, që mund të krĳohet aty.
Shёrbime që konsistojnё në punёsimin
e punёtorёve me synimin për t’i vënë
ata në dispozicion të një pale tё tretё.
Shёrbime tё tjera që lidhen me
kёrkimin e punёs, tё pёrcaktuara nga
autoriteti kompetent pas konsultimit
me organizatat më pёrfaqёsuese tё
punёdhёnёsve dhe tё punёtorёve, shërbime tё tilla si ofrimi i informacionit në
lidhje me punёn, të cilat nuk synojnë
të harmonizojnë ofertat dhe aplikimet
për punë.”

Ky pёrkuﬁzim mbulon dy tipe tё marrёdhёnieve tё punësimit që mund tё kenё lidhje me
zotёsinё e punёtorёve migrantë për tё negociuar.

Shёrbimi i parё i cili ёshtё më i zakonshmi dhe
që ushtrohet më shpesh nga APP në vendet që
dёrgojnё punёtorё përfshin vendosjen aktuale
tё punёtorёve në një ndёrmarrje pёrdoruese.
Shёrbimi i dytё ka tё bёjё me agjencitё për punë
të pёrkohshme ose me lloje tё tjera tё ofruesve
tё punёs, tё cilat shpesh punёsojnё punёtorё
migrantë në vendet pritëse dhe i pajtojnë ata
në punë tek punёdhёnёsit. Kёto agjenci janë
pjesё e një marrёdhёnieje punësimi trekëndore.
Pёrveç kësaj, ekzistojnё edhe agjenci që ofrojnё
shёrbime tё posaçme, tё tilla si trajnime për
punë ose panaire pune, tё cilat, në kёtё mёnyrё,
i korrespondojnё pjesёs sё tretё tё pёrkuﬁzimit
tё mёsipёrm.
Po ashtu, ligjvёnёsit mund tё pёrjashtojnё nga
tregu disa tipe agjencish. Kjo mund tё jetë e
rёndёsishme për kategoritё e punёtorёve tё cilёt
janë abuzuar në tё shkuarёn ose tё cilёt mund
tё pёrﬁtojnё shërbime më të mira nga Shёrbimi
Publik i Punësimit (PES) (Neni 2). Disa dispozita
tё Konventёs merren me mbrojtjen e punёtorёve
tё rekrutuar dhe tё sistemuar në punë nga
një agjenci private punësimi. Këto dispozita
garantojnё tё drejtat themelore tё punёtorёve si
edhe masa tё posaçme mbrojtёse për punёtorёt
migrantë (Nenet 4, 5, 8, 9, 11 dhe 12).
Rekomandimi Nr. 188 u bёn thirrje shteteve tё
lu�ojnё praktikat e reklamave të pandershme,
pёrfshirё kёtu reklamat për punë që nuk
ekzistojnё, gjё që shfaqet posaçёrisht në
migracion. APP (PEA) duhet tё mos lejohen
tё rekrutojnё punёtorё për punë që pёrmbajnё
rreziqe tё papritura apo rreziqe të tjera.
Dispozita tё tjera në Konventёn Nr. 181 dhe
në Rekomandimin Nr. 188 merren me nxitjen
e bashkёpunimit midis APP (PEA) dhe SHPP
(PES).
Para se tё vendoset për një politikё tё veçantё
në lidhje me APP, qeveritë duhet tё krĳojnë
një kuadёr tё pёrshtatshёm institucional për
tё monitoruar dhe kёrkuar respektimin e
legjislacionit vendas. Në shumicёn e vendeve,
pёrgjegjёs për kёto detyra ёshtё një departament
i specializuar në Ministrinё e Punёs. Disa herё,
mund tё jetё e kёshillueshme tё ngrihet një
autoritet i pavarur që punon në bashkёpunim
me disa ministri tё linjёs, me partnerёt socialё
dhe organizata tё tjera të shoqёrisё civile. Në
çdo rast, autoriteti duhet tё ketё një mandat tё
qartё dhe burime tё mja�ueshme për tё kryer
aktivitetet e veta monitoruese.
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III.2.2 Regjistrimi dhe licensimi
Mёnyrat më tё pёrdorura për tё rregulluar
aktivitetet e APPve janë regjistrimi dhe
licensimi. Regjistrimi kёrkon që agjencia tё
regjistrohet kundrejt një tarife në Dhomёn
e Tregtisё ose në një autoritet tjetёr. Pastaj,
agjencia e regjistruar i nënshtrohet kontrolleve
rutinё tё autoriteteve tё tatimeve ose tё
inspektorёve tё punёs si dhe çdo biznes tjetёr.
Duke pasur parasysh ndjeshmёrinë e veçantё
për procesin e rekrutimit, shumё vende kanë
zgjedhur alternativën e sistemit tё licensimit.
Licensimi, nёse zbatohet si duhet, ndihmon
që tё vendoset transparenca në treg dhe tё
zbulohen aktivitetet e paligjshme. Megjithatё,
pёrderisa kjo imponon një barrё shtesё
tek biznesi, ёshtё me rёndёsi themelore tё
zhvillohet një trajtim i dyﬁshtё: shpёrblime për
agjencitё që veprojnë në përputhje me rregullat
dhe penalitete për ato që përdorin praktika tё
paligjshme. Autoriteti publik pёrgjegjёs duhet
tё mbajё gjithashtu një regjistёr tё agjencive
tё licensuara dhe ta vërë atë në dispozicion të
publikut. Regjistrit mund t’i bashkangjitet një
“listё e zezё” me ato agjenci tё cilat kanë shkelur
ligjin. Është gjithashtu shumё e rëndësishme
që ligjvёnёsit tё përcaktojnë qartë përgjegjësitë
dhe detyrimet e APPve dhe tё ndёrmarrjeve
përdoruese në rastin e shkeljeve tё ligjeve tё
punёs dhe tё dispozitave tё tjera ligjore. Për më
tepёr, APPve duhet t’u kёrkohet që tё zbatojnё
ligjet e punёs dhe tё shanseve tё barabarta. Kjo
gjë, pa dyshim që ndihmon në pёrcaktimin e
pёrgjegjёsive tё APP dhe të ndёrmarrjeve për
mbrojtjen e punёtorёve.
Disa qeveri kanë hartuar modele të kontratave
të punёs tё cilat mbulojnё standardet
minimale tё punёs, tё tilla si: përshkrimin e
punёs, shpërblimin, orёt e punёs dhe ditët e
pushimit, transportin, kompensimin në raste
plagosjesh, përkujdesin shёndetёsor në raste
urgjencash dhe procedurat për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve. APP duhet tё detyrohen
t’i pёrdorin kёto modele kontratash si pika
reference dhe tё mbajnё dokumente për tё
gjitha kontratat e lëshuara.
Rregullat për veprimtarinё e APP duhet tё
pёrfshĳnё gjithashtu edhe sistemet e raportimit
dhe të mbrojtjes sё të dhënave të informacionit
personal tё klientёve dhe tё punёkёrkuesve.
Një çёshtje kyç, veçanërisht për rekrutimin për

punë jashtë, ёshtё mbledhja e tarifave të punёkёrkuesve. Konventa Nr. 181 e ILO speciﬁkon
se APP “nuk duhet t’u kёrkojё punёkёrkuesve
as drejtpërdrejt, as tёrthorazi, asnjё tarifё ose
shpenzim, as tё plotё dhe as tё pjesshme”
(Neni 7). Megjithatё, nёse ёshtё në “interesin e
punёtorёve në �alё, dhe pas konsultimesh me
organizatat pёrfaqёsuese tё punёtorёve dhe tё
punёdhёnёsve” mund tё bёhen pёrjashtime për
disa kategori të caktuara punёtorёsh ose tipe
shёrbimesh tё ofruara nga APP. Interpretimi i
pёrjashtimeve që parashikohen nga ligji vendas
në lidhje me Konventёn Nr.181 ёshtё analizuar
nga Komiteti i Ekspertёve tё ILO për Zbatimin
dhe Mbikëqyrjen e Standardeve. Në fakt,
mbledhja e tarifave lejohet nga legjislacionet e
shumё vendeve. Çёshtja kёtu nuk ёshtё shumë
tek vënia e tarifёs, por tek ulja e tarifave shumё
tё larta.
Kushtet për dhënien e një license mund tё jenë
shumë të ndryshme, por, në pёrgjithёsi, ato
mbulojnё kёto çёshtje:
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Tarifën e licensimit: tarifa duhet tё jetё e
pёrshtatshme dhe tё pasqyrojё mjedisin e
punës së APP në vendin në �alё. Ligjvёnёsit
mund tё zgjedhin alternativën e vendosjes
së tarifave të përbashkëta për tё zvogëluar
pengesat për hyrjen në treg të APP të
vogla.
Kapacitetin ﬁnanciar të aplikantit: kjo
mund tё pёrfshĳё vёrtetimin e zotërimit
të një minimumi kapitali ﬁllestar dhe/
ose tё një depozite si masё mbrojtёse
kundër shkeljeve tё kontratave ose si një
garanci për dëmshpërblimin e humbjeve
dhe dёmeve për tё cilat APP do tё ishte
pёrgjegjёse.
Kualiﬁkimin personal e profesional të
staﬁt: kjo ka tё bёjё me kritere tё tilla si
mosha, shtetёsia, besueshmёria (d.m.th.,
mungesa e një dosjeje penale), trajnimi
profesional, etj., i aplikantit dhe i staﬁt që
do tё punёsohet nga agjencia.
A�ёsinë drejtuese dhe për marketing
të aplikantit: aplikanti dhe staﬁ duhet
tё zotёrojnё a�ësi menaxheriale dhe
marketingu tё cilat kёrkohen për kryerjen e
aktiviteteve tё sistemimit në punë dhe për
sigurimin e kontratave me punёdhёnёsit.
Kjo ёshtё veçanërisht e rёndёsishme në
rekrutimet për tё punuar jashtë vendit.
Vlefshmёrinë e licensёs dhe riaplikimin:
shumica e licensave lёshohen për një

3.



periudhё tё kuﬁzuar kohe dhe nga APP-të
kërkohet që tё riaplikojnё ose tё kёrkojnё
zgjatjen e afatit tё licensës së tyre.
Fushёveprimin dhe transferueshmёrinë e
licensёs: një licensё mund tё kuﬁzohet për
një mbajtёs speciﬁc, për një vendndodhje
tё agjencisё, ose për një lloj aktiviteti.

•
•
•
•
•
•

Personalite juridik;
Personalitet korporativ;
A�ësi ﬁnanciare;
A�ёsi për marketing;
A�ёsi rekrutimi;
Kapacitet menaxherial.

Një ilustrim i hollësishëm i standardeve që
mund tё kёrkohen jepet në Tabelёn III.1.

Ligjet e shtetit duhet tё kёrkojnё që personaliteti
korporativ dhe ai juridik i agjencive rekrutuese
tё veriﬁkohet dhe të jetë objekt i kontrollit të
kujdesshëm dhe i monitorimit tё veprimeve.
Kёto personalitete juridike dhe korporative
evidentohen në licensё, gjё që kёrkon disa
standarde të caktuara nga ana e APPve:

Filipinet dhe Pakistani janë dy vende me një
sektor privat aktiv për rekrutimet. Në vitin
2003, në Filipine ishin 1 327 agjenci rekrutimi
tё licensuara. Tabela III.2 ilustron kёrkesat për
licensim në Pakistan dhe në Filipine.

Tabela III.1
Standardet dhe Kёrkesat për Licensimin e Agjencive tё Rekrutimit

Standardi
Personalitet juridik

Qёllimi
Tё vërtetojё që biznesi
vepron sipas ligjit.

Personalitet
korporativ

Tё tregojё se mund
tё ekzistojё si një
ndërmarrje.

A�ësi ﬁnanciare

Tё zotёrojё burime
ﬁnanciare për veprime
ndёrkombёtare dhe
tё ketё a�ёsi për tё
pёrballuar pasojat
e dёshtimeve tё
mundshme në treg.

A�ёsi për marketing

Tё tregojё kompetencё
në kёrkimin ose në
identiﬁkimin e shanseve
për punёsim jashtë
vendit.
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Veriﬁkimi
Nenet për themelimin e korporatave;
Nenet e partneritetit për partneritetet;
Çertiﬁkata e Pronësisë së Vetme për
pronarёt e vetёm
Çertiﬁkata e depozitёs bankare e cila
vërteton se ёshtё paguar kapitali minimal
siç e kërkon ligji;
• Pagimi i taksave mbi të ardhurat tё
themeluesve brenda dy vjetёsh;
• Taksa e korporatёs e paguar nga për ata që
kёrkojnё ripërtëritjen e licensës;
• Dëshmi penaliteti që vërteton se
themeluesit ose pronarёt nuk janë nёn
ndjekje penale e cila vë në dyshim dhe
ekzistencёn ligjore tё ndёrmarrjes.
Çertiﬁkata e një marrёveshje me një
bankё me reputacion që mbulon një
sasi tё mja�ueshme për t’iu pёrgjigjur
pretendimeve ligjore të vlefshme si pasojë e
shkeljeve tё rekrutimit ose tё kontratёs;
• Depozita e garancisё nga banka tё
akredituara si siguri se agjencia do tё
pёrmbushë detyrimet e saj ndaj aplikantёve
tё rekrutuar.
Prokura e zbatuar në kohën e duhur dhe
që mban ﬁrmën dhe vulën e zyrtarëve
ose atasheut të punës në ambasadë ose
konsullatë për ekzistencën e punëdhënësit
në vendin pritës;
• Prokura e zbatuar në kohën e duhur
dhe që mban ﬁrmën dhe vulën e zyrtarëve
ose atasheut të punës në ambasadë ose
konsullatë për ekzistencën e projektit në
vendin pritës;
• Një kërkesë e autorizuar për punë me
numrin e kërkuar të punëtorëve.

III. HARTIMI I POLITIKAVE NË VENDET E ORIGJINËS PËR MBROJTJEN E PUNЁTORЁVE MIGRANTË

Standardet dhe Kёrkesat për Licensimin e Agjencive tё Rekrutimit (vazhdim)
A�ёsi rekrutimi

Tё garantojё zotёsinё
e agjencisё për tё
analizuar, vlerёsuar, dhe
identiﬁkuar aplikantёt e
kualiﬁkuar në pёrshtatje
me nevojat e kërkesave
të punës.

Lista e personelit rekrutues;
• Biograﬁa e personelit;
• Vёrtetimet e kualiﬁkimeve arsimore,
mundёsisht me diplomё në psikologji ose
në Burime Njerëzore, ose të kualiﬁkimeve
tё tjera tё ngjashme për Intervistim dhe për
dhёnie provimesh.

Kapacitet
menaxherial

Tё garantojё a�ёsinё
menaxheriale dhe
pёrshtatshmёrinё
e pajisjeve ose tё
ndërtesave për
vazhdimin e aktivitetit.

Lista e administratorёve dhe e personelit;
• Biograﬁa e tyre;
• Kopjet e kontratave ose qirave tё
ndёrtesave ose tё hapёsirave tё zyrave dhe
adresёn e zyrёs;
• Deklaratёn, e shprehur në mёnyrё tё qartё,
se agjencia do tё rekrutojё vetёm aplikantё
tё shёndoshё nga ana shëndetësore.

Burimi: IOM (2005b).

Tabela III.2
Kёrkesat e Licensimit në Pakistan dhe në Filipine
Kërkesat

Pakistani

Filipinet

Kombëtare

Po

Po

Tarifa e aplikimit

US$16

US$200

Regjistrimi

Kompani

Kompani (kapitali i paguar
prej US$40,000)

Çertiﬁkata e karakterit
Depozita e kthyeshme

Çertiﬁkata e sjelljes sё mirё
US$5,000

Nuk ka dosje penale

Tjetёr

Tarifa e licensёs – US$500

Depozita e garancisё
– US$2,000

Vlefshmёria e licensёs

3 vjet

4 vjet

US$20,000

Burimi: Mughal dhe Padilla (2005).
Shёnim: Shumat origjinale kanë qenё në monedhat vendase dhe janë konvertuar në dollarё amerikanë nga
autorёt.
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III.2.3 Monitorimi dhe zbatimi i
rregulloreve tё APP
Qeveritë, para se tё miratojnё ligje tё reja
për APP, duhet tё zhvillojnё një mekanizёn
monitorimi dhe zbatimi tё ligjit i cili garanton
se tё gjithё aktorёt në treg i zbatojnё kёrkesat.
Tarifat e licensimit duhet tё jenё pjesё e kёtĳ
mekanizmi. Monitorimi dhe kontrolli i
zbatimit të ligjit duhet tё kryhen nga autoriteti
licensues ose njёsitë e inspektimit tё punёs dhe
nga policia në rastin e aktiviteteve kriminale.
Me qёllim që tё veprojё efektivisht, punonjёsit
e zbatimit të ligjit duhet tё kenё pika tё qarta
reference dhe standarde të qarta sipas tё
cilave tё mund vlerёsohen si APP ashtu edhe
tipe tё tjera agjencish. Kushtet dhe kriteret e
paracaktuara në licensё mund tё pёrdoren
për kёtё qёllim, por mund tё pёrdoren edhe
kodet e sjelljes dhe ligje tё tjera që kanë lidhje
me migracionin dhe punёn. Punonjёsit që
meren me zbatimin e ligjit duhet gjithashtu tё
trajnohen për zbatimin e kёtyre rregullave.
Aktivitetet monitoruese mund tё pёrfshĳnё
si paralicensimin ashtu edhe inspektimin
në vend pas dhënies së licensës. Inspektorёt
do tё kontrollojnё rregullisht dokumentet e
paraqitura si pjesë e kёrkesave për raportim
tё APP. Ata mund tё mbledhin tё dhёna
edhe gjatё inspektimeve tё panjo�uara më
parë tё cilat zakonisht duhet tё zhvillohen
mbi bazёn e ankimeve ose tё raporteve për
praktika tё dyshimta. Autoriteti monitories
mund tё pёrdorё një gamё të gjerë burimesh
për tё kontrolluar disa herё informacionin e
ofruar nga APP, si për shembull, kontrollin e
reklamave në media, raportet nga sindikatat
ose OJF dhe veriﬁkimin e punёdhёnёsve
përmes ambasadave.
Aktivitetet monitoruese duhet tё lidhen me
një mekanizёm ankimimi për punёtorёt dhe,
posaçёrisht për punёtorёt migrantë. Punёtorёt
që janë mashtruar ose abuzuar gjatё rekrutimit
duhet tё kenё mundёsinё tё bёjnё ankesa
dhe tё marrin kompensim. Gjykimi përmes

proceseve tё rregullta gjyqёsore mund tё jetё
i kushtueshëm dhe i vёshtirё për punёtorёt
migrantë. Prandaj, ёshtё e kёshillueshme
që tё ndёrtohet një procedurё me karakter
administrativ për ankesat e cila do tё ndihmonte
gjithashtu edhe autoritetet e zbatimit tё ligjit të
vinin në shënjestër rekrutuesit kriminalё (shih
shembullin në Tabelёn III.3).
Nёse autoriteti monitorues gjen prova tё
mja�ueshme për praktika të këqĳa dhe nёse
përpjekja për ta bindur rekrutuesin nuk çon
në një ndryshim tё sjelljes, atёherё duhet tё
vendosen sanksionet administrative dhe/ose
penale. Ato mund tё pёrfshĳnё konﬁskim të
shumave të vendosura si depozitё dhe garanci
për performancë, gjoba, anullim ose heqje
license, burgim, dhe sekuestrim pasurie.
Institucioni shtetёror i autorizuar duhet tё
fuqizohet për tё monitoruar veprimtarinë e
agjencive rekrutuese, përmes:


Marrjes së raportimeve nga agjencitё
e rekrutimit mbi sistemimin në punë,
statusin e punёs tё punëtorëve të dërguar
prej tyre, dhe informacione tё tjera që u
nevojiten agjencive shtetërore;



Organizimit të vizitave ose tё inspektimeve
periodike nga agjentë shtetërorë ose nga
pёrfaqёsues tё tyre;



Fillimit të fushatave informative që
bëjnë të njohura agjencitё rekrutuese ose
punёdhёnёsit e huaj që janë vënë në listёn
e zezё për shkak të shkeljeve të ligjit ose
për kryerjen e veprimeve të paligjshme
apo abuzimeve;



Ndërtimit të mekanizmave eﬁkasë dhe
kompetentё për analizёn e kontratave tё
punёs tё punёtorёve migrantë para se ato
tё nёnshkruhen dhe gjatё punёs kur ato
kanë hyrё në fuqi.
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Tabela III.3
Procedurat e ankimimit
Hapi 1 Agjencitё Private tё Punësimit
Në rastin e kushteve abuzive tё punësimit
jashtë shtetit, migranti duhet sё pari tё
kontaktojё me APP e cila ka ndërmjetsuar
në gjetjen e punës. Pastaj, APP duhet tё
pёrpiqet tё zgjidhё mosmarrёveshjen midis
punёdhёnёsit dhe punёmarrёsit në mёnyrё
miqёsore dhe me marrёveshje vullnetare.
Hapi 2 Autoriteti Shtetёror Pёrgjegjёs
Nёse hapi i parё nuk jep rezultat, atёherё
institucionet pёrkatёse duhet tё japin
ndihmёn e paanshme dhe efektive si palё
e tretё përmes pajtimit, arbitrazhit, dhe
ndёrmjetёsimit. Institucionet duhet tё bien
në kontakt me instucionet homologe në
vendin e punësimit. Nёse ankesa vёrtetohet,
atёherё autoriteti pёrgjegjёs duhet tё anullojë
ose tё pezullojё licensёn ose tё plotësojë
pretendimet për kthimin e parave.
Hapi 3 Gjykimi
Kjo ёshtё rruga më e mirё, megjithёse më e
gjata dhe më e kushtueshmja, për të trajtuar
abuzimet e rënda me tё drejtat e njeriut gjatë
procesit të rekrutimit, pёrfshirё kёtu edhe
traﬁkimin e qenieve njerëzore. Ankesat që
kanë tё bёjnё me akte që janë me natyrё
kriminale dhe që kёrkojnё vendosjen e
ndёshkimeve, tё tilla si gjobat dhe burgimin,
janë e drejtё e gjykatave.

Tabela III.4

III.2.4 Tarifat dhe dokumentet
që kёrkohen nga migrantёt e
mundshёm
Pёrveç tё tjerave, institucioni shtetёror duhet
tё shpërndajë informacion për publikun mbi
tarifat dhe kostot e rekrutimit të lejuara sipas
ligjit. Tё tilla janё:

 kostot për sistemimin dhe për shёrbimet
për dokumentet;

 tarifat për testimin e a�ësive;
 tarifat për analizat mjekёsore
vaksinimet;

dhe

 tarifat për pasaportёn dhe vizën;
 tarifat e aeroportit (nёse ka tё tilla);
 tarifa tё tjera tё autorizuara.
Caktimi i një kuﬁri tavan për tarifat qё APP
kёrkojnё për rekrutimin ёshtё një praktikё e
zakonshme. Faktorёt e ofertёs dhe kёrkesёs qё
kanë tё bёjnё me migracionin duhet tё merren
në konsideratё kur ёshtё �ala për rregullimin e
çёshtjes sё tarifave. Në Indi, tarifat ndryshojnё
në pёrputhje me nivelin e kualiﬁkimit tё
punёtorit (Shih Tabelёn III.4).

Tarifat qё i paguajnё punёtorёt migrantë APP në Indi

Tipi i punёtorit

Tarifa (në US$)

I pakualiﬁkuar

45

Gjysmё i kualiﬁkuar

65

I kualiﬁkuar

110

Shumё i kualiﬁkuar

220

Burimi: India (2004).
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Në Filipine, tarifa e rekrutimit nuk duhet tё jetё
më e lartë se rroga e një muaji e përcaktuar në
kontratёn e punёs. Në përgjigje të problemeve
të kërkesës për tarifa shumë të larta nga
ndërmjetësit e rekrutimit dhe për shpenzime
tepër të larta të migracionit, disa vende tё
destinacionit, kanë ﬁlluar tё aplikojnё kuﬁzime
ligjore për kёto tarifa. Izraeli, për shembull,
ka nxjerrë sё fundi një dekret i cili i kuﬁzon
shpenzimet e punёtorit migrant deri në afёrsisht
650US$.
Dokumentet qё duhet të kenë migrantёt e ardhshëm tё punёs gjatё procesit të rekrutimit janë:

 vërtetime

për kualiﬁkimet qё kanë
(çertiﬁkata, diploma, dë�esa e notave);

 pasaporta dhe kërkesa për vizë;
 vërtetime nga institucionet shtetёrore
(trajnimi i a�ësive);

 dokumenti i siguracionit shёndetёsor, dhe
i sigurimeve shoqёrore.

III.2.5 Stimujt dhe sanksionet
mbështetur në performancё
Disa vende kanë zgjatur afatet e licensёs
në varёsi tё performancёs me qёllim qё një
agjencie punësimi qё nuk arrin tё shpërndajë
një numёr minimum punёtorёsh t’i hiqet
licensa. Në tё njёjtёn kohё, për agjencitё qё
performojnё më mirё, jepen shpёrblime si
shprehje e mirёnjohjes për kontributin e tyre
në zhvillimin kombёtar.

marrëveshjeve dypalëshe;


III.2.6 Vetërregullimi
Forcat e ofertёs dhe kёrkesёs në lojёn e tregut
janё tё tilla qё vetëm policia e shtetit nuk do tё
arrĳё kurrё tё jetё e mja�ueshme për tё zbutur
praktikat abusive tё rekrutimit, megjithёse ajo
ёshtё e nevojshme. Shoqatat e industrisё janё
formuar dhe kanë mundësinë për të hartuar
dhe zbatuar kodet vullnetare tё sjelljes.
Pёrveç kёrkesave statutore, APP kanë hartuar
kodet e tyre tё etikës, ose për çёshtje të veçanta
ose kode më tё pёrgjithshme. Kodet e etikës
mund tё hartohen nga kompani tё veçanta,
ose nga një shoqatë. Nёnshkruesit e kodeve
tё etikës mund tё jenё APP individuale ose
ndërmarrje. Megjithёse kodet e etikës nuk kanë
forcё detyruese ligjore, ato duhet tё pasqyrojnё
ligjet kombëtare. Vlera e tyre ka natyrё morale:
kodi ёshtё një premtim dhe një angazhim
kundrejt klientёve dhe publikut tё gjerё.

Kutia III.1
Agjencitё e rekrutimit në Federatёn
Ruse - hapat drejt vetrregullimit
Legjislacioni rus kёrkon licensim të
detyrueshëm të agjencive qё merren me
punёsimin e qytetarёve rusё jashtë shtetit.
Aktualisht, 590 agjenci rekrutimi kanë marrё
liçensё nga Shёrbimi Federal i Migracionit i
Federatёs Ruse (FMS). Shumica dёrrmuese
e kёtyre agjencive janё kompani tё vogla
për tё cilat rekrutimi shumё shpesh nuk
është aktiviteti kryesor i biznesit tё tyre, por
vetёm një aktivitet qё ofron një mundёsi për
tё arritur një ﬁtim tё shpejtё.

Autoritetet qeveritare kanë disa mёnyra për tё
krĳuar stimujt pozitivë për APP në mënyrë qё
ato tё veprojnë në përputhje me ligjin vendas.
Qeveritë kanë provuar tashmё një numёr
stimujsh, si:


zgjatja e licensёs për një periudhё më tё
gjatё, ose çlirimi nga kёrkesa për rinovim;



stimujt në fushёn e taksave;



përpunimi i kontratave më shpejt ose
automatikisht;



pёrfshirja në një listё zyrtare dhe publike e
agjencive tё rekomanduara;



�esa për tё marrё pjesё në misione
qeveritare për zhvillimin e tregut tё huaj;



oferta për të plotësuar kuotat si pjesë e

stimuj tё tjerë promocionalë qё lidhen me
marketingun e agjencive qё zbatojnë ligjet.

Pёrveç rregullave tё vendosura nga FMS, janё
hedhur edhe disa hapa drejt vetrregullimit.
Shoqata Ndёrkombёtare për Migracionin për
Motive Punësimi (MATM), e cila pёrbёn një
partneritet për qëllime jotregtare, u themelua
në vitin 2004 dhe pёrfshin mbi 70 agjenci
private rekrutimi nga Rusia, Taxhikistani,
dhe Moldavia. Detyra kryesore e Shoqatёs
ёshtё zhvillimi i formave “tё civilizuara” tё
migracionit për motive punësimi.
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Agjencitё e rekrutimit në Federatёn
Ruse - hapat drejt vetrregullimit
(vazhdim)

Anёtarёt e MATM kanë miratuar një Kod
tё Etikёs sё Punës nga i cili ata udhёhiqen
në punёn e tyre. MATM ёshtё duke hedhur
hapa për t’iu bashkuar Konfederatёs
Ndёrkombёtare e Agjencive për Punë tё
Pёrkohshme (Confederation Internationale
des Entreprises de Travail Temporaire
(CIETT).
Në shkurt 2006, në Moskё, MATM organizoi
një konferencё ndёrkombёtare “Rritja e
Rolit tё Migracionit tё Civilizuar për Motive
Punësimi në Zhvillimin e Ekonomisë sё
Rusisё dhe tё Vendeve tё CIS: Roli dhe
Vendi i Punёdhёnёsve dhe i Agjencive
Private tё Rekrutimit”. MATM punon në
bashkёpunim tё ngushtё me Shёrbimin
Federal tё Migracionit tё Federatёs Ruse,
me RF Rostrud (Shёrbimi Federal i Punёs
dhe Punësimit), me Ministrinё e Punёve tё
Jashtme tё Federatёs Ruse si edhe me zyrat
e pёrfaqёsisё sё IOM në Moskё dhe partnerё
tё tjerё.
Burimi: IOM Moskё.

Eksperiencat e shkuara kanë treguar se hartimi
i kodeve tё etikës ёshtё më efektiv kur ato u
përmbahen praktikave të mёposhtme:


Ndonëse standardet speciﬁke që do tё
pёrfshihen në kode pёrbёjnё çёshtje tё
brendshme tё kompanisё ose tё shoqatёs
private, ato megjithatё, duhet tё diskutohen
me sindikatat, qeverinë, dhe me organizatat
e shoqёrisё civile.



Mekanizma të pavarur të monitorimit që
përcaktojnë kritere dhe sanksione tё qarta
për mosrespektimin e kodeve duhet tё
pёrfshihen në to, megjithёse një gjё e tillё
ёshtё shpesh aspekti më i diskutueshëm i
kodit.



Kodi dhe informacioni për nёnshkruesit
tё cilёt nuk veprojnë në përputhje me tё
duhet t’i bëhen të njohura publikut.



Kodi duhet tё jetё krejt i dallueshëm nga
aktet nёnligjore tё një federate ose tё një
shoqate tё biznesit privat, megjithёse
kombinimi i kёtyre dy dokumenteve
mund tё pёrdoret për tё rritur pragun e
anёtarёsimit.

APP ose shoqatat e tyre kanë hartuar një
numёr në rritje kodesh tё etikës. Më i njohuri
prej tyre ёshtё ai i hartuari nga Konfederata
Ndёrkombёtare e Agjencive për Punë tё
Pёrkohshme (CIETT), i cili pёrcakton rregulla tё
pёrgjithshme që duhen miratuar nga shoqatat
kombёtare tё biznesit.2 CIETT mbёshtet parimin
e vetrregullimit të APP përmes bashkёpunimit
me institucionet pёrkatёse. Kodet kombëtare
duhet tё reﬂektojnё frymën e kёtĳ kodi
dhe, sigurisht, në shumё raste, ata mund tё
shkojnё pёrtej standardeve tё pёrgjithshme tё
pёrcaktuara nga CIETT.
Pёrveç kodeve vullnetare tё etikës, disa
APP (PEA) kanë favorizuar sisteme më
konkurruese vetrregullimi, tё tilla si
klasiﬁkimet ose etiketimet. Kompanitё e
mёdha shumёkombёshe nxitёn pёrdorimin e
sistemit tё etiketimit. Rezultat i tĳ ishte futja
e etiketёs ISO 9000 tё menaxhimit tё cilёsisё
nga Organizata Ndёrkombёtare e Standardizimeve. Në gjithё familjen e ISO 9000 theksi
vihet në kёnaqёsinё e klientёve. Për shembull,
në vitin 2002 Shёrbimet Kelly u çertiﬁkuan me
standardet e ISO 9002, dhe shumё PEA tё tjera,
tani pёrfshĳnё etiketat ISO 9000 në fushatat
e tyre tё reklamёs dhe tё marketingut si një
garanci e një praktike tё drejtё.

III.2.7 Pёrfshirja e agjencive
publike tё punësimit
Ndёrkohё që roli i agjencive shtetёrore për
rekrutimin është marrë nga sektori privat në
shumicën e vendeve aziatike që dërgojnë fuqi
punëtore jashtë, mund tё diskutohet edhe për
punësimin jashtë vendit nëpërmjet shtetit tё
kategorive tё punёtorёve që janë veçanërisht tё
cёnueshёm nga praktikat e këqĳa dhe abuzimi,
kategori tё tilla si femrat në rolin e punёtoreve
shtёpiake.
Organizatat ndёrkombёtare si IOM që kanë
eksperiencё tё gjerë në trajtimin e aplikimeve
për migracion dhe në ofrimin e shërbimeve
gjithashtu mund tё thirren për seleksionimin
e punёtorёve. Një gjë e tillë po ndodh me
migracionin për motive punësimi në Kanada,
Itali dhe Spanjё.
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III.3 Procedurat e nisjes



III.3.1 Kontratat e punёs3
Sigurimi i kontratave tё punёs tё cilat garantojnё
një rrogё tё drejtё dhe kushtet bazё ka qenё një
pjesё e rёndёsishme e pёrpjekjeve tё vendeve
tё origjinës për tё mbrojtur shtetasit e tyre
jashtë. Në pёrgjithёsi, elementet themelore tё
një kontrate pune jashtë shtetit janë:


identiﬁkimi i palёve kontraktuese – edhe i
punёdhёnёsit edhe i punёtorit;



detaje mbi termat dhe kushtet minimale, tё
tilla si paga, orёt dhe vendi i punёs, puna
jashtë orarit, etj.;



informacion mbi pёrﬁtimet e veçanta
pёrmbi minimumin e pёrﬁtimeve që
ofrohen nga vendi pritёs;



vёrtetimi se tё dyja palёt kontraktuese i
pranojnё termat dhe kushtet e saj;



noterizimi i kontratёs.

Vendet e origjinës kanë përpiluar gjithashtu
kontrata pune model tё cilat pёrcaktojnё
kёrkesat minimale për punёtorёt e tyre në
vendin e destinacionit, tё tilla si:



paga tё garantuara për orё tё caktuara pune
dhe pagesa tё punёs jashtë orarit, orё tё
cilat kryhen pёrtej orareve tё speciﬁkuara
tё punёs;



transporti pa pagesë nga pika e rekrutimit
për në vendin e punësimit dhe kthim ose
marrëveshje për kompensim;



ushqimi dhe akomodimi falas,
marrëveshje për kompensim;

ose



trajtimi mjekёsor falas në raste urgjencash
dhe trajtimi dentar falas, si dhe lehtësira
pёrfshirё ilaçet;



mbulimi me siguracion;



shkak i drejtё ose i autorizuar për
pёrfundimin e punësimit;



kthimi në atdhe i kufomёs dhe i sendeve
personale me shpenzimet e punёdhёnёsit
në rast vdekjeje;



një ditё pushimi në javë;

procedurat për zgjidhjen e mosmarrёveshjeve.

Dispozita tё tilla duhet tё marrin parasysh
ligjet në fuqi për punёn dhe çёshtjet sociale
në vendin pritёs si edhe zakonet, traditat,
doket dhe praktikat kombёtare. Ato duhet tё
pёrputhen edhe me konventat ekzistuese dhe
marrёveshjet dypalëshe dhe shumёpalёshe me
vendin pritёs, si edhe me kushtet ekzistuese tё
tregut tё punёs.
Filipinet, për shembull, kanë futur në pёrdorim
pika reference për pёrcaktimin e rrogave.
Punёtorёt migrantë ﬁlipinezё nuk lejohen tё
pranojnё rroga më tё ulёta sesa rrogat minimale
kryesuese për tё njёjtat kualiﬁkime në vendin
pritёs ose më tё vogla se standardet e ﬁksuara
në marrёveshjet dypalëshe ose konventat
ndёrkombёtare tё cilat i ka nёnshkruar dhe
vendi pritёs. Në asnjё rast, punёtori migrant
nuk lejohet tё marrё një pagё më tё ulёt sesa
paga dominuese në Filipine.
Termat dhe kushtet mund tё shmangen pak
nga ajo që pёrshkruhet nga Administrata e
Filipineve për Punësimin Jashtë (POEA) me
kusht që punёtori me punёdhёnёsin të bien
dakord. Kjo shmangie mund të ndodhë nёse
paketa e pёrgjithshme e kompensimit ёshtё më
e lartё sesa minimumi i pёrshkruar nga POEA
dhe nёse ёshtё në pёrputhje me ligjet në fuqi.
Kёshtu, agjencia e rekrutimit ёshtё e detyruar
tё informojё punёdhёnёsin e huaj për kёrkesat
minimale tё POEA.
Pёrveç kёsaj, POEA ka pёrpiluar kontrata tё
posaçme për a�ësi speciﬁke tё punёtorit dhe
kontrata punësimi për vende të caktuara të
destinacionit, pёrfshirё kёtu edhe kontrata
punësimi të parashkruara për artistёt ﬁlipinezё
që shkojnё drejt Japonisё, për punёtoret
shtёpiake për Hong Kong4 dhe për marinarët
në pёrgjithёsi (shih Aneksin 3 për një model
kontrate të parashkruar tё POEA).
Standardet e pёrcaktuara në mёnyrё administrative, siç pёrfshihen në kontratat model tё
punёs, përbëjnë bazёn për lejimin e punësimit
tё shtetasve jashtë vendit. Megjithatё, në
mungesё tё ndonjё marrёveshjeje midis
shteteve për metodat e garantimit tё zbatimit
tё kontratave, ёshtё shumё e lehtё që kontrata
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tё ndryshojё. Autoritetet në vendin e punësimit
do tё duhet tё marrin pёrgjegjёsinё e garantimit
se shkeljet e kontratave do të ndëshkohen, siç
bёn Departamenti i Punёs i Hong Kong (Rajoni
Administrativ i Posaçёm i Kinёs), (Abella,
2000). Pёrndryshe, shumё nga pёrpjekjet e
bëra në vendet e origjinës për tё garantuar
standardet minimale në kontratat e punёs do
tё kenё pak vlerё.
Në Jordani, qeveria ka miratuar një Kontratё
Pune tё Posaçme tё Uniﬁkuar e cila është e
detyrueshme me ligj. Kjo kontratё ёshtё për
punёtorёt e huaj shtёpiakё dhe ёshtё pёrpiluar
me ndihmёn e UNIFEM dhe tё autoriteteve
vendase. Kontrata ёshtё e para e kёtĳ lloji
në rajonin arab dhe kёrkohet për lёshimin e
vizave dhe tё lejeve. Qeveria ёshtё gjithashtu
duke ndryshuar, ligjet kombëtare tё punёs
për t’u siguruar punёtorёve shtёpiakё njohjen
ligjore tё tё drejtave dhe mbrojtjen e detyruar
të tyre (UNIFEM, 2004).

III.3.2 Leja për migracion
Në vendet demokratike, pranohet pёrgjithёsisht
një rregull i të drejtës ndёrkombёtare që lidhet
me lёvizjen e personave në kuﬁ: njerёzit kanë
tё drejtё të largohen nga territori i një shteti
(pёrfshirё kёtu edhe vendin e tyre). Megjithatё,
në vendet aziatike që eksportojnё fuqi punёtore,
ekziston një numër i madh kontrollesh gjatë
daljeve nga vendi dhe kjo shihet si pjesë e
masave mbrojtёse. Në Filipine, për shembull,
punёtorёt migrantë janë tё detyruar tё kenё
lejen e POEA për tё dalё nga territori i vendit.
Pakistani, Bangladeshi dhe Indonezia kanë
kuﬁzime tё shkallёve tё ndryshme për punёtoret
migrante femra që lёnё vendin. Në Indi, leja për
migracion kёrkohet për disa disa profesione tё
caktuara të ashtuquajtura “jaka blu”5. Në tё
shkuarёn, vendet aziatike që eksportojnё fuqi
punëtore, ndaluan për një periudhё tё caktuar
kohore punёsimin e migrantëve në disa
vende të caktuara destinacioni, për shkak të
abuzimeve të ndodhura në ato vende (Baruah,
2003a). Dёrgimi i punëtorëve ёshtё gjithashtu
i ndaluar në vendet në konﬂikt, ku ёshtё në
rrezik siguria e jetёs së punёtorit.
Në Filipine, punёtorёt janë tёrёsisht tё
dokumentuar përmes kontrolleve të historikut
të tyre, vërtetimeve, letrave kredenciale
dhe kontratave tё punёs që kёrkohen si

kusht për dërgimin e tyre jashtë vendit për
punë. Dokumenti pёrfundimtar – çertiﬁkata
ndёrkombёtare e punёs – i lёshohet punёtorit
migrant vetёm pasi janë plotësuar tё gjitha
kёrkesat e agjencive të ndryshme qeveritare
ﬁlipinase për dokumente. Kjo certiﬁkatë
i shёrben punëtorit migrant si leje daljeje
nga aeroporti. Asnjё linjё ajrore nuk e lejon
punёtorin migrant tё hypё në avion pa dorёzuar
kёtё çertiﬁkatё, e cila, gjithashtu, i jep tё drejtёn
punёtorit migrant tё përjashtohet nga pagesa e
taksës së udhёtimit dhe e tarifës së aeroportit.
Po ashtu, edhe pjestarët e familjes sё punёtorit
kanë tё drejtёn të paguajnë një taksë më të ulët
udhёtimi (IOM, 2005b).
Leja e migracionit pёr personat që punësohen
në profesione që kërkojnë kualiﬁkime tё ulёta
mund tё jetё e nevojshme dhe e vlefshme për
të veriﬁkuar se kontratat e punës plotësojnë
standardet minimale. Por, ky proces duhet
tё jetё i shpejtё dhe tё mos krĳojё shpenzime
shtesё pёr migrantin. Në Filipine, koha që
duhet pёr tё siguruar lejen e migracionit ёshtё
vetёm tre orё (nёse tё gjitha dokumentet janë në
rregull). Manuali nuk rekomandon kuﬁzimin e
migracionit të femrave si një praktikё tё mirё.
Masa tё tilla bien në kundёrshtim me parimin e
nxitjes sё shanseve tё barabarta pёr punë midis
burrave dhe grave. Pёrveç kёsaj, kjo nuk ofron
ndonjё zgjidhje tё pёrshtatshme pёr problemet
e shfrytёzimit dhe tё abuzimit tё migranteve
femra.
Zbatimi i masave rregullatore, si përmes
kontrollit tё rekrutimit, ashtu edhe përmes
pёrdorimit tё lejeve tё migracionit pёr tё
kontrolluar
vlefshmёrinё
e
kontratave
ndёrkombёtare tё punёs, bёhet më i vёshtirё
pёr vendet e origjinës kur lёvizja e njerëzve
lehtёsohet nga futja e regjimit tё lёvizjes pa
viza (pёr shembull, si në vendet CIS) ose
nga afёrsia (pёr shembull, indonezianёt dhe
ﬁlipinasit që punojnё në Malajzi). Lehtёsimi
i lёvizjes, pavarёsisht nga fakti se ajo mund
tё jetё bёrё me qёllim ose lidhet me faktorё
ﬁzikё, u bën të mundur migrantёve potencialё
për motive punësimi tё udhёtojnё drejt vendit
tё destinacionit pa qenё tё detyruar tё kenё
gjetur më parё një punë (dhe kontratё pune).
Në kёto raste, megjithёse masat rregullatore
mbeten tё rёndёsishme, vendet e origjinës do
tё kenё nevojё tё mbështeten më shumё në
shёrbimet mbёshtetёse dhe në bashkёpunimin
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ndёrshtetёror pёr tё garantuar mbrojtjen dhe
mirёqenien e qytetarёve tё tyre që punojnё
jashtë vendit.

III.4 Shёrbimet
mbёshtetёse
Shёrbimet mbёshtetёse pёr migrantёt pёr motive punësimi mund tё shtrihen që nga dhёnia e
informacionit, fondi i asistencës sociale pёr tё
plotësuar nevojat urgjente tё tyre në vendin e
destinacionit, mbulimi me siguracion, dhe deri
te caktimi i atasheve të punës pёr tё këshilluar
dhe ndihmuar punёtorёt jashtë vendit tё tyre.

III.4.1 Pёrhapja e informacionit
III.4.1.1 Faza para punësimit
Nevoja pёr informacion ёshtё bёrё themelore
pёr tё gjitha vendimet pёr migracionin, meqё
miliona njerёz lёvizin përgjatë kuﬁjve çdo
vit. Perceptimet e gabuara dhe informacioni
i pamja�ueshёm pёr realitetet në vendet ku
ata duan tё shkojnё e bёn më tё rёndёsishёm
informacionin pёr migrantёt. Shumica e
migrantёve nuk janë në dĳeni pёr pasojat
praktike, ligjore, sociale dhe ekonomike që
lidhen me lёvizjen në një vend tjetёr. Kjo mungesё ndёrgjegjёsimi i vё migrantёt në rrezik
dhe dёmton migracionin e rregullt. Pёrhapja e
informacionit ndihmon tё mbushet ky boshllёk
duke iu ofruar migrantёve elementët themelorë
pёr tё marrё vendime pasi tё jenё informuar.

Vitet e fundit, vendet që dёrgojnё migrantë
kanë pranuar jo vetëm nevojёn pёr t’i
orientuar migrantёt disa ditё para se tё
nisen, por gjithashtu edhe nevojën pёr tё
organizuar seminare orientuese para se ata
tё punёsohen (PEOS), madje dhe fushata
informative intensive pёr t’i pajisur aplikantёt
me informacionin e mja�ueshёm pёr tё marrё
vendimet e duhura. Fushatat informative
mund t’i informojnё punёtorёt potencialё për
jashtë mbi rekrutimin e sigurt, mbi procedurat
e udhёtimit dhe punësimit, mbi rreziqet e
migracionit tё parregullt, mbi alternativat e
lёvizjes sё rregullt, mbi rregullat në vendet
dёrguese dhe pritëse, pёrfshirё ato për
rekrutimin e paligjshёm.
Pёr kёtё punë mund tё pёrdoret një larmi
aktivitetesh komunikative duke pёrdorur
lloje tё ndryshme mediash. Media masive
bёn tё mundur që informacioni tё arrĳё
shpejt audienca tё mёdha, ndёrsa kontaktet
e drejtpёrdrejta në terren sigurojnë mjedisin
informal që kёrkohet pёr një diskutim më tё
thellё dhe më tё hapur.
Qendrat Burimore pёr Migrantёt (MRC): kёto
sigurojnё një pikё kontakti pёr tё planiﬁkuar,
kryer dhe realizuar pёrhapjen e informacionit,
si edhe një vend ku migrantёt mund tё
telefonojnё ose tё shkojnë pёr të marrë këshilla
(Shih Kutinë III.2).

Kutia III.2
Qendra Burimore e Informacionit pёr Migrantёt pёr Motive Punësimi në Taxhikistan
IOM dhe qeveria e Taxhikistanit, me mbёshtetjen e OSBE, hapёn në Dhushanbe në 2004 një Qendёr
Burimore pёr Migrantёt pёr Motive Punësimi. Me kёtё zyrё ata synonin t’u siguronin migrantёve
aktualë dhe migrantëve të mundshëm pёr motive punësimi informacion tё saktё pёr jetёn dhe
punёn jashtë vendit. Mundësitë e kuﬁzuara pёr punë tё Taxhikistanit dhe terreni malor e bёn tё
vёshtirё pёr banorёt e tĳ të sigurojnë jetesёn. Pёr pasojё, në pёrpjekje pёr t’i shpёtuar varfёrisё,
pothuajse çdo familje taxhike ka tё paktёn një anёtar që ёshtё punёtor migrant. Taxhikёt migrojnё
në sezone tё caktuara në vendet fqinje si Kazakistani, Kirgizstani, Uzbekistani, por shumica
shkojnё në Rusi. Sipas një studimi tё fundit tё IOM pёr migracionin pёr motive punësimi në rajon,
u zbulua se 600000 taxhikё janë migrantë ekonomikё. Megjithatё, pёr fat tё keq, migrantёt taxhikё
nuk janë tё informuar mirё pёr realitetet e punësimit jashtë vendit.
Shumica e taxhikёve punojnё në sektorё informalё dhe në ato sektorë që kёrkojnё kualiﬁkim
të ulët në Rusi. Edhe kur ata e kanë një status tё rregullt, shfrytёzimi i punёs sё tё tyre ёshtё
një gjё e zakonshme. Shumё migrantë ekonomikё nuk e dinё ku tё shkojnё tё pyesin ose ku tё
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Qendra Burimore e Informacionit pёr Migrantёt pёr Motive Punësimi në Taxhikistan
(vazhdim)
marrin informacion pёr udhёtimin dhe punёn jashtë vendit. Pёr pasojё, rekrutues jozyrtarё dhe
traﬁkantё e pёrdorin kёtё situatё në avantazh të tyre.
Qeveria e Taxhikistanit, IOM dhe OSBE kanë pёrcaktuar se njё rrugё efektive pёr tё trajtuar disa
nga problemet ёshtё krĳimi i njё qendre burimore publike me kёshillues tё kualiﬁkuar qё tё
ofrojnё informacion sipas nevojave qё kanё migrantёt. Qendra burimore ofron informacion mbi
kushtet e punёs, mbi udhёtimin dhe dokumentet, regjistrimin, tё drejtat e migrantёve, raportet e
shtypit, harta dhe kontakte, rreziqet e traﬁkimit dhe tё kontrabandimit tё personave, rreziqet pёr
shёndetin dhe këshilla të tjera pёr migrantёt ekonomikё. Përmes kёtĳ projekti, jepet informacion
edhe për organizatat me bazë komuniteti dhe burimet, për shёrbimet sociale dhe për mjetet e
nevojshme për integrimin afatgjatё.
Vёmendje e posaçme i ёshtё kushtuar grumbullimit dhe pёrgatitjes sё informacionit tё
pёrditёsuar në fushёn e migracionit pёr motive punësimi dhe përhapjes sё tĳ për personat qё
synojnë tё migrojnё pёr motive punësimi:

1. Informacion për udhёtimin dhe dokumentacionin
 dokumentet qё duhen pёr udhёtim (pasaporta dhe dokumente tё tjera)
 hyrja dhe dalja (tё drejtat dhe pёrgjegjёsitё e policisë kuﬁtare dhe tё qytetarёve);
 doganat (procedurat doganore, tё drejtat dhe pёrgjegjёsitё në tё dy anёt e kuﬁrit);
 policia (si tё parandalohet abuzimi);
 mjetet e transportit dhe biletat (transporti ajror dhe rrugor);
 informacion mbi vizat dhe adresat e ambasadave;
 informacion për anti-traﬁkun.
2. Informacion për hyrjen dhe periudhën pas hyrjes:
 legalizimi në vendin e destinacionit (regjistrimi);
 legalizimi i punёsimit (leja e punёs);
 shёndeti (ndihma e parё, parandalimi i HIV/AIDS);
 arsimi (pranimi);
 pёrfaqёsitё ndёrkombёtare tё Republikёs sё Taxhikistanit dhe adresa tё tjera kontakti;
 marrёdhёniet me punёdhёnёsin (kontrata e punёs dhe rreziqet e mundshme);
 strehimi (marrёveshja e strehimit dhe rreziqet);
 punësimi në vendet e huaja (realitetet dhe rreziqet e mundshme pёr qytetarёt taxhikё).
Informacioni ёshtё shpёrndarё përmes broshurave, posterave, shërbimeve tё kёshillimit, tureve,
medias masive, takimeve, uorkshopeve dhe seminareve.
Burimi: IOM Dushanbe.

Dokumentarёt televizivё: Tё prodhuar nga
kompanitё kombёtare publike dhe/ose private
ose nga produksione tё sponsorizuara, kёto
prezantojnё eksperiencat e migrantёve gjatё
procesit migrator ose tё njё viktime traﬁkimi
që u ka besuar të tjerëve. Transmetimi në njё
kohё tё pёrshtatshme mund tё pasohet nga njё
diskutim dhe debat.
Debatet/tryezat e rrubullakёta televizive:
zyrtarё të IOM dhe ILO, pёrfaqësues të
ambasadave tё huaja, ekspertё të migracionit,
dhe migrantёt e mundshёm mund tё ndihmojnё
në sqarimin e çёshtjeve tё migracionit dhe
mund tё nxisin audiencën tё bёjё pyetje dhe tё

japë opinionin e saj.
Njo�imet e shёrbimit publik në televizion:
Kёto njo�ime janё tё shkurtra dhe pёrçojnё
mesazhe tё forta, tё thjeshta dhe praktike.
Transmetimet radiofonike: Programet qё
bazohen në letrat e dёgjuesve, në telefonatat
ose në mesazhet elektronike u japin dёgjuesve
pёrgjigje konkrete dhe tё thjeshta për
migracionin. Ato ofrojnё pёrparёsinё se janё
elastike dhe tё personalizuara dhe prandaj
kanё njё ndikim mё tё madh në publik.
Njo�imet radiofonike tё shёrbimit publik
dhe në valët FM: Kёto janё mesazhe tё
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shkurtra tё pёrshtatura pёr audiencat rinore.
Formati i tyre kompakt dhe i gjallё mundёson
dhёnien e informacionit praktik, tё dёshmive
tё migrantёve dhe të mesazheve tё thjeshta dhe
tё forta.
Telenovelat: Kёto pёrçojnё mesazhe efektive
në vendet ku kanalet zyrtare nuk janё të
besueshme ose nuk kanë ndikim. Bazuar në
situatat e jetёs sё pёrditshme dhe tё pajisura me
elemente tё dramёs personale në njё kontekst
tё gjerё historik e social, kёto u mundёsojnё
dёgjuesve dhe shikuesve të identiﬁkohen me
modele tё forta.
Materialet e printuara: Materialet e printuara
pёrdorin njё gjuhё tё thjeshtё dhe pёrshkruajnё
realitetet e migracionit si dhe pasojat e nisjeve
tё parregullta. Ato trajtojnё çёshtje me interes
madhor pёr migrantёt dhe publikun në
pёrgjithёsi dhe mund tё pёrfshĳnё pjesë nga
ribashkimi familjar dhe nga punësimi i ligjshёm
jashtё vendit. Ato mund tё shpёrndahen
përmes IOM, ILO, OJF-ve lokale, konsullatave
dhe shkollave ose mund tё futen tek gazetat
lokale.
Aﬁshimet në ambientet e jashtme: Posterat
dhe tabelat me reklama me mesazhe tё thjeshta
dhe me ndikim tё madh që tregojnё pasojat e
migracionit tё parregullt ua japin kёto mesazhe
njerёzve në rrugё.
Rrjetet dhe turet e seminareve: Seminaret
mundёsojnё qё mesazhi t’u shkojё njerёzve
nga persona tё gjallё. Kёto ofrojnё informacion
konkret dhe ligjor. Pjesёmarrёsit marrin dhe
broshurёn “Migracioni: pyetje & pёrgjigje”
gjё qё shёrben pёr tё pёrforcuar mesazhin e
seminarit.
Tё gjtha kёto fushata duhet tё ﬁllojnё me
njohjen e plotё tё auditorëve. Kjo garanton qё
informacioni plotёson nevojat reale tё njerёzve.
Kampione nga sondazhet “Njohuri, Qёndrime
dhe Praktika (KAP)” duhet tё kryhen me
kёto auditorë edhe para, edhe pas dhёnies
sё informacionit. Në kёtё mёnyrё vlerёsohet
impakti i fushatave informative.
III.4.1.2 Orientimi para nisjes
Kurset e orientimit para nisjes synojnë të
organizohen me ata migrantë punёtorё qё
kanё siguruar njё kontratё pune. Ato mund
tё transmetojnё njohuri praktike pёr mjedisin

e ardhshёm tё jetёs e tё punёs të migrantëve
dhe trajtojnё çёshtje tё tilla si njohuri baze të
gjuhës, menaxhim ﬁnanciar, kёshillim për
shёndetin, dhe ndёrgjegjёsim pёr tё drejtat e
njeriut. Objektivi i pёrgjithshёm ёshtё pajisja
e migrantёve me informacion tё besueshёm
dhe tё saktё në lidhje me punёn dhe jetёn e
tyre jashtë, me kthimin dhe riintegrimin, me
mbrojtjen e punёtorёve migrantë nga praktikat
e mundshme abuzive të punës në vendin e
destinacionit, dhe rritjen e pёrﬁtimeve qё
mund tё merren nga migracioni i rregullt pёr
motive punësimi përmes njё kursi tё shkurtёr.
Hapat pёr ndёrtimin e kurseve tё orientimit
para nisjes janё:
 kryerja e vlerёsimit tё nevojave dhe
grumbullimi dhe shqyrtimi i kurrikulave
ekzistuese;
 hartimi i programit tё orientimit para nisjes
pёr vendet kryesore tё destinacionit dhe
pёr kategoritё e cёnueshme tё migrantёve;
 ngritja e kapaciteteve në vend duke kryer
orientimin e plotё tё migrantёve para
nisjes, duke trajnuar trajnerёt dhe duke
hartuar programin;
 vendosja e qёndrueshmёrisё ﬁnanciare.
Vlerёsimi i nevojave, hartimi dhe shkёmbimi
i kurrikulave: duhet tё kryhet një vlerësim
i veçantë i nevojave tё vendit me qёllim qё
tё identiﬁkohen mungesat në orientimin qё
kryhet aktualisht para nisjes dhe tё pёrcaktohen
pёrparёsitё në lidhje me grupin qё synohet
të trajnohet. Kurrikulat që tashmё janë në
pёrdorim duhet tё grumbullohen me qёllim qё
tё shkëmbehen dhe të pёrshtaten.
Shembuj tё zhvillimit tё kurrikulёs:
a) Fokusi tek punёtorёt shtёpiakё: Qeveritë
e Filipineve dhe tё Sri Lankёs kanё zhvilluar
programe orientimi pёr punёtorёt shtёpiakё
qё largohen pёr në Hong Kong dhe në
Lindjen e Mesme, tё cilat trajtojnё temat e
mёposhtme gjatё dy ditёve:
 tё drejtat e punёtorёve shtёpiakё bazuar në
kontratёn standarde tё punёs;
 detyrimet e njё punёtori shtёpiak bazuar
në kodin e sjelljes;
 “çfarё i lejohet e çfarё jo” kur ka tё bёjё
me punёdhёnёsin dhe jeton në vendin e
destinacionit;
 proﬁli i vendit tё destinacionit;
 detyrat e zakonshme tё njё punёtori
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shtёpiak;
shёrbimet dhe pёrﬁtimet e ofruara nga
organet qeveritare dhe OJF;
alternativat dhe procedurat në lidhje me
dërgesat në para të migrantëve;
dokumentet e udhёtimit, procedurat në
aeroport, dhe sugjerime pёr udhёtimin;
mbërritja në vendin e destinacionit;
kthimi dhe riintegrimi;
alternativa në lidhje me kursimet.

b) Fokusi tek punёtorёt me kualiﬁkim të ulët:
pёr punёtorёt me kualiﬁkim të ulët mund
tё zhvillohet njё orientim i pёrgjithshёm pёr
vende të caktuara destinacioni. Kohёzgjatja e
kursit mund tё jetё dy ditё dhe tё trajtojё fushat
e mёposhtme:











tё drejtat e punёtorit bazuar në kontratёn
standarde tё punёs dhe në ligjin e punёs në
vendin e destinacionit;
proﬁli i vendit tё destinacionit pёrfshirё
normat sociale dhe kulturore;
kёshillim pёr shёndetin;
shёrbimet dhe pёrﬁtimet e ofruara nga
organet qeveritare dhe OJF;
alternativat dhe procedurat në lidhje me
dërgesat në para të migrantëve;
dokumentet e udhёtimit, procedurat në
aeroport, dhe sugjerime pёr udhёtimin;
mbërritja në vendin e destinacionit;
kthimi dhe riintegrimi;
alternativa në lidhje me kursimet.

c) Fokusi tek vendet e destinacionit në BE, në
Amerikёn e Veriut, dhe në Australi/Zelandёn
e Re:




ligji i punёs dhe tё drejtat e punёtorit;
proﬁli i vendit pёrfshirё normat sociale
dhe kulturore;
trajnimi për gjuhёn.

Ministria Italiane e Punёs ofron fonde pёr
trajnimin gjuhёsor dhe pёr orientimin kulturor
në vendet e origjinës. IOM ka zbatuar programe
tё tilla edhe në Moldavi dhe pogrami i një
kurrikule jepet në Aneksin 7.
Trajnimi i trajnerёve: Duhet tё identiﬁkohet
njё grup trajnerёsh nga organet qeveritare,
institucionet edukative dhe OJF pёr t’u trajnuar
pёr dhënien e kurrikulës, ndёrsa trajnerёt e
gjuhёs nga institucionet gjuhёsore/arsimore

tё vendit tё origjinës ose destinacionit duhet
tё identiﬁkohen veçmas. IOM ka kryer me
punёtorё kurse tё orientimit para nisjes pёr
në Itali dhe Kanada dhe ka ofruar edhe kurse
gjuhe.

III.4.2 Fondet e përkrahjes sociale
pёr migrantёt (MWF)
Fondet e përkrahjes sociale pёr migrantёt
(MWF) pёrbёjnё njё mjet i ri dhe të qёndrueshёm
ﬁnanciar pёr t’u ofruar shёrbime mbёshtetëse
migrantёve tё cёnueshёm si dhe atyre qё janё
në rrezik. Megjithёse deri mё sot janё zbatuar
vetёm në Azi, kёto fonde kanё mundёsinё
tё jenё të dobishme pёr tё gjitha vendet qё
dёrgojnё fuqi punëtore pёr tё punuar jashtё.
III.4.2.1 Qëllimet e fondeve
Tre vende të mëdha kryesore qё dёrgojnё
migrantë pёr punё jashtё vendit tё tyre kanë
krĳuar fondet e asistencës për migrantët dhe
kёto janё Pakistani, Filipinet dhe Sri Lanka.
Objektivat kryesore tё kёtyre fondeve janё: :
t’i sigurojnё punёtorёve emigrantë mbrojtje
në vendin e punёs , siguracione në rast vdekje,
paa�ësie dhe për shёndetin, mbёshtetje
ﬁnanciare pёr riatdhesimin e kufomёs, dhe
pagesën e shpenzimeve të kthimit të detyruar.
Fondet ofrojnё edhe shёrbime tё tjera pёr
punёtorёt dhe familjet e tyre, pёrfshirё kёtu
orientimin para nisjes, mbёshtetje pёr arsim
dhe trajnim, kredi pёr qёllime tё ndryshme
(pёr shembull, për ﬁnancim tё migracionit, të
strehimit dhe të biznese tё vogla).
III.4.2.2 Administrimi dhe operacionet me
fondet
Fondet e përkrahjes sociale tё migrantёve
(MWF) administrohen nga agjenci publike
ose gjysëm-publike: Fondacioni Pakistanez
Ndёrkombёtar
(OPF), Administrimi
i
Asistencës pёr Punёtorёt Jashtë Vendit tё
Filipineve (OWWA) dhe Fondi i Asistencës
pёr Punёtorёt Jashtë Vendit i Sri Lankёs
(OWWF). Tё tre kёto fonde përfshĳnë/
aktivizojnë pёrfaqёsues tё punёtorёve që
punojnë jashtë dhe tё zyrave kombёtare qё
merren me migracionin pёr motive punësimi.
Ato ﬁnancohen nga kontributet e migrantёve
tё cilёt nisen pёr punё jashtё (ata paguajnё
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25 USD pёr person). OWWA, bashkё me
POEA, u krĳuan me një dekret presidencial
në vitin 1977, tamam dy vjet pasi njё grup i
parё i madh prej 35 000 punёtorёsh ndёrtimi
u nis pёr në Lindjen e Mesme. Ligji Pakistanez
i Emigracionit, i miratuar në 1979, pёrmban
dispozita që parashikojnë krĳimin e OFP,
ndёrsa Sri Lanka krĳoi fondin e saj tё asistencës
në 1985. Duket se tё dy fondet u krĳuan duke
pёrshtatur modelin e Filipineve, pёrderisa
midis tyre ekzistojnё ngjashmёri tё mёdha
në objektiva, në organizim dhe në burimet e
ﬁnancimit.










Sipas ligjit, tё trĳa fondet kёrkojnё pagesёn
prej 25 USD prej çdo punёtori, megjithёse sasia
aktuale e grumbulluar varet nga shpejtёsia me
tё cilёn tarifa e paguar në monedhёn lokale iu
pёrshtatet ndryshimeve në kursin e kёmbimit.
Kontributet e migrantёve ﬁnancojnё në fakt
tё gjitha aktivitetet e fondit tё asistencës.
Objektivat e tyre kryesore janё tё ngjashme,
por fondet ndryshojnё në metodat e ofrimit të
shërbimeve gjё, qё çon në atё qё disa janё mё
efektive se tё tjerat. Fondi i asistencës në Sri
Lanka, i cili ёshtё ai qё ёshtё krĳuar mё vonё
se tё tjerёt, shfaq praktika mё efektive sesa dy
fondet e tjera.
Fondet e përkrahjes sociale tё migrantёve në
Filipine, në Pakistan dhe në Sri Lanka janё
vlerёsuar pёr efektivitetin e tyre në arritjen e
objektivave dhe me kёtё rast, vendet e OSBE,
pa dyshim, mund tё mёsojnё nga praktikat
e tyre tё mira dhe jo tё mira, veçanёrisht në
lidhje me:
 rolin e tyre si njё pjesё themelore e zyrёs
kombëtare pёr punёtorёt migrantë;
 rёndёsinё e mbrojtjes sё migrantёve në
vendin e punёs dhe kontributin e fondit
pёr kёtё gjё;
 procedurat pёr mbulimin me siguracione
dhe pёr përﬁtimet prej tyre;
 shёrbime tё tjera.
Fondi i përkrahjes sociale duhet tё jetё pjesё
pёrbёrёse e njё institucioni mё tё lartë i cili
tё jetё pёrgjegjёs pёr nevojat e ndryshme
tё migrantёve tё punёs. Në tё trĳa vendet,
migracioni ёshtё njё aktivitet i rregulluar
dhe monitoruar nga afёr nga njё zyrё e
punës për punëtorët jashtё e cila ka detyrat e
mёposhtme:
 shqyrtimi i agjentёve rekrutues pёr tё
parandaluar praktikat shfrytёzuese e

mashtruese;
pёrcaktimi i pagave minimale dhe i
kushteve minimale të punësimit në vendet
jashtë;
negocimi me vendet pritëse pёr shtrirjen
e veprimit të ligjit të tyre të punës dhe të
ligjeve të tjera edhe pёr migrantёt;
lehtёsimi i procesit tё migracionit;
zgjidhja e mosmarrёveshjeve midis
migrantёve dhe rekrutuesve;
grumbullimi i informacionit pёr shanset
për punёsim dhe nxitja e tregjeve pёr tё
kёrkuar migrantë për motive pune;
prodhimi i statistikave pёr migracionin
dhe kryerja e studimeve mbi politikat.

POEA i ka tё gjitha kёto pёrgjegjёsi dhe ofron
njё pёrgatitje tё plotё tё migrantёve punёtorë
para se ata tё nisen për në tokat e huaja.
Ai i lëshon çdo punёtori qё do tё niset njё
certiﬁkatё miratimi tё kontratёs sё punёs e
cila u duhet atyre pёr tё dalё nga vendi dhe
pёr t’u çliruar nga taksa e udhёtimit. Zyra e
Punёs për Punëtorët Jashtë Vendit e Sri Lankёs
(SLBFE) iu kёrkon agjentёve rekrutues tё japin
informacion pёr punёdhёnёsit e tyre tё huaj
dhe adresat e tyre. Ky informacion mundёson
ndjekjen e migrantёve punёtorë në vendin e
tyre tё punёs, veçanёrisht në vendet e njohura
pёr keqtrajtime tё personave mё tё cёnueshёm
(pёr shembull, tё shёrbёtoreve shtёpiake).
Tё gjithё migrantёt punëtorë regjistrohen si
anёtarё tё fondit tё përkrahjes sociale nga zyra
e migracionit.
Prezenca e MWF në vendin e destinacionit
ёshtё thelbësore pёr punёn kundër abuzimit
tё punëtorëve migrantë dhe pёr garantimin
e kushteve tё mira tё punës dhe tё jetesës.
Raportet ﬁnanciare tё botuara nga fondet e
asistencës nxjerrin në dritё mbrojtjen qё ata
kanë mundur tё ofrojnë. Pakistani alokoi 13%
tё buxhetit tё tĳ pёr shërbime të përkrahjes
sociale nё vendet e punës, duke mbuluar
konsultimet, shërbimet ligjore, riatdhesimin
e kufomave, dhe kthimin e migrantёve. Sri
Lanka alokoi njё përqindje mё tё lartё, 35%
tё buxhetit tё saj pёr tё njёjtat qëllime. Fondi
i Përkrahjes së Migrantёve i Filipineve drejton
28 qendra tё migrantёve punëtorë nё vendet
ku ka një përqëndrim tё lartё të punёtorёve
migrantë. Ai paguan pёr shërbimet ligjore
pёr t’i mbrojtur punёtorёt jashtë nё gjykatat
e huaja. Qё tё trĳa fondet paguajnё koston e
riatdhesimit tё kufomave dhe tarifat pёr ata
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punëtorë migrantë punësimi i tё cilёve ishte i
detyruar të përfundonte pёr shkak tё abuzimit
ﬁzik, tё shkeljes sё kontratës, dhe pёr arsye tё
tjera. Qendrat e migrantёve tё punës dhe zyrat
konsullore bashkёpunojnё pёr tё ndihmuar
migrantёt nё situata tё vështira. Fondet e
Përkrahjes Sociale për Migrantёt kanё qenё
efektive nё ndihmёn e dhёnё pёr punëtorët
migrantё tё cilёt kanё hasur probleme nё
vendin e punës dhe ky ёshtё edhe përﬁtimi i
tyre mё i madh.
III.4.2.3 Skemat e sigurimeve
Anёtarёsia nё njё fond përkrahjeje sociale
përfshin automatikisht edhe siguracionin e
vdekjes dhe tё a�ёsisё së kuﬁzuar. Tarifa e
anёtarёsisё ёshtё e ﬁksuar pёr 25 USD pёr
periudhën e kontratës, zakonisht dy vjet, dhe
mbulon edhe siguracionin edhe shërbime tё
tjera nga fondi. Tarifa mblidhet prej tё gjithё
punёtorёve qё dalin nga vendi. Nё Filipine,
ata qё janë aktualisht jashtë, mund tё bёhen
vullnetarisht anёtarё. Tarifa ёshtё uniforme
pёr tё gjithё migrantёt punëtorë pavarësisht
nga ndryshimet që kanë përsa i përket rrezikut
të vdekjes, a�ёsisё së kuﬁzuar, ose humbjes
së tё ardhurave tё pritshme nё profesione
dhe destinacione tё caktuara. Rreziku ёshtё
mё i madh pёr shёrbёtoret femra më pak tё
arsimuara tё punësuara nё Lindjen e Mesme,
ndërsa punёtorёt profesionistё nё tё gjitha
vendet përballen me rrezik relativisht tё ulёt.
OWWA e Filipineve paguan 3,600 USD pёr
vdekjen aksidentale dhe 1,845 USD pёr vdekje
nga shkaqe natyrore, e cila kohёt e fundit ёshtё
rritur me 20,000 P qё janë baraz me 500 USD.
Fondi i Filipineve paguan 10,000 P qё janë
baraz me 200 USD pёr shpenzimet funerale.
Përﬁtimi në rast vdekjeje ёshtё i barabartë me
mё pak se rrogёn e dy viteve të një shёrbёtoreje
nё Brunei, e cila ёshtё edhe paga mё e ulёt që
i paguhet migrantëve punëtorë. Punёtorёt e
kualiﬁkuar me “jaka blu” dhe profesionistёt qё
ﬁtojnë mё shumё sesa punëtoret shtëpiake në
Brunei marrin tё njëjtat përﬁtime. Nё Pakistan,
përﬁtimi në rast vdekjeje ёshtё uniform dhe
shkon rreth 5,000 USD, ndërsa nё Sri Lanka ai
shkon nё 1,048 USD. Përﬁtimet nga a�ësia e
kuﬁzuar janë po ashtu mё tё larta nё Pakistan
dhe shkojnë mesatarisht nё 1,785 USD,
krahasuar me vetëm 335 USD nё Filipine dhe
68 USD nё Sri Lanka. Eshtё e qartё se nivelet
e përﬁtimeve janë pёrcaktuar nё njё mёnyrё
arbitrare.

Nё Sri Lanka dhe Pakistan, siguracioni i
migrantit ёshtё kanalizuar pёrmes kompanive
shtetërore tё sigurimeve, ndërsa fondi i
përkrahjes sociale i Filipineve i trajon vetё
pretendimet pёr siguracione. Skema e tĳ e
sigurimeve ёshtё relativisht e thjeshtё pёr
t’u menaxhuar, përderisa edhe shpërblimi
edhe përﬁtimet janë përcaktuar në mënyre
arbitrare. Pёr mё tepër, çdo vit ekzistojnë
vetëm disa qindra raste kur punëtorët migrantë
pretendojnë të marrin ndihmën ﬁnanciare në
rast vdekjeje dhe të a�ësisë së kuﬁzuar.
Skema e sigurimeve nё tё treja vendet,
megjithëse nё ﬁllimet e saj, ёshtё e
pamja�ueshme dhe ka nevojё tё reformohet
me qёllim qё tё bёhet proporcionale me
rreziqet qё ndeshin punëtorët migrantё, pёr
shembull duke përcaktuar shpërblime dhe
përﬁtime ﬁnanciare qё reﬂektojnë nivelin e
rrezikut tё vdekjes ose tё a�ësisë së kuﬁzuar
që mund të shkaktohet dhe tё humbjes sё tё
ardhurave tё pritshme. Njё zgjidhje mund tё
pёrfshĳё ruajtjen e skemës aktuale si njё bazё
e përbashkët pёr tё gjithё migrantёt punëtorë,
por duke i lejuar ata tё paguajnё vullnetarisht
sigurime shtesё. Pёr shembull, nё Filipine, njё
kompani private siguracionesh me reputacion
ka ofruar siguracion në grup pёr migrantёt
pёr motive punësimi nё vlerën prej 1 peso pёr
1,000 P pёrﬁtim pёr grupe qё kanё tё paktёn
200 anёtarё secili. Grupet mund tё formohen
nё zona ku ka numër tё madh migrantёsh.
III.4.2.4 Shёrbime tё tjera
Tё trĳa fondet e asistencës sё migrantёve,
por veçanёrisht Fondacioni Pakistanez
Ndërkombëtar (OPF), janë përpjekur tё
ndёrtojnё shërbime tё tjera për migrantёt
punёtorë dhe familjet e tyre, deri nё pikёn ku
ata mund tё ndёrhyjnё nё shërbimet e ofruara
tashmё nga agjencitë e specializuara qeveritare.
Kёtu pёrfshihen:
 lehtësira për kreditimin e migrantёve dhe
të familjeve të tyre;
 bursa pёr fёmĳёt;
 projekte për sigurimin e jetesës ose biznese
tё vogla;
 trajnim profesional.
Fondacioni Pakistanez Ndёrkombёtar (OPF)
investon gjithashtu nё projekte strehimi dhe
ndërton dhe vepron në shkolla. Megjithatë,
ai nuk ka pasur shumё sukses pasi zotëron
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burime ﬁnanciare dhe kapacitete teknike tё
kuﬁzuara pёr tё zhvilluar kёto aktivitete. Kёto
shërbime shtesё nuk kanё arritur tek shumë
njerëz, krahasuar me numrin e punёtorёve
jashtë dhe disa prej tyre nuk kanё qenё tё
suksesshme.
Kështu, fondi i përkrahjes sociale duhet tё
themelohet si njё komponent i njё programi mё
tё gjerё pёr nxitjen e mirëqenies sё punёtorёve
migrantë. Pёr mё tepër, objektivat e tĳ duhet
tё jenё tё përqendruara nё rolin e tĳ themelor:
mbrojtjen e migrantёve punëtorë, ndihmёn nё
vendin e punës, dhe sigurimin e pёrshtatshёm
nё rast vdekjeje dhe a�ësie të kuﬁzuar.

III.4.3 Ndihma qeveritare nё
vendet e destinacionit pёrmes
atasheve tё punës
Kjo pjesë shpjegon rolin e ambasadës ose
tё zyrës konsullore të vendit tё origjinës nё
procesin e migracionit për motive punёsimi,
veçanёrisht rolin e atasheut tё punës. Caktimi
i atasheve tё punës bazohet nё Nenet 7 deri
11 tё Konventёs sё Vienёs mbi Marrёdhёniet
Diplomatike, e vitit 1961. Atashetё e punës
janë agjentё tё departamenteve e tё ministrive
tё tyre, por shёrbejnё si diplomatё nё varësi
tё Sheﬁt tё Misionit. Ata dhe familjet e tyre
gёzojnё privilegje dhe imunitete diplomatike
të garantuar nga Konventa e Vienёs. Ndërsa
roli i ambasadës pёr tё ofruar mbёshtetje
dhe ndihmё pёr migrantёt e punës kuptohet
më mirё nё rastin e vendeve me traditë në
dërgimin e migrantëve, si nё ato tё Azisё
dhe Meksikёs, ky aspekt ёshtё relativisht i
pazhvilluar nё Evropёn Lindore dhe nё Azinё
Qendrore. Atasheu i punës ёshtё anëtar i
misionit diplomatik, i caktuar nga Ministria
ose Departamenti i Punёs dhe i ngarkuar me
funksione që kanë të bëjnë me marrёdhёniet e
punës midis vendit tё tĳ/saj dhe vendit pritës.
Njё atashe pune ka detyrat e mёposhtme:
 mbron punёtorёt jashtë vendit, nё
juridiksionin e misionit tё tĳ diplomatik;
 ndërmerr fushata marketingu dhe
identiﬁkon shanset pёr punё;
 ndihmon nё zhvillimin e politikave për
punёn;
 nxit marrёdhёnie tё mira me vendin pritës
pёr çёshtjet e punёs.
Sheﬁ i Misionit ka pёrgjegjёsinё e përgjithshme

për marrëdhëniet me vendin pritës duke
i shpërndarë punёt pёr secilin person në
ambasadë, ndërsa konsullata përgjigjet pёr
mbrojtjen e shtetasve tё vet nё shtetin pritës.
Atasheu i punës, pёrmes koordinimit tё
pёrshtatshёm me punonjёsit e tjerё diplomatikё
dhe konsullorё, ka autoritetin tё mbrojё
shtetasit nё çёshtjet e punësimit tё tyre brënda
juridiksionit tё misionit diplomatik.

III.4.3.1 Mbrojtja e punёtorёve
Detyra e atasheut tё punës ёshtё para sё
gjithash mbrojtja e tё drejtave tё migrantit si
punëtor dhe si njё individ, pёrmes:
 ruajtjes sё tё drejtave tё tĳ/saj si dhe tё
dinjitetit tё tĳ/saj si person dhe si punёtor;
 garantimit se ai/ajo nuk shfrytëzohet ose
nuk i nënshtrohet diskriminimit;
 ofrimit tё ndihmës nё tё gjitha çёshtjet qё
kanё tё bёjnё me kontratën e tĳ/saj ose
punёsimin;
 vërtetimit se termat dhe kushtet e kontratës
së punës së punëtorit janë nё përputhje me
ligjet dhe rregullat e vendit tё tĳ dhe se
kontrata ёshtё e ndershme dhe e drejtё;
 ofrimit të ndihmës ndaj punёtorёve
migrantë pёr t’iu kthyer shumat dhe
pёr tё gёzuar tё gjitha përﬁtimet qё u
takojnë, pavarësisht se nga rrjedhin ato:
nga punёdhёnёsi, rekrutuesi, agjencia e
punësimit, ose nga qeveria e vendit pritës
prej fondeve tё krĳuara pёr ta;
 ofrimit të ndihmës ndaj punёtorёve
migrantë nё rastet kur ndodhin shkelje tё
kontratave tё tyre ose tё dispozitave qё
përmbahen nё to;
 ofrimit të ndihmës ndaj punёtorёve
migrantë nё rastet e mospagimit tё rrogave
tё tyre, tё dietave, ose tё mostransferimit tё
përﬁtimeve qё u takojnё;
 ofrimit të ndihmës ndaj punёtorёve
migrantë nё rastet kur ata u nënshtrohen
kushteve çnjerëzore, mjediseve tё punës
nën standarde, kushteve jo tё shëndetshme
dhe tё pasigurta tё punës;
 ofrimit tё dokumentacionit tё duhur
punёtorёve migrantё të rregullt;
 garantimit se migrantёt pa dokumente, që
janë viktimë e traﬁkimit dhe kontrabandës
mbrohen dhe se riatdhesimi i tyre
lehtёsohet;
 koordinimit me konsullatën pёr kthimin e
kufomave tё punёtorёve pёr te familjet nё
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vendin e tyre;
sigurimit se punёtorёt migrantë tё plagosur
ose tё sёmurё marrin përkujdesin e duhur
mjekësor dhe, nёse ata duan, ndihmohen
pёr kthimin e tyre nё vendin e origjinës;
sigurimit se tё drejtat dhe mirëqenia e
grave migrante mbrohen, se nevojat e tyre
tё veçanta trajtohen me kujdes, dhe se
personat e tyre mbrohen nga abuzimi dhe
shfrytёzimi;
ofrimit të ndihmës ligjore ose pёrfaqёsimit
nё gjyq, nё koordinim me konsullatën, kur
tё drejtat e punёtorёve si qenie njerëzore
ose si punёtorё janë shkelur; kur ata
përballen me akuza nё gjyq, ose kur ata
ndalohen pёr shkak tё akuzave ndaj tyre;
ofrimit të shërbimit të këshillimit për
punёtorёt migrantë nё lidhje me problemet
qё kanё tё bёjnё me punësimin e tyre ose
me rastet që do të kishin pasoja në punën e
tyre.

III.4.3.2 Identiﬁkimi i shanseve pёr punë dhe
ngritja nё detyrё
Atasheu i punës shërben si agjent jo vetëm pёr
mbrojtjen e tё drejtave tё punёtorёve migrantë
por edhe pёr kërkimin dhe zhvillimin e
shanseve tё vazhdueshme pёr punësimin e
bashkështetasve tё tĳ. Nё kёtё fushё, detyrat e
tĳ pёrfshĳnё:
 kryerjen e studimeve ose tё kërkimeve të
vazhdueshme pёr prirjet e tregut tё punës
nё fushёn qё i ёshtё ngarkuar;
 grumbullimin dhe analizёn e informacionit
mbi situatën e punësimit dhe fakte tё tjera
qё lidhen me punësimin;
 vendosjen e kontaktve me agjencitë
qeveritare tё vendit pritës dhe me zyrtarёt
e tyre pёr shqyrtimin e burimeve tё
mundshme tё punësimit;
 vendosjen e lidhjeve dhe tё koordinimit
me agjencitë private tё vendit pritës tё cilat
mund tё kёrkojnё punonjës pёr plotësimin
e nevojave tё tyre pёr krahё pune;
 krĳimin e lidhjeve me industritë, shoqatat
dhe dhomat e tregtisё, bizneset, industritë
ose sipёrmarrёsit qё mund tё pёrbёjnё
burime potenciale punësimi pёr shtetasit e
tĳ/saj;
 organizimin e trajnimeve tё vazhdueshme
për zhvillimin e a�ësive tё anёtarёve tё
komunitetit tё punёtorёve migrantë nё
fushёn qё i ёshtё ngarkuar;





legalizimin e prokurës që speciﬁkon
numrin dhe natyrën e kërkesës ose porosive
për fuqi punëtore në shtetin pritës ashtu siç
sigurohet nga punëdhënësit në atë vend;
legalizimin e prokurës të nënshkruar nga
punëdhënësit në atë vend që thekson
se biznesi i tyre ekziston dhe vepron në
mënyrë të ligjshme në atë vend.

III.4.3.3 Ndihma pёr hartimin e politikave tё
punës
Pёrderisa atasheu i punës ёshtё shumë i
pёrfshirё nё shqetësimet e punёtorёve jashtë
vendit, ai/ajo ёshtё personi që shumë shpesh ka
njohuritё më të shumta pёr kushtet nё tё cilat
punojnë bashkёkombasit e tĳ nё tokёn e huaj.
Nё kёtё rast, nga njё atashe pune kërkohet:









Të klasiﬁkojë rastet ose rrethanat me tё
cilat janë përballur punёtorёt migrantë
dhe të raportojë nё departamentin e tĳ/saj
pёrmes Sheﬁt tё Misionit;
Tё japё mendimet e tĳ/saj mbi prirjet e
punësimit brenda juridiksionit tё tĳ/saj;
Tё kёshillojё agjencinë e tĳ/saj dhe kur
duhet, t’u ofrojё këshilla ligjvёnёsve ose
politikёbёrёsve nё lidhje me nevojën pёr
tё ruajtur, pёrmirёsuar ose ndryshuar
politikat ose legjislacionin pёr punёtorёt
migrantë ose ligje tё tjera qё do tё kishin
ndikim mbi ta;
Tё sigurohet qё politikat mbi punёtorёt
migrantë tё jenё tё ndjeshme ndaj çështjeve
gjinore;
T’u ofrojё këshilla politikёbёrёsve tё
vendit tё vet pёr nevojën pёr tё hyrё nё
marrveshje dypalëshe me vendin pritës
mbi punësimin e bashkёkombasve tё vet
nё shtetin pritës.

III.4.3.4 Nxitja e marrёdhёnieve tё mira me
vendin pritës pёr çёshtjet e punës
Atasheu i punës ёshtё njё diplomat qё përgjigjet
pёr marrёdhёniet e punës dhe kështu, edhe pёr
nxitjen e marrёdhёnieve tё mira nё kёtё fushё.
Si rregull, prej tĳ/saj kërkohet tё:
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Nxisё organizimin ose pjesëmarrjen
e punёtorёve migrantë nё aktivitete
argëtuese, kulturore dhe sociale nё vendin
pritës ku vendi i tĳ mund tё pёrfaqёsohet;

3.

Sigurohet qё nёse punёtorёve migrantë u lindin
probleme ose vёshtirёsi, ai/ajo të udhëhiqet
nga kodi i sjelljes diplomatike nё negociata,
transaksione, marrëveshje me agjencinë
qeveritare ose private apo me shoqatën nё
vendin pritës.
III.4.3.5 Njohuritё dhe a�ësitë e atasheut tё
punёs
Nё kryerjen e këtyre funksioneve, njё atashe
pune duhet tё jetё i pajisur me njohuri për:
 Instrumentet
ligjore,
traktatet
ose
marrëveshjet ndёrkombёtare;
 Situatën e vendit pritës, veçanёrisht në
lidhje me kёrkesёn pёr punё dhe nevojat e
punësimit, si edhe me situatёn e tregut të
punës nё vendin e tĳ dhe veçanёrisht për
ofertёn pёr punë;
 Politikat dhe ligjet qё ndikojnë mbi fuqinë
punëtore nё tё dyja vendet.
Po ashtu, atasheu i punës duhet tё jetё i pajisur
me a�ësi pёr:
të treguar diplomaci dhe takt;
këshillim, negocim, pajtim dhe arbitrazh;
analizё, organizim dhe koordinim;
dokumentacion;














gjuhёn (e vendit pritёs);
kërkim;
krĳim rrjeti;
administrim tё dhënash;
statistikёn bazё;
vlerësim psikologjik;
zhvillimin e burimeve njerëzore.

III.5 Bashkёpunimi
ndёrshtetёror
Megjithë përpjekjet e bëra nga vendet e origjinës
për të mbrojtur punëtorët migrantë, ata
vazhdojnë të përballen me probleme të shumta
në vendet e destinacionit, veçanërisht grupet
vulnerabël të migrantëve, të tillë si punëtoret
femra nëpër shtëpi, argëtues dhe punëtorët
me kualiﬁkim të ulët. Pa një bashkëpunim
aktiv me vendet ku ata janë punësuar, vendi i
origjinës nuk mund të arrĳë të bëjë shumë për
të mbrojtur qytetarët e vet migrantë. Për më
tepër, bashkëpunimi mes shteteve është shumë
i rëndësishëm për zgjerimin e migracionit
të organizuar për motive punësimi dhe për
pakësimin e lëvizjeve të parregullta. Ky
dimension i veçantё trajtohet nё Kapitullin IX.

SHENIME
Shih OKB (2004: Agenda item 89(b), A/59/287/Add.1, 4). Ky sondazh në nivel botёror jep
rekomandime tё cilat, nёse miratohen, do tё pёrmirёsojnё situatёn e migrantёve, tё refugjatёve
dhe tё grave tё traﬁkuara. Rekomandimet pёrfshĳnё ratiﬁkimin dhe zbatimin e tё gjitha
instrumenteve ligjore ndёrkombёtare qё nxisin dhe mbrojnё tё drejtat e grave dhe vajzave
migrante; analizёn e ligjeve dhe politikave kombëtare pёr emigracionin dhe imigracionin me
qёllim qё tё identiﬁkohen dispozitat diskriminuese qё dёmtojnё tё drejtat e grave migrante;
zhvillimin e politikave qё rrisin shanset e migrantёve, tё refugjatёve, tё grave tё traﬁkuara
pёr punёsim, pёr strehim tё sigurt, për arsim, trajnim gjuhёsor nё vendin pritёs, pёr kujdes
shёndetёsor dhe shёrbime tё tjera; programet e edukimit dhe tё komunikimit pёr informimin
e grave migrante pёr tё drejtat dhe pёrgjegjёsitё e tyre; studimin dhe grumbullimin e tё
dhёnave, tё ndara sipas seksit dhe moshёs, tё cilat ndihmojnё tё kuptohen mё mirё shkaqet
e migracionit të femrave dhe ndikimet e tĳ mbi gratё, mbi vendet e tyre tё origjinёs dhe tё
destinacionit me qёllim qё tё sigurohet njё bazё e shëndoshë pёr formulimin e politikave dhe
tё programeve tё pёrshtatshme.
2
Shih h�p://www.cie�.org.
3
Kjo pjesë ёshtё përgatitur pjesёrisht nga IOM, (Dra�) Programi i Trajnimit tё
Administratorёve të Punës (IOM, 2005b). Programi u hartua me mbёshtetjen ﬁnanciare tё
Departamentit pёr Zhvillim Ndёrkombёtar tё Britanisë së Madhe (DFID) dhe autori i tĳ
kryesor ёshtё Tomas Achacoso.
4
Pёrgjatё kёtĳ manuali “Hong Kong” ka kuptimin e Rajonit Administrativ Special Hong Kong
tё Kinёs, ndёrsa “Tajvan” ka kuptimin e Provincёs sё Tajvanit tё Kinёs.
5
“Jaka Blu” është shprehje e cila përdoret për profesionet që kanë lidhje me punën e krahut
(shënim i përkthyesit)
6
Ky seksion ёshtё riprodhuar nё pjesёn e tĳ mё tё madhe nga IOM (2005b).
1
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ORGANIZUAR PЁR MOTIVE PUNЁSIMI

IV. Hartimi i politikave nё
vendet e origjinёs pёr rritjen e
pёrﬁtimeve nga migracioni i
organizuar pёr motive punёsimi
Njё numёr nё rritje vendesh nё zhvillim dhe
vendesh me ekonomi nё tranzicion kёrkojnё tё
miratojnё politika, legjislacion dhe struktura
qё nxisin punёsimin e fuqisë së tyre punëtore
nё vende tё huaja dhe qё krĳojnё të ardhura,
ndër kohë që sigurojnë mbrojtjen e migrantëve
të tyre. Ndёrsa krĳimi i vendeve tё punёs nё
vendet e tyre ёshtё alternativa e parё mё e
mirё, një numër gjithnjë e më i madh vendesh
e konsiderojnë punësimin jashtë si pjesë të
strategjisë kombëtare për zhvillim për të
përﬁtuar nga mundësitë globale për punësim
dhe për të sjellё nё vend monedhёn e huaj.
Ky kapitull do tё trajtojё rolin e marketingut
nё lehtёsimin dhe zgjerimin e migracionit pёr
motive punёsimi, pёrmirёsimin e shёrbimeve tё
lidhura me dërgesat në para të migrantëve dhe
rritjen e ndikimit të dërgesave në zhvillimin e
vendit, zhvillimin e a�ësive, si edhe çështjen
e rrjedhjes së trurit. Pёr vendet qё kёrkojnё
tё nxisin punёsimin nё vend tё huaj, politika
e migracionit për motive punësimi duhet të
verë theksin e duhur tek nxitja dhe lehtësimi i
menaxhimit të ﬂuksit të migrantëve që shkojnë
jashtë shtetit, dhe nuk duhet të kuﬁzohet
vetëm tek funksioni rregullator dhe mbrojtës
i Shtetit. Mё poshtё pёrshkruhen disa nga
modalitetet speciﬁke pёrmes sё cilave shtetet
mund tё angazhohen pёr lehtёsimin dhe
nxitjen e migracionit ndёrkombёtar tё punёs.

IV.1 Rёndёsia e
marketingut1
Pёrderisa migracioni për motive punёsimi
ёshtё kryesisht njё treg i pёrcaktuar nga
kёrkesa, vendet qё duan tё dërgojnë punёtorёt
e tyre jashtё vendit duhet tё jenё nё gjendje tё
kёrkojnё punёdhёnёs të mundshëm nё mes
tё konkurrencёs qё vjen nga vende tё tjera
qё dёrgojnё jashtё fuqi punёtore. Kёshtu,
marketingu ёshtё element jetësor i çdo
programi për punësim jashtë vendit.
Marketingu ёshtё procesi i menaxhimit që është
përgjegjës për identiﬁkimin, parashikimin, dhe
plotësimin e kërkesave të klientit nё mёnyrё të
frytshme. Duke e shpёrbёrё kёtё pёrkuﬁzim
nё pjesёt e tĳ pёrbёrёse, mund tё arrihet nё njё
pёrshkrim mё tё mirё.
Menaxhimi ka tё bёjё me nivelet mё tё larta tё njё
organizate ose tё njё vendi. Nё rastin e Filipineve,
Presidenti i Republikёs luan njё rol aktiv nё
hartimin dhe udhёheqjen e politikave dhe
programeve. Nё frontin diplomatik, ambasadat
pёrdorin metodën ku personeli vepron si nje ekip
i vetëm i vendit, domethënë, i gjithë personeli i
ambasadës vihet nën mbikqyrjen.dhe autoritetin
e ambasadorit (ILO, 1991).
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Proces ka kuptimin e kalimit ose tё lёvizjes
pёrpara ku pёrfshihen njё numёr hapash
dhe operacionesh tё shumё personave ose
organizatave. Nga natyra e vet, procesi
sinjalizon lëvizje të vazhdueshme krahasuar
kjo me gjendjen e kundёrt tё pozicionit statik.
Identiﬁkimi i kёrkesёs ёshtё hapi i parё
vendimtar nё marketing për të pёrcaktuar
tregun e njё produkti ose shёrbimi. Ai kёrkon
njohuri si pёr ofertёn ashtu edhe pёr kёrkesёn
nё treg.
Parashikimi ёshtё cilёsia e domosdoshme
qё lejon dikё tё mbetet konkurrues nё treg.
Ai nёnkupton njё qёndrim proaktiv qё
lejon një organizatё tё jetё njё hap pёrpara
konkurrentёve nё kuptimin e a�ësive qё do tё
kёrkohen, tё personave qё duhet t’i zotёrojnё
ato dhe tё kohёs kur ato a�ësi duhet tё jenё tё
zotёruara.
Plotёsimi i nevojёs ose dhёnia e kёnaqёsisё ёshtё
njё shqetёsim universal pёr shumё klientё. Ata
kёrkojnё produkte ose ofrues shёrbimesh tё
cilёt do tё plotёsojnё kёrkesat e tyre.
Kёrkesat e klientit i referohet besueshmërisë
së produktit ose seriozitetit të ofruesit tё
shёrbimit, punёtorёve të a�ë dhe tё kualiﬁkuar,
njё procesi qё ka kosto efektive, transaksioneve
transparente dhe të kryera në nё kohёn e
duhur.
Frytshmëria i referohet të gjithё procesit të
migracionit, gjatë të cilit vendi i origjinёs dhe
ai i destinacionit, punёtorёt migrantё dhe
agjencitë e punësimit duhet tё pёrjetojnё tё
gjithё një situatë nga e cila të tërë dalin ﬁtues.
Marketingu ёshtё njё hap i parё i nevojshёm nё
pёrpjekjen pёr tё “eksportuar” fuqinë punëtore
të njё vendi. Ai gjithashtu tregon politikёn
e kujdesshme tё njё vendi për të përdorur
eksportin e fuqisë punëtore si njё mjet pёr tё
lehtёsuar papunёsinё dhe pёr t’u bazuar nё
hyrjen e dërgesave pёr tё mbёshtetur ﬁtimin
e monedhёs sё huaj. Vendet qё synojnё tё
çojnё shtetasit e tyre jashtё duhet tё kёrkojnё
mundësi pёrtej kuﬁjve tё tyre kombëtarë
nё njё treg ndёrkombёtar i cili ёshtё shumё
konkurrues. Qё tё arrihet kjo nevojiten njohuri
pёr studimin e tregut.
Procesi i marketingut duhet tё ﬁllojё me njё
analizё tё Pikave tё Forta, Pikave tё Dobёta,

Mundësive dhe Rreziqeve, zakonisht e njohur
si analiza SWOT. Kur vendoset nё kontekstin
e migracionit ndёrkombёtar për motive
punёsimi ose tё njё programi punёsimi pёr
jashtë (OEP), modeli i analizёs së përditësuar
SWOT mund tё ndihmojё qё përpjekjet e vendit
të përqëndrohen nё fusha ku ai ka ngritur pikat
e forta. Po ashtu, kjo analizë ndihmon qё vendi
tё pёrcaktojё strategji edhe nё kontekstin e
mundësive ose tё rreziqeve. Njё analizё SWOT
e kryer mirё mund tё ndihmojё tё hartohet njё
strategji marketingu, por mё themelore është që
ajo mund tё ndihmojё tё pёrcaktohet njё plan
pёr studimin e tregut. Pёr pasojё, megjithёse
preferohet gjithmonё njё analizё e thelluar
SWOT, edhe niveli mё i ulёt i kёsaj analize do
tё ndihmojё qё të orjentojë njё institucion në
drejtimin e duhur pёr zhvillimin e njё strategjie
marketingu.

IV.1.1 Procesi i zhvillimit të
marketingut/zhvillimi i një cikli
marketingu ndërkombëtar për migracionin për motive punësimi
Pёr lehtёsi paraqitjeje, mё poshtё jepet njё
Matricё e Procesit tё Zhvillimit tё Tregut.
Kjo mund tё shёrbejё si njё kuadёr reference
pёr fazat e ndryshme tё procesit. Fazat e
natyrshme tё zhvillimit tё tregut janё paraqitur
kronologjikisht nё boshtin e sipёrm horizontal
me pesё kolona që pёrshkruajnё fazat e
ndryshme. Boshti vertikal rreshton skemat dhe
strategjitё e ndryshme (burimet) të hartuara
pёr tё zbatuar objektivat ose qёllimet e vëna
(rezultatet). Kёto nga ana e tyre janё vendosur
nё boshtin e poshtёm horizontal.
Faza e parё e zhvillimit tё tregut ёshtё
identiﬁkimi i tregut të synuar dhe vlerёsimi i
kapacititetit tё ofertёs. Ёshtё e rёndёsishme qё
identiﬁkimi i tregut të synuar dhe vlerёsimi i
ofertёs tё bёhen njёkohёsisht. Kjo pёr shkak
se zhvillimi i burimeve njerёzore nё njё vend
bёhet zakonisht pёr tё plotёsuar kёrkesat
lokale. Njё treg bёhet i suksesshёm kur ka
pёrputhje midis dy anëve tё ekuacionit:
kёrkesёs dhe ofertёs. Pёrputhja nёnkupton
se kualiﬁkimet arsimore dhe eksperiencat qё
kёrkohen nga punёdhёnёsi i huaj pёrputhen
me ato tё punёtorёve nga vendi dёrgues. Nёse
luhatjet midis pritshmёrive dhe kapacitetit real
tё punёtorёve nuk janë në harmoni, atёherё
mund tё merren disa masa pёr t’i përmirësuar
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a�ësitë ose organizohen kurse për plotёsimin e
kualiﬁkimeve më qëllim që të ngushtohet çdo
hendek i vёnё re.
Faza e parё pasohet nga faza e hyrjes në treg gjatë
së cilës futet në skema programi për punësimin
jashtë i hartuar nga vendi dёrgues pёr t’iu bërë
të mundur punёtorёve tё vet të zënë vend në
tregun e punёs tё vendit pritёs. Qёllimi nё
kёtё fazë ёshtё tё nxitet njё mjedis tregu qё rrit
ndёrgjegjёsimin dhe vetëdĳen e punёdhёnёsve
për prezencën dhe gadishmërinë e punëtorëve
tё huaj nga njё vend i caktuar. Kjo bёhet duke
vënë në dukje cilёsitë e tyre, gadishmërinë dhe
a�ёsitё e tyre konkurruese.
Me tё futur kёmbёn nё tregun e huaj, hapi
tjetёr ёshtё zbatimi i programit gjatë të cilit
kryhet lidhja reale e kontratave tё punёs dhe
e marrëveshjeve të punësimit, si rezultat i të
dhënave të marra nga dy fazat e para. Nё kёtё
moment, tё tjerёve u bёhet i njohur mekanizmi
i vendit për dërgimin e fuqisë punëtore dhe
ﬁllojnё të bëhen krahasimet me vende tё tjera
konkurruese dërguese të fuqisë punëtore për të
përcaktuar burimin më të mirë pёr sigurimin e
punёtorёve.
Pastaj ёshtё faza e rritjes sё pjesëmarrjes nё treg
gjatë së cilёs bёhen pёrpjekje tё menduara mirё
pёr tё zgjeruar pjesën që mund të zërë vendi
dërgues në treg. Kjo nёnkupton qё njё vend
dёrgues i ka mjetet pёr të pёrcaktuar pjesën e
tĳ nё treg dhe deri nё çfarё mase ai mund ta
zgjerojё pjesёmarrjen e tĳ nё atё treg. Tё dhёnat
pёr tregun ndёrkombёtar tё migracionit pёr
motive punёsimi janё krejt tё pamja�ueshme.
Masa tё forta mund tё jenё tё nevojshme herё
pas here pёr tё vlerësuar a�ёsinё konkurruese
të vendit dhe tendencat e kёrkesёs dhe tё
konkurrencёs.
Faza e fundit nё kёtё proces ёshtё ruajtja e
pjesëmarrjes nё treg. Kjo bёn qё klientёt aktualё
tё jenё tё kënaqur dhe kjo kёnaqёsi do tё bёjё
qё ata t’u japin rekomandime punёdhёnёsve
tё ardhshёm të mundshëm ose tё pёrsёrisin

porositё për fuqi punëtore sa herё qё të jetë e
nevojshme. Kjo do tё thotё gjithashtu tё jesh
nё njё pozicion më tё fortё për të shmangur
konkurrentёt qё përpiqen të zënë vend nё
treg.
IV.1.1.1 Pёrpjekjet pёr zhvillimin e tregut
Fazat pёr zhvillimin e tregut duhet tё shkojnë
drejt pёrpjekjeve pёr vendosjen e masave
speciﬁke për zhvillimin e tregut dhe pёr nxitjen
e punёsimit, siç numёrohen nё pjesën vertikale
tё matricёs. Kjo mund tё shikohet nё katёr
kategori tё pёrgjithshme dhe pikёrisht, (1)
studimi dhe planiﬁkimi, (2) “shitja personalisht
dhe publiciteti” (3) reklamat e printuara, (4)
reklamat për korporatat dhe projektet në
shërbim të industrisë. Si shembull, mё poshtё
pёrshkruhet modeli i POEA i Filipineve.
(a) Studimi dhe planiﬁkimi
Studimi dhe planiﬁkimi janё dy detyra tё
pandashme. Kёto pёrbёjnё elementin themelor
të një programi pёr zhvillimin e tregut. Studimi
i orientuar drejt tregut ndёrmerret nё njё masё
tё madhe gjatё fazës sё parё tё procesit tё
zhvillimit tё tregut.
Nё Filipine, vendi i veprimit të grupit studimor
pёr studime tё orientuara drejt tregut bazohet
nё “sistemin e punonjёsit tё zyrёs”, i cili
përcakton tregje të caktuara mbi bazё rajonale
dhe segmente qё bazohen nё a�ёsitё. Ky
sistem lehtёson procesin e studimit sepse ai
cakton njё punonjёs zyre pёr çdo rajon, si pёr
shembull, pёr Lindjen e Mesme, Evropёn, ose
Azinё. Ky sistem lejon gjithashtu zhvillimin
e njё ekspertize rajonale dhe specializimin e
çdo punonjёsi zyre, duke i bёrё ata tё ndjehen
plotёsisht tё pёrgjegjshёm pёr formulimin e
përmbajtjes së projekteve pёr tregun rajonal
dhe procedurat që do të ndiqen, duke
bashkëpunuar njëkohësisht pёr çёshtje tё tjera
si përcaktimin e standardeve nё studim pёr
zbatimin dhe kontrollin e projekteve.
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Figura IV.1
Matrica e procesit tё zhvillimit tё tregut tё drejtuar nga qeveria
FAZA �
BURIME �

1. Studimi dhe
planiﬁkimi

Identiﬁkimi
i tregut &
vlerёsimi i
ofertёs

Faza e hyrjes nё
treg

*****

Faza e
rritjes sё
pjesëmarrjes
nё treg

Faza e ruajtjes
sё pjesëmarrjes
nё treg

*****

2. “Shitja personalisht
dhe publiciteti”
a. Misionet me qёllim
marketingu
1) Misioni për
studime teknike ose
faktmbledhës

Zbatimi i
programit nё
treg

*****
*****

*****

2) Misioni i Nivelit tё
Lartё me Vullnet tё
Mirё dhe i reklamave

*****

*****

b. Vizitat nё terren/
takime me klientёt

*****

*****

3. Materialet
promocionale tё
printuara
a. Programi i reklamave

*****

b. Materialet
mbёshtetëse për
komunikimin

*****

c. Posta e drejtpёrdrejtё

*****

4. Projektet pёr
promovionin e
korporatave & ato në
shërbim të industrisё
a. Fushatat njohëse

*****

*****
*****

*****

b. Pёrshёndet njё klient
c. Kёshillimi pёr
referimin e klientit

*****

*****

*****

*****

Kontratat
ﬁllestare
tё punёs;
marrёveshjet
e punësimit &
marrёveshjet
dypalёshe
tё punёs;
informacioni
mbi tregun
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mё e fortё nё
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vazhdueshme
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*****

d. Shёrbimi i
informacionit pёr
tregun
Rezultate

*****
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Burimi: Achachoso (1987)
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Siç do tё shihet edhe mё poshtё, kjo ndarje
gjeograﬁke ёshtё shumë e rëndësishme pasi
e thjeshton zbatimin e strategjive nxitëse.
Autonomia relative qё pёrmbahet nё kёtё
sistem siguron gjithashtu edhe njё mjedis të
favorshëm pёr tё menduarit krĳues e novator.
Njё metodë e bazuar tek a�ësitë ose tek
industria lejon pёr pёrcaktimin e sjelljes sё
tregut e cila ёshtё mё e lehtё tё analizohet dhe tё
shoqërohet me strategjitё e duhura. Pёr sa kohё
qё njё studim i tille i referohet gjithё industrisё
dhe nuk ёshtё për t’u përdorur vetёm nga
POEA, atёherё edhe mendimi/opinioni i marrë
nga pjesёmarrёsit nё industri trajtohet si burim
informacioni dhe formon njё pjesё tё të gjithë
ciklit të shkëmbimit të mendimeve/opinioneve
gjatё përgatitjes së planeve dhe zbatimit tё
tyre. Kёshtu, rezultatet e studimeve të POEA
qarkullojnё brënda industrisё. Njё raport
mujor pёr Situatёn e Tregut (MSR) i jepet
sektorit privat pёrmes shoqatave tё tĳ, tё cilat,
nga ana e tyre, ia shpёrndajnё atё anёtarёve tё
tyre. MSR ёshtё njё raport i konsoliduar mbi
zhvillimet aktuale tё tregut ndёrkombёtar tё
punёs dhe mbi tendencat e ngjarjet pёrkatёse
ekonomike qё kanё njё ndikim nё programin e
Filipineve pёr punësimin jashtë. Pёrveç kёsaj,
pёrgatiten edhe proﬁlet e vendeve qё marrin
fuqi punёtore me qёllim qё tё realizohet njё
informim i shkurtёr pёr kushtet e punёs, për
kushtet politike dhe social ekonomike si edhe
për parashikimet dhe problemet nё secilin
vend. Informacioni pёr politikat e migracionit
dhe ligjet e biznesit tё vendeve tё ndryshme
grumbullohet, analizohet dhe shpёrndahet
vazhdimisht.

tё vendit pritёs dhe punonjёs tё zhvillimit
tё burimeve njerёzore tё kompanive
private. Ky ёshtё koncepti qё pёrmbahet nё
shprehjen “metoda e shitjes personalisht”
(“personal selling”) të përdorur nga POEA.
Shitja personalisht bёhet pёrmes njё larmie
mënyrash, ndёr tё cilat janё edhe 1) dёrgimi
i ekipeve tё posaçme marketingu pёr misione
nё terren dhe 2) telefonatat e bëra klientëve ose
njohja e terrenit nga atashetë e punës dhe/ose
përfaqësuesit specialë të POEA.
1) Misionet e Marketingut. Janë kryesisht dy tipe
tё misioneve tё marketingut që ndёrmerren:




Ky tip studimi mbështetet kryesisht nё leximin
analitik tё burimeve dytёsore tё tilla si shtypi
për tregtinё, revistat rajonale ekonomike, dhe
planet e zhvillimit kombëtar tё vendeve qё
dёrgojnё fuqi punёtore. Kёsaj i shtohen edhe
opinionet e marra nga konsultimet dhe puna
dhe kontaktet e ngushta me staﬁn e marketingut
tё grupeve tё sektorit privat. Si burime mund të
shërbejnë gjithashtu edhe raportet e Atasheve
tё Punёs dhe nga çfarёdo tjetёr qё mund tё vilet
nga raportet e ambasadёs sё Filipineve.
(b) “Shitja personalisht dhe publiciteti ”
Nuk ka rrugё mё tё mirё pёr tё njohur tregun
sesa tё takohesh dhe tё ﬂasёsh drejpёrdrejt
me njerёz nё terren, veçanёrisht me zyrtarё

Misionet
për
Studime
Teknike
ose
Faktmbledhёse – Nё kёtё tip misioni
pёrgjithёsisht marrin pjesё vetёm zyrtarё
tё qeverisё dhe që janë menaxherё tё
rangut tё mesëm dhe staf teknik drejtues
i POEA e ndonjëherë ka edhe pёrfaqёsues
nga agjenci tё tjera qeveritare. Vlerёsimi i
mundësive ose shqyrtimi i parashikimeve
pёr fuqinё punёtore tё Filipineve pёrmes
kryerjes sё studimeve dhe pёrmirёsimit
tё informacionit bazё pёrbёn njё strategji
faktmbledhëse. Këto fakte kanë të bëjnë
me nivelet mbisunduese të pagave, planet
e zhvillimit, tё dhёnat krahasuese pёr
konkurrencёn nga vende tё tjera, ligjet e
punёs dhe tё biznesit, praktikat e punёsimit
dhe informacione tё tjera qё kanё lidhje me
vendin e synuar për të çuar fuqi punëtore.
Misionet e Nivelit tё Lartё që kanë Vullnet tё
Mirё dhe që bëjnë Reklama – Ky tip misioni
ёshtё i pёrbёrё ose vetëm nga zyrtarё tё
rangut të lartë (d.m.th., Ministri i Punёs,
Administratori i POEA, ose Nёnsekretarёt),
ose në të përfshihen edhe pёrfaqёsues nga
sektori privat. Pёrbёrja e ekipit ёshtё nё
vetvete njё strategji kyç shitjeje sepse ajo
“hap dyert” nё tregjet e synuara, shpreh
vullnetin e mirё dhe gatishmërinë, dhe
nxit mirёkuptimin dhe bashkёpunimin
dypalësh me vendin e synuar. Takimet
me zyrtarё tё lartё tё korporatave tё huaja
organizohen më lehtësisht dhe vёmendje
mё e madhe i kushtohet reklamimit tё
cilёsive tё punёtorёve Filipinas dhe shpirtit
tё tyre tё konkurrencёs.

Pёrfshirja e pёrfaqёsuesve tё sektorit privat
ve në dukje aspektin “zhvillim biznesi” të
misionit dhe lehtёson vendosjen e lidhjeve
me punёdhёnёsit/kontraktorёt e ardhshёm.
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Pёrfaqёsuesit nga sektori privat caktohen nga
shoqatat e industrisё dhe marrin miratimin
pёrfundimtar tё institucionit qeveritar qё
ﬁnancon. Tё gjitha shpenzimet e kryera
nga sektori privat pёrballohen nga ata vetё,
megjithёse qeveria ndihmon duke siguruar
bileta avioni dhe dhoma hoteli me çmime
preferenciale.
2) Vizitat nё terren/takime me klientët – pёrveç
kёtyre misioneve ndёrkombёtare, POEA
kryen aktivitete periodike marketingu nё
bashkëpunim me atashetё e punёs të cilët
janё sytё dhe veshёt e Ministrisё sё Punёs
nё terren. Atashetё e punёs shёrbejnё
si “qendra informacioni” nё terren dhe
“mekanizma shpёrndarjeje” pёr materialet
promocionale dhe komunikative tё
hartuara nga zyra në vend. Ata kryejnё
gjithashtu vizita “derё mё derё” te klientёt
e mundshёm dhe i ofrojnё zyrёs kryesore
në vend sugjerime dhe rekomandime. Ata
luajnё njё rol shumё tё rёndёsishёm për
prodhimin e informacionit dhe shërbejnë
edhe si burime informacioni.

POEA i koncepton dhe i pёrdor kopjet e
reklamave nё varёsi tё audiencёs qё synon
të arrĳë dhe tё qёllimit tё fushatёs. Kёto
marrin formёn e një reklame institucionale
ose kanë vetëm një varg, formën e
reklamave pёrshёndetёse, formën e
përshkrimeve, tё deklaratave pёr shtyp dhe
tё artikujve promocionalё të bëra publike
dhe tё vendosura nё media të ndryshme
lokale ose ndёrkombёtare. Faktorё tё
tillё si proﬁli i lexuesve, tirazhi, gjuha,
kostoja dhe faktorё tё tjerё pёrcaktojnё
shpeshtёsinё dhe vendin e vendosjes së
kёtyre reklamave.


Materialet mbёshtetëse për komunikimin –
kёto nё pёrgjithёsi kanё tё bёjnё me tekste
elementare për procesin e punësimit,
me broshurat pёr a�ësitë, me proﬁlet e
korporatave, me dosjet e marketingut, me
raportet vjetore, me paketat e informacionit
dhe ﬂetёpalosjet. Tё pёrgatitura nga
personeli i POEA dhe tё pёrdorura si
materiale mbёshtetёse nё aktivitetet e
marketingut, ato ofrojnё informacion
praktik dhe tё plotё pёr programin e
Filipineve për punёsimin jashtë dhe
infrastrukturёn e tĳ dhe rifreskohen sa herё
tё jetё e nevojshme. Rrjeti i shpёrndarjes
sё kёtyre materialeve përbëhet që nga
ambasadat, misionet e marketingut,
atashetё e punёs, qendrat e biznesit e deri
tek hotelet kryesore, dhe fushatat me postё
tё drejtpёrdrejtё.



Fushatat me postё tё drejtpёrdrejtё – kjo
strategji pёrdoret pёr tё arritur njё
grup të paracaktuar pёrmes letrave dhe
ﬂetushkave pёrgjatё gjithё vitit me qёllim
qё tё mbёshteten pёrpjekjet e qeverisё dhe
tё sektorit privat. Listat e adresave postare
tё sektorёve tё ndryshёm hartohen me
ndihmёn e ambasadave tё Filipineve dhe
tё atasheve tё punёs, tё cilёt nё bazё tё
studimeve tё tyre rekomandojnё sektorёt
e synuar. Kjo fushatё konsiderohet si njё
instrument promocional më efektivi nga
pikёpamja e kostos përderisa ai përfshin
vetëm shpenzimet për prodhimin e letrave
dhe shpenzimet e dërgimit me postë.

(c) Materialet promocionale tё printuara
Materialet promocionale tё printuara janё
shumё tё rёndёsishme si njё mjet marketingu
dhe POEA i përdor shumё ato. Hartimi i
kёtyre materialeve tё printuara kryhet nga
personeli i marketingut i POEA pёrderisa
kёto materiale kёrkojnё analizёn perceptive
tё prirjeve për punësim tё punёdhёnёsve
dhe tё karakteristikave të tyre. Ato po ashtu
shoqërohen me një prezantim të shkurtër, të
saktë dhe tё plotё të asaj qё vendi ose POEA
mund tё ofrojё pёrmes shёrbimeve tё tĳ.
Fushata me materiale tё printuara kryhet
pёrmes 1) pёrdorimit tё reklamave nё media,
2) materialeve mbёshtetëse për komunikimin,
dhe 3) postёs sё drejtpёrdrejtё.


Reklamat – pёrdorimi i reklamave ёshtё
veçanёrisht i rёndёsishёm nё fazat e hyrjes
dhe tё rritjes tё procesit tё zhvillimit tё
tregut. Nё fazën e hyrjes në treg, kёto
reklama shёrbejnё pёr prezantimin ose
krĳimin e imazhit tё punёtorit Filipinas si
njё alternativё mё e mirё ose si njё zgjedhje
e preferuar. Gjatё fazës sё rritjes së tregut,
kёto reklama nёnvizojnё avantazhet
krahasuese dhe shpirtin konkurrues tё
punёtorit ﬁlipinas qё migron.

(d) Reklamat për korporatat dhe projektet nё shёrbim
tё industrisё
POEA ndёrmerr njё numёr skemash tё buta
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pёr tё forcuar imazhin e korporatёs dhe
tё programit tё punёsimit jashtё vendit nё
pёrgjithёsi. Ajo ndjek gjithashtu projekte qё
mbёshtesin pёrpjekjet pёr zhvillimin e tregut
tё sektorit privat. Kёto pёrfshĳnё:


Fushatat njohëse– POEA organizon takime
dhe ﬁllon dialogun me zyrtarё tё zgjedhur
tё ambasadave tё huaja të vendosura nё
Manila. Kjo i jep POEA mundësinë për tё
diskutuar çёshtje dhe probleme jetёsore
qё prekin punёtorёt e vet migrantё nё atё
vend dhe shërben si njё mjet pёr t’i njo�uar
ata mbi zhvillimet, politikat dhe programet
më të fundit të qeverisё/POEA. Zyrtarёt e
porsa emёruar vizitohen menjёherё dhe
njo�ohen ose orientohen mbi aktivitetet e
POEA.



Fushata: pёrshёndet njё klient– Kjo ёshtё
njё metodë tjetёr e butё qё ka tё bёjё me
dёrgimin e kartolinave përshëndetëse
klientёve tё rёndёsishёm, qeverive tё huaja
dhe punёdhёnёsve privatё, për raste të
veçanta si për pushimet ose për festimet e
Ditёs sё Pavarёsisё. Kjo ёshtё njё mundёsi
pёr tё ruajtur lidhjet me klientёt qё kёta
tё vazhdojnё të përkrahin punёtorёt
ﬁlipinas.



Sistemi i Kёshillimit pёr Referimin e Klientit–
Suksesi i fazës së hyrjes nё treg i procesit tё
zhvillimit tё tregut reﬂektohet nё nivelin e
interesit ose tё porosive dhe tё kontratave
aktuale pёr punësimin e punёtorёve
Filipinas. Këto porosi apo kontrata
dёrgohen te POEA nga klientёt e ardhshёm.
Nёse punёdhёnёsi i interesuar ёshtё njё ent
qeveritar qё dёshiron t’i plotësojë kërkesat
për vende pune përmes POEA, atёherё ky
drejtohet tek Departamenti për Punësim
Qeveritar i POEA. Nёse klienti ёshtё nga
sektori privat, atёherё porosia për fuqi
punëtore bëhet tek sektori privat pёrmes
Sistemit tё Kёshillimit pёr Referimin e
Klientit.
Ky sistem mbikqyret nga POEA dhe
pёrdoret si njё mjet për shpërblimin e atyre
qё kanё arritur rezultatet mё tё mira nё
industrinё e punësimit. Mё tё suksesshmit
janё ata qё lёnё gjurmё pёr standarde tё
larta funksionimi dhe profesionalizmi nё
kryerjen e biznesit tё tyre. Udhёzimet dhe
mekanizmat për përfshirjen e agjencive

private tё punësimit nё Sistemin e
Kёshillimit pёr Referimin e Klientit janё
miratuar nga POEA dhe sektori privat.


Shёrbimi i Informimit pёr Tregun – Një bazё
e vogёl tё dhёnash mbahet e cila pёrmban
materiale reference, studime tё huaja
dhe vendase pёr migracionin, raporte
dhe tё dhёna e informacione të tjera të
rëndësishëme pёr tregun. Kjo bazë të
dhënash i vihet nё dispozicion klientёve
tё huaj dhe lokalё tё POEA. Pёr shembull,
agjencitё e punësimit qё duan tё marrin
pjesё nё njё proces tenderi mund tё kenё
nevojё pёr të dhëna për ligjet e punës
apo të taksave të një vendi të huaj pёr tё
rritur mundësitë e tyre për pjesëmarrje në
treg. POEA ndihmon dhe, nёse tё dhёnat
e kёrkuara nuk janё tё disponueshme, ajo
mund tё kёrkojё ndihmё në institucione të
tjera.

IV.1.2 Studimi i tregut
Studimi i tregut mbi mundësitë pёr migracion
për motive punёsimi përqendrohet nё analizёn
e kёrkesёs dhe nё veçanti nё proﬁlin, cilёsinё
dhe madhësinё e kёrkesёs. Ky tip studimi
ёshtё i orientuar mё shumё drejt kёrkesёs sesa
drejt ofertёs.
Studimi i tregut ёshtё njё proces sistematik pёr
tё marrë njohuri pёr njё treg tё synuar pёrmes
njё rruge tё strukturuar tё sigurimit, analizёs,
përpunimit, interpretimit dhe raportimit
tё tё dhёnave. Çdo treg përbëhet nga katёr
elementё:





produkti ose shёrbimi qё kёrkohet;
ai mund tё sigurohet me njё çmim tё
caktuar;
madhësia e kёrkesës e atyre qё e duan atё
produkt ose shёrbim;
madhësia e ofertёs e atyre qё duan ta
ofrojnё produktin ose shёrbimin.

Nё tregun ndёrkombёtar tё punёs, oferta e
punёtorёve migrantё nga njё vend mendohet
tё plotёsojё njё kёrkesё të caktuar pёr punёtorё
migrantё nga jashtё pёr tё cilёt punёdhёnёsi
i huaj dёshiron tё paguajё. Ideja e këtĳ lloji të
studimit të tregut ёshtё marrja e një vendimi
tё drejtё me qёllim qё tё pёrputhet sasia e
kёrkesёs pёr fuqi punёtore e shtetit pritёs me
sasinё e ofertёs pёr fuqi punёtore nga shteti
dёrgues (Warren et al., 2002). Studimi i tregut
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siguron lidhjen midis kёrkesёs dhe ofertёs
duke ofruar informacionin e pёrshtatshёm pёr
të marrë vendimin mbi bazёn e informacionit
të siguruar.

qё tё garantojnë që drejtuesit e kompanive tё
huaja t’i trajtojnё punёtorёt migrantё mirё dhe
tё zbatojnë me shumë seriozitet dispozitat e
kontratave tё punёs.

Çdo studim i tregut kryhet në mёnyrёn e
mëposhtme:

Sektori privat e kupton se ai duhet tё gjejё
vazhdimisht tregje tё reja dhe tё ndёrmarrё
metoda dhe shёrbime të reja nё qo�ё se
dёshiron tё mbetet konkurrues si nё nivel lokal
ashtu edhe nё atё ndёrkombёtar. Konkurrenca
e detyron atё tё zhvillojё njё metodë eﬁçente
dhe tё jetё elastik në veprimet operacionale
nёse dëshiron qё tё mbetet konkurrues.
Kёshtu ai ёshtё mё i a�ё sesa qeveria tё trajtojë
dinamizmin qё kёrkon ky lloj tregu.







njohja e njё mundësie ose problemi;
hartimi i planit të studimit;
grumbullimi i tё dhёnave;
interpretimi i tё dhёnave;
raportimi i rezultateve tё studimit.

IV.1.3 Roli i sektorit privat
Roli i sektorit privat pёr identiﬁkimin dhe
krĳimin e mundёsive pёr njё program punësimi
për jashtë (OEP) nuk mund tё mbivlerёsohet.
Përfshirja e një sektori privat jo vetёm qё nuk
do t’u pakësojё qeverive shpenzimet ﬁnanciare
dhe ato për staﬁn kur ёshtё �ala pёr procesin
e marketingut, por gjithashtu do të bëjë që të
duhet më shumë informacion tё cilin zyrtarёt
publikё mund ta kenё mё tё vёshtirё ta shtien
nё dorё.
Nё vendet aziatike që dёrgojnë fuqi punëtore,
qeveritё e pranojnë se sektori privat ёshtё
lokomotiva e zhvillimit tё industrisё së
punësimit dhe se ai ёshtё pёrgjegjёsi kryesor
pёr hapjen e tregjeve tё reja dhe pёr vendosjen
e punёtorёve aziatikë nё mbi 200 vende tё
botёs dhe nё mĳёra anĳe oqeanike. Ai shёrben
zakonisht si njё urё lidhëse që ngushton
hendekun e që krĳohet midis vendeve
dёrguese dhe vendeve pritëse ndërsa kërkojnë
të përshtasin a�ësitë ekzituese me kërkesën
nga jashtë pёr punёtorё migrantё.
Sektori privat luan gjithashtu njё rol tё
rёndёsishёm nё përzgjedhjen vetёm tё
punёtorёve mё tё kualiﬁkuar dhe eﬁçentё pёr
drejtuesit ose punёdhёnёsit e tyre tё huaj. Kjo
mbështetet nё dёshirёn e tyre pёr tё vendosur
marrёdhёnie afatgjata dhe pёr tё pёrsёritur
porositё pёr punё me drejtuesit e tyre tё
huaj. Aktualisht, kjo ёshtё forma mё e mirё
e mbrojtjes qё njё punёtor migrant mund tё
ketё – fakti qё a�ësitë e tĳ kualiﬁkuese janё
tё pёrshtatshme pёr punёn qё kёrkohet dhe
se ai i pёrshtatet punёs nё çdo kuptim. Duke
qenë se agjencitё private tё punësimit janё
bashkёpunёdhёnёse tё punёtorёve tё cilёt ato
dërgojnë për punësim, ёshtё nё interesin e tyre

Pёr mё tepёr, natyra dinamike e migracionit
ndёrkombёtar pёr motive punёsimi e vё
sektorin privat nё njё pozitё më favorizuese nё
krahasim me qeverinё nё fushёn e marketingut
dhe tё sistemimit tё punёtorёve jashtё. Kjo
ndodh kështu sepse sektori privat mund
t’i mobilizojё burimet e veta nё mёnyrё mё
eﬁkase e më tё shpejtё sesa agjencitё qeveritare
tё cilat zakonisht veprojnё sipas kushteve
mё kuﬁzuese tё përcaktuara nga procedurat
burokratike dhe nga buxheti i shtrёnguar.
Ndёrkohё qё theksi duhet të vihet nё arritjen
e njё ekuilibri midis zhvillimit tё tregut dhe
mekanizmave pёr mbrojtjen e mirёqenies,
vendet dërguese të fuqisë punёtorё mund tё
kenё nevojё tё pёrqëndrohen tek zhvillimi
i tregut pa i humbur domosdoshmёrisht
mekanizmat mbrojtёs pёr punёtorёt e vet duke
pasur parasysh shpenzimet e larta qё kёrkon
zhvillimi dhe studimi i tregut. Qeverive
mund t’u duhet tё ndihmojnё sektorin privat
nё lidhje me shkёmbimin e informacionit pёr
kushtet e tregut dhe ekzistencёn e vendeve
tё lira të punёs nё vende tё ndryshme që
marrin fuqi punëtore. Siç u pёrmend edhe mё
sipёr, kjo ёshtё njё çёshtje nё tё cilёn mund tё
ndihmojё shumё bashkёpunimi i ngushtë me
Ministrinё e Punёve tё Jashtme. Kjo ministri
mund tё ndihmojё në uljen e shpenzimeve për
studimin dhe zhvillimin e tregut. Ministria e
Punёve tё Jashtme ndodhet nё vendin e duhur
dhe mund tё sigurojё, pёrmes blerjes ose
kёrkesave zyrtare dërguar agjencive pёrkatёse
qeveritare tё vendit pritёs, kopje tё botimeve
tё tyre zyrtare ose të planeve 5-vjeçare për
zhvillim dhe informacione tё tjera tё cilat
mund tё shёrbejnё si inpute pёr planet e veta
tё marketingut.
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IV.2 Përhapja e
informacionit
Përhapja e informacionit ёshtё e rёndёsishme
pёr tё informuar punёtorёt e mundshёm për
punësim jashtё vendit jo vetёm mbi punësimin
e sigurtë e të parrezikshëm, mbi procedurat
e udhëtimit e të punёsimit dhe mbi rreziqet
e migracionit tё parregullt, por edhe mbi
mundësitë, procedurat dhe mekanizmat pёr
migracion të rregullt pёr motive punёsimi. Siç
ёshtё treguar nё Seksionin III 3.4.1, mund tё
pёrdoren njё numёr aktivitetesh komunikative
duke pёrdorur disa media.
Njё sistem ose shërbim informacioni transparent pёr tregun e punёs ose pёr vendet
ekzistuese tё punёs nё vend dhe jashtё ёshtё
njё mёnyrё efektive pёr tё lu�uar abuzimet qё
pёsohen nga punёtorёt migrantё. Mundësia
për të pasur burime të besueshme informacioni
pёr shanset për punёsim nё vend dhe jashtё
do t’u mundёsojё migrantёve potencialё dhe
familjeve tё tyre tё bёjnё zgjedhje tё zgjuara
tё kёtyre shanseve. Po ashtu, informacioni i
pёrshtatshёm dhe i besueshёm pёr tregun e
punёs mund tё pёrmirёsojё kёrkimin e tyre
pёr punё në vend përpara se tё kёrkojnё
tё punёsohen jashtё vendit dhe t’u ofrojё
atyre kritere pёr njё vlerёsim mё tё mirё tё
shpenzimeve dhe pёrﬁtimeve reale nga puna
jashtё vendit. Njё informacion i tillё duhet tё
japё pёrgjigje pёr pyetjet e mёposhtme:













Si tё gjendet informacion pёr mundësitë
për punёsim nё vendet e mundshme tё
destinacionit?
Cilat janё kёrkesat themelore (arsimi,
a�ësitë, kualiﬁkimet, eksperienca, kapitali,
tarifat e agjencive, pasaportat, vizat, etj)?
Si mund tё aplikohen a�ësitë dhe
kapacitetet e tyre nё alternativa tё
ndryshme punёsimi?
Si tё merret vesh se cilёt agjentё rekrutues
janё seriozë e tё besueshёm dhe cilёt jo?
Cilat janё rreziqet qё lidhen me punësimin
e paligjshёm dhe marrjen drejpёrdrejt në
punë nga punёdhёnёsit e mundshëm?
Si tё mësohet se cilat janё vendet mё tё
pёrshtatshme tё destinacionit?
Cilat janё kёrkesat ligjore pёr tё hyrё dhe
pёr t’u pranuar në një vend?
Cilat janё tё drejtat dhe detyrimet e
punëmarrësve dhe si mund tё ushtrohen
ato tё drejta?





Cilёt janё faktorёt e tjerё qё duhet tё merren
parasysh kur merret në konsideratë ideja
pёr të punuar nё njё vend tjetёr?
Si tё vlerёsohen dhe tё krahasohen nё
mёnyrё realiste mundësitë për punёsim
dhe për ﬁtim të tё ardhurave nё vend dhe
jashtё (fuqia blerёse)? (ILO, 2003c, Booklet
2: 21-22).

Rekomandohet me forcё qё shtetet e origjinёs
t’u ofrojnë punёtorёve migrantё një informacion
tё saktё pёr t’i ndihmuar ata nё kёrkimin e tyre
për punёsim. Shёrbimi Shtetëror i Punёsimit
në Ukrainё (SES) ofron njё shembull tё
mirё tё ngritjes dhe të ruajtjes sё njё sistemi
informacioni pёr vendet e reja tё punёs nё nivel
kombëtar: Sistemi i Uniﬁkuar i Informacionit
(UIS). Kjo ёshtё njё bazё tё dhёnash ku janë
të hedhura vendet vakante dhe punёkёrkuesit
dhe sё shpejti do tё jetё në dispozicion për t’u
përdorur nga shumica e qendrave të punёsimit
nё të gjithё vendin.

IV.3 Marrёveshjet
dypalёshe dhe rajonale tё
punёs
Lёvizja e fuqisë punëtore bëhet më e lehtё si
pjesё e proceseve rajonale integruese si edhe mbi
bazёn e një marrёveshjeje dypalëshe të punës
(BLA). Ky aspekt do tё trajtohet në Kapitullin
IX pёr bashkёpunimin ndёrshtetёror.

IV.4 Dërgesat në para të
migrantёve
Eshtё krejt e qartё se monedha e huaj e ﬁtuar
nga shtetasit e njё vendi qё punojnё jashtё
është një problem që nuk mund të shmanget
kur hartohen politikat e migracionit pёr motive
punёsimi.

IV.4.1 Roli i dërgesave nё ekonomitё kombëtare
IV.4.1.1 Pёrkuﬁzimi
Nё botimin vjetor tё Fondit Monetat Tregtar,
Libri Vjetor Statistikor i Bilancit tё Pagesave,
dërgesa quhen tre rryma të transfertave të
parave. Kёto janё paratë që dërgojnë punёtorёt,
kompensimet e tё punёsuarve, dhe transfertat
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e migrantёve. Megjithatё, termi “dërgesa”
ka një kuptim më të gjerë pёr shumё shtete,
institucione dhe ekspertё. Pёr qёllimet e IOM,
dërgesat e migrantëve pёrkuﬁzohen gjerёsisht
si transferta monetare qё njё migrant bёn nё
vendin e origjinёs, ose, me �alё tё tjera, ﬂukset
ﬁnanciare qё kanë lidhje me migracionin.
Shumica e dërgesave janё transferta të parave
personale nё kesh nga njё punёtor migrant
ose imigrant tek njё i afёrm nё vendin e
origjinёs, por ato mund tё jenё edhe fonde tё
investuara, tё depozituara, tё dhuruara nga
njё migrant nё vendin e origjinёs. Pёrkuﬁzimi
ka mundёsi tё ndryshohet pёr tё pёrfshirё
transfertat personale dhe donacionet nё mall.
Disa studiues shkojnё edhe mё tej duke dashur
të pёrfshĳnë edhe transferimin e a�ёsive dhe
tё teknologjisё, si edhe “dërgesat sociale”
(Baruah, 2006b). Nё kёtё seksion dërgesat
shihen vetëm si transferta monetare.
IV.4.1.2 Shkalla dhe rёndёsia
Dërgesat ndёrkombёtare tё marra nga vendet
nё zhvillim nё 2005 ishin rreth 167 miliardё
USD dhe janё dyﬁshuar gjatё pesё viteve tё
fundit (Banka Botërore, 2006). Dërgesat e
migrantёve pёrbёjnё njё burim tё rёndёsishёm
tё monedhёs sё huaj, e cila iu bën të mundur
vendeve tё kryejnё importe jetёsore ose tё
paguajnё borxhet e jashtme. Dërgesat luajnё
gjithashtu njё rol tё rёndёsishёm pёr uljen e
varfёrisё (Banka Botërore, 2006). Sot po rritet
niveli i ndёrgjegjёsimit pёr rolin që kanë
dërgesat nё zhvillimin ekonomik nё nivel
lokal, rajonal dhe kombëtar tё vendeve qё
dёrgojnё migrantё. Njё studim i USAID nё
Armeni pёrmbledh mendimet për ndikimin e
dërgesave të migrantëve nё ekonomi (Roberts,
2004).
Pikёpamjet konsensuale mbi ndikimin e
migracionit dhe tё dërgesave mbi vendet e
origjinës kanë kaluar nëpër ciklet e pesimizmit
dhe tё optimizmit. Nё ﬁllim tё viteve 1990 pёr
shembull, pikёpamja e pёrgjithshme pesimiste
ishte se dërgesat nuk nxisin rritjen, zhvillimin,
por “thellojnë varёsinё e komuniteteve
dёrguese pёrmes rritjes sё pritshmёrive
materiale pa ofruar mjete pёr t’i plotёsuar ato,
e thënë ndryshe, më shumë migracion. Familjet
individuale arrĳnё standarde mё tё larta jetese,
por komunitetet arrĳnё pak rritje ekonomike
të pavarur”. Disa analistё shkuan aq larg sa
tё kёshillonin qeveritё dhe donatorёt tё mos

inkurajonin migracionin dhe dërgesat. Vitet
e fundit ka ndodhur njё det me ndryshime
nё pikёpamjen konsensuale dhe aktualisht
ekziston njё entuziazёm i madh pёr ndikimin e
dërgesave që hyjnë nё mbёshtetje tё rritjes dhe
tё zhvillimit. Kjo ndodh pjesërisht pёr faktin se
ﬂukset e dërgesave drejt vendeve nё zhvillim
dhe nё tranzicion janë bёrё shumë të mëdha,
pjesёrisht edhe sepse ka ndryshuar kuptimi
teorik i dërgesave.
Siç e pёrmend edhe Roberts (2004), vitet e
fundit ka lindur pikёpamja se migracioni dhe
dërgesat janё rezultat i vendimeve familjare
mbështetur në rritjen sa më të madhe të
potencialit tё tyre, duke ditur mundësitë dhe
kuﬁzimet qё familjet ndeshin. Pikёpamjet
thjeshtёzuese se dërgesat çojnё nё konsum
“tё tepruar”, nё varёsi nga importi ose nё
investime joproduktive nё shtёpi e tokё nuk i
kanё rezistuar kohës dhe nuk janë të bazuara.
Kostot potenciale tё dërgesave tani shihen si tё
ardhura kryesisht prej problemeve morale tё
rrezikshme. Pёr shembull, dërgesat mund tё
zbusin presionet mbi qeveritë, qё pёrballen me
deﬁcite tё mёdha tё jashtme, pёr t’u pёrfshirё
nё reforma tё vёshtira strukturore. Ato
mund tё kenё gjthashtu njё efekt negativ mbi
angazhimin për punë të familjeve që i marrin
dërgesat. Efekti negativ mund tё shtrihet edhe
mbi kursimet dhe investimet, edhe nёse ky
ёshtё qëllimi qё ka dёrguesi i tyre.
Rёndёsia e dërgesave tё migrantёve si burim
pёr të ﬁnancuar zhvillimin pranohet tashmë
gjerёsisht nё shumё nivele pёrfshirё OKB, BE
dhe G-8. Pёr shumicёn e vendeve të rajonit
të Evropёs Lindore/Azisё Qendrore (ECA),
dërgesat janё burimi i dytё mё i rёndёsishёm i
ﬁnancimeve nga jashtё pas FDI dhe, pёr shumё
nga ekonomitё e varfra, marrja e dërgesave
ёshtё burimi mё i madh, bile dhe mё i madh
se kontributet nga ndihma e jashtme. Tre nga
vendet që marrin dërgesat mё tё mëdha nё
botё nё raport me GDP janё nё rajonin e ECA
(Moldavia, Bosnja dhe Hercegovina, dhe
Shqipёria- shih Kutinë IV.4).
Eshtё e rёndёsishme tё mbahet mend qё
dërgesat janё fonde private e familjare dhe,
si tё tilla, ato kanё tё bёjnё kryesisht me dy
palё: dёrguesin dhe marrёsin e tyre. Midis tyre
ekzistojnё njё numёr aktorёsh: ndёrmjetёsit
nё procesin e transferimit, qeveritё nё vendet
dёrguese e marrёse pёrgjegjёse pёr politikat,
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Tabela IV. 1
Pёrﬁtimet ekonomike dhe kostot e dërgesave pёr njё vend qё i merr ato
Pёrﬁtimet e mundshme

Kostot e mundshme

Janё njё burim i qëndrueshёm i monedhёs sё
huaj që zbut nevojёn pёr to dhe ndihmon pёr
ﬁnancimin e borxhit tё jashtёm

Zbusin presionin mbi qeveritё pёr zbatimin
e reformave dhe ndihmojnë për uljen e
çekuilibrave të jashtëm (rreziku moral)

Janё njё burim i mundshёm kursimesh dhe
investimi pёr krĳimin dhe zhvillimin e kapitalit

Pakёsojnë kursimet e familjeve që i marrin dhe
kёshtu kanë njё efekt negativ nё rritjen dhe
zhvillimin (rreziku moral)

Lehtёsojnё investimet pёr arsimimin e fёmĳёve
dhe krĳimin e kapitalit njerёzor

Ulin pёrpjekjen pёr punё tё familjeve që i marrin
dhe kёshtu kanë njё efekt negativ nё rritjen dhe
zhvillimin (rreziku moral)

Rrisin nivelin e jetesёs sё marrёsve

Migracioni çon nё “rrjedhje truri” dhe ka njё
ndikim negativ mbi ekonominё e cila nuk
kompensohet plotёsisht nga transfertat e
dërgesave

Ulin pabarazinё nё tё ardhura

Rrit pabarazinё nё tё ardhura

Ulin varfёrinё
Burimi: Roberts (2004).

IV.4.2 Grumbullimi i tё dhёnave

mbikëqyrjen dhe lehtёsimin, dhe institucionet
e pёrfshira nё studime dhe që kërkojnë tё rrisin
ndikimin e dërgesave në para të migrantëve
në zhvillimin e vendit.

Pёrdorimi i dërgesave si një burim pёr zhvillim
kёrkon njё informacion dhe tё dhёna mё tё
mira pёr ﬂukset e dërgesave, pёr modelet e
pёrdorimit, pёr mekanizmat e transferimit,
pёr praktikat dhe qёndrimet e mira dhe pёr
preferencat nё lidhje me skemat e kursimeve
dhe tё investimeve. Dokumentet zyrtare pёr
dërgesat zakonisht e nёnvle�ёsojnё ﬂuksin
e dërgesave, megjithёse shifrat mund tё
fryhen nga përfshirja e ﬂukseve tё parave që
nuk janë dërgesa. Nё shumё vende tё rajonit
të ECA raportimi i shifrave mё tё ulёta për
dërgesat ёshtё një gjё e zakonshme duke qenё
se mungojnё tё dhёnat pёr grumbullimin e
dërgesave dhe për numrin e rrugëve jozyrtare
tё dёrgimit tё tyre.

Duke qenё se dërgesat janё fonde private, ato
nuk duhen parё si zёvendёsuese të asistencës
zyrtare pёr zhvillim.
Megjithёse mund tё ketё pёrjashtime, shumica
e migrantёve pёr motive punёsimi shkojnё
jashtё tё punojnё pёr tё mbёshtetur familjet
e tyre nё atdhe dhe prandaj ata kёrkojnё
tё dёrgojnё shumicёn e ﬁtimeve tё tyre nё
shtёpi, edhe nё mungesё tё një shtytjeje tё
veçantё.
Pёr politikёbёrёsit, çёshtja nuk ёshtё se
sa dërgesa mё shumё mund tё përﬁtohen
pёrmes migracionit, por:


si mund tё bёhen mё efektive nga
pikёpamja e kostos, mё tё arritshme, tё
besueshme, tё shpejta dhe transparente
kanalet (shërbimet) e dërgesave;



si mund tё intensiﬁkohet potenciali
zhvillues i dërgesave.

Në përgjithësi, pёr vendet e ECA janё gjithashtu
tё zakonshme dy probleme nё lidhje me të
dhënat për dërgesat. Sё pari, sistemet ﬁnanciare
relativisht të dobёta dhe njё pёrqindje e lartё
e migracionit brenda rajonit sugjerojnë se
njё pёrqindje e rёndёsishme e dërgesave të
përgjithshme bëhet pёrmes rrugëve jo-zyrtare.
Megjithatë, mungojnë të dhënat dhe vlerësimet
për kalimet informale të dërgesave. Sё dyti,
cilёsia e ulёt e tё dhёnave, grumbullimi me
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gabime i tё dhёnave ose regjistrimi i pagesave
qё nuk janё dërgesa si të tilla e shtrembëron
analizёn e tё dhënave në dispozicion.
Grumbullimi i tё dhёnave ёshtё i dobёt nё
shumё vende, por kjo gjё mund tё pёrmirёsohet
duke:


ndёrtuar njё mekanizёm tё centralizuar për
grumbullimin dhe raportimin e tё dhёnave
pёr bankat dhe Organizatat e Transferimit
tё Parave (MTO), nё mёnyrё qё ﬂukset e
dërgesave tё mund tё regjistrohen dhe tё
maten;



kryer sondazhe me persona kyç dhe familje
pёr tё vlerёsuar tipet e shёrbimeve tё
dërgesave dhe tё eﬁçencёs sё tyre, vёllimin
e dërgesave informale; pёrdorimin dhe
efektin e tyre;



shkëmbyer praktikat dhe eksperiencat
më të mira ndërmjet politikёbёrёsve,
kompanive të dërgesave, bankave dhe
institucioneve mikroﬁnanciare (MFI).

IV.4.3 Shёrbimet në lidhje me
dërgesat
Ulja e kostove tё shërbimeve për dërgesat
dhe rritja e mundёsisë për të pasur shёrbime
eﬁkase, tё sigurta dhe tё shpejta për dërgesat
sjell pёrﬁtime jo vetёm pёr migrantёt, por
gjithashtu ka mundësi tё rrisё edhe fondet
e krĳuara nga dërgesat dhe t’i bёjё ato tё
disponueshme për marrёsit.
Dërgesat bёhen nё mёnyra tё ndryshme:
pёrmes bankave, kompanive pёr transfertat e
parave, vetë personit ose pёrmes njё pale tё tretё
(pёr shembull, transaksionet Hawala). Mënyra
e dërgimit varet nga njё numër faktorёsh.
Industria e dërgesave përbëhet nga agjentёt
formalё dhe informalё tё transfertave. Agjentë
formalë janё MTO globale, tё tilla si Western
Union dhe Money Gram, si edhe MTO mё tё
vogla tё cilat u shёrbejnё tregjeve speciﬁke
gjeograﬁke, tё tilla si Banka Anelik pёr RusinёArmeninё (Kutia IV.3) dhe bankat globale dhe
kombëtare. Metodat informale pёrfshĳnё MTO
e paregjistruara, tё tilla si tregtarёt Hawala,
individёt, miqtё dhe tё afёrmit, shoferёt
e autobusёve, tregtarёt, etj. Thjeshtёsia e
operacioneve të transfertave tё parave çon në
shtimin e aktorёve tё parregjistruar të cilët

zakonisht e ofrojnё shёrbimin me njё kosto mё
tё ulёt sesa kostoja e MTO tё mirёnjohura.
Nё pёrgjithёsi dihet se tarifat e caktuara nga
MTO pёr shёrbimet e dërgesave janё tё larta,
kanё karakter regresiv (janё mё tё larta pёr
sasi mё tё vogla) dhe nuk janё transparente.
Tarifat mund tё jenё deri nё 20 % tё kapitalit
dhe kjo pёrqindje varet nga sasia e dërgesёs,
kanali, destinacioni dhe vendi i origjinёs dhe
i shёrbimit (Banka Botërore, 2006). Çmimi
mesatar i raportuar nё vitin 2004 ёshtё 12%
e principalit. Komisionet pёr shkёmbimin
e monedhёs janё akoma edhe mё pak
transparente dhe variojnё nga komisioni zero
nё ekonomitё e bazuara nё dollarin deri nё 6%
ose mё shumё nё disa vende (Banka Botërore,
2006). Çmimet kanё rёnё nё disa kanale me
volum tё madh transfertash, po, megjithatë, ato
mbeten shumё tё larta nё kanalet me volum tё
vogёl, siç ndodh me vendet e ECA.
Aktorёt kryesorë nё tregun e transfertave
kanё ﬁtime tё mёdha, ndёrsa shpenzimet
e migrantëve për transaksionet mbeten
relativisht tё larta, megjithёse kёto kanё ﬁlluar
tё bien. Kjo situatё ёshtё e pajustiﬁkuar kur
mendohet se transferta e parave ёshtё zakonisht
njё operacion i thjeshtё dhe pёrmban njё rrezik
tё vogёl. Kur ka volum ose konkurrencё
tё mja�ueshme nuk ka arsye pse kanalet e
dërgesave tё mos kenё shpenzime tё ulёta, tё
jenё eﬁçente dhe tё përdorshme. Studime tё
Bankёs Botёrore tregojnё se pёr MTO kryesore,
kostoja e transaksionit tё dërgesave duket
se ёshtё shumё mё e ulёt se çmimi (Banka
Botërore, 2006).
IV.4.3.1 Avantazhet dhe disavantazhet e
sistemeve informale
Sistemet informale tё transfertave tё fondeve
(IFT) tё tilla si Hawala mund tё kenё
pёrdorime të ligjshme dhe të paligjshme.
Nё disa vende ato janё tё ligjshme dhe
pёr punëtorët migrantё janё tё shpejta, me
kosto efektive, tё pёrshtatshme, të llojeve të
ndryshme dhe anonime. Megjithatё, IFT mund
tё pёrdoren edhe pёr qёllime të paligjshme,
si për shmangien e kontrollit tё kapitalit dhe
tё parave, për evazion ﬁskal, kontrabandë,
pastrim parash dhe për ﬁnancimin e terrorizmit
(El Qorchi et al., 2003). Tipikisht, IFT lulёzojnё
nё ato vende ku sektori formal ёshtё i dobёt
ose ku ekzistojnё shtrembёrime tё mёdha tё
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tregut. Tarifat e kёrkuara pёr shёrbimin janё 12% tё sasisё sё shumёs sё dërgesёs dhe dёrgesa
shkon nё destinacion pёr 24 orё (Varma dhe
Sasikumar, 2005; Banka Botërore, 2006).
Mënyra e dërgimit pёrmes operatorёve tё
transportit, korrierёve, miqve dhe tё afёrmve
ёshtё po ashtu e zakonshme nё disa rajone ku
pёrfshihet edhe ECA, por nё kёtё mёnyrё ka
rrezik për humbje gjatё kalimit tё kuﬁrit dhe
për vjedhje.
Mbivlerёsimi i kurseve tё kёmbimit, praktikat
kuﬁzuese me monedhat, mungesa e lehtësive
bankare eﬁkase, tё pёrshtatshme dhe tё
besueshme, nivelet relativisht tё ulёta tё
deklarimit tё aseteve ﬁnanciare, si edhe kostot
e larta tё transfertave dhe aksesi i ulёt nё njё
sektor formal janë faktorë që shpjegojnë pse
migrantёt pёrdorin sisteme të parregjistruara
për dërgimin e parave. Nuk është e sigurt
nëse stimujt mund t’i rikthejnë dërgesat drejt
kanaleve formale ndёrkohё qё shёrbimet
themelore mbeten tё shtrembёruara dhe
mungesat institucionale janë tё pakorrigjuara.
IV.4.3.2 Sistemet formale
(a) Operatorёt e Transfertave tё Parave
MTO globale janё kanalet kryesore formale
tё dërgesave nё të gjithё botёn. Avantazhet
kryesore qё kanë kuptuar pёrdoruesit
janё aksesi, shpejtёsia, besueshmёria dhe
procedurat e thjeshta. Janё zhvilluar edhe
alternativa mё pak tё kushtueshme, por ato
nuk janё aq shumë tё përhapura. MTO tё tilla
si Western Union, kanё njё emёr shumё tё mirё
(kanё edhe buxhete tё mёdha pёr marketing).
Megjithatё, ato janё relativisht tё shtrenjta nё
pёrdorim, krahasuar me shёrbime mё pak tё
kushtueshme tё ofruara nga MTO mё tё vogla
dhe më tё specializuara, tё tilla si Anelik.
(b) Institucionet ﬁnanaciare
Shёrbimet pёr transfertat e parave tё cilat
bazohen nё llogaritё bankare janё zakonisht
mё pak tё kushtueshme. Krahasimi i kostos sё
pёrafёrt pёr dërgimin e 200 USD përmes MTO
kryesore, bankave dhe MTO tё tjera dhe fondit
Hawala zbuloi se bankat ishin mё konkurruese
sesa MTO kryesore nё tё gjitha korridoret ku
marrja e tё dhёnave krahasuese ishte e mundur
(Banka Botërore, 2006).

IRNet, njё shёrbim i unionit tё kreditit, pёrbёn
njё alternativё novatore krahasuar me MTO
dhe ka vendosur njё tarifё tё sheshtё prej 6.5
USD pёr çdo dërgesё. Megjithatё, dёrguesi
duhet tё jetё anёtar i atĳ unioni krediti. Ka
14 vende nё Evropё/ Azinё Qendrore dhe në
Amerikёn e Veriut ku vepron unioni i kreditit.
(WOCCU, 2004).
Pёrveç faktit se janё mё tё lira se MTO, bankat
kanё avantazhin se shёrbimin e dërgesave
e plotёsojnё edhe me produkte tё tjera
ﬁnanciare.
(c) Shёrbime tё tjera
Efektive nga pikёpamja e kostos janё edhe risitë
qё bazohen tek kartat. Pёr shembull, karta Visa
ofron katёr produkte pёr transfertat e parave
dhe ka lidhje me bankat, MFI dhe dyqanet e
shitjeve me pakicё. Ky ёshtё njё mekanizёm
relativisht i ri (parashikohet tё rritet).
Ofruesit e shёrbimve ﬁnanciare dhe organizata tё tjera qё kujdesen pёr tё varfёrit
dhe migrantёt mund tё krĳojnë partneritete
krĳuese institucionale pёr tё ofruar shёrbime
nё lidhje me dërgesat. Aleancat me bankat,
unionet e kreditit, rrjetet postare, MTO
ndёrkombёtare dhe dyqanet e shitjeve me
pakicё u mundёsojnё atyre tё fuqizojnё pikat
e forta (afёrsia me klientёt) dhe tё kapёrcejnё
dobёsitё (eksperienca e kuﬁzuar me transfertat,
kuﬁzimet nё transaksionet me monedhё tё
huaj dhe aksesi nё sistemin e pagesave) (Isern
et al., 2004).
Njё zgjidhje ёshtё grumbullimi i transfertave
tё vogla nё paketa transfertash tё mёdha
parash. Nё Indi, Adhikari – njё OJF, ёshtё duke
pilotuar njё shёrbim transfertash tё parave
brenda vendit i cili centralizon transferimin
dhe shpёrndarjen e transfertave tё vogla tё
migrantёve dhe i kanalizon ato pёrmes njё
llogarie bankare nё njё bankё partnere. Kjo e ul
koston e transaksionit dhe krĳon njё të ardhur
pёr OJF. Njё zgjidhje tjetёr ёshtё shёrbimi postar
me rrjetin e tĳ shumё tё gjerё (dhe nё disa raste
ai ёshtё njё aktor nё dërgesat brenda vendit).
Rrjeti postar ёshtё më tёrheqёs krahasuar me
MTO pёr krĳimin e partneriteteve.
IV.4.3.3 Iniciativat qeveritare
Përgjatë viteve, qeveritё e vendeve qё dёrgojnё
fuqi punëtore kanё vёnё nё veprim njё numёr
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masash qё janё marrë pёr tё ndikuar nё kalimin
e dërgesave dhe pёr tё rritur ﬂuksin e tyre
drejt kanaleve formale. Meqё dërgesat janё
transferta private, kёto masa të politikave kanё
marrё kryesisht formёn e stimujve.

Vitet e fundit, njё nga iniciativat mё tё
rёndёsishme pёr tё thithur kursimet e
migrantёve indianё ka qenё hedhja në
qarkullim e letrave me vlerë pёr qёllime
zhvillimi. Dy iniciativa të tilla, Letrat me
Vlerë pёr Rimëkëmbjen e Indisё (Resurgent
India Bonds, 1998) dhe Depozitat Indiane tё
Mĳёvjeçarit (Indian Millennium Deposits,
2000) grumbulluan respektivisht 4.2 dhe 5.51
miliard USD (Varma dhe Sasikumar, 2005).

(a) Produktet ﬁnanciare pёr tё tёrhequr dërgesat
India ёshtё aktualisht vendi qё merr sasinё mё
tё madhe tё dërgesave. Depozitat e Indianëve
Jorezidentë (NRI) u krĳuan nё vitin 1970 dhe
janё bёrё njё nga rrugёt kryesore pёr thithjen
e kursimeve tё migrantёve indianё. U ofruan
njё numёr stimujsh, si: pёrqindje mё tё larta
interesi, garanci pёr kurset e kёmbimit, lehtёsi
për riatdhesimin, përjashtimi i kursimeve dhe
interesit nga taksa mbi pasurinë dhe të ardhurat.
Stimujt u krĳuan kryesisht pёr tё shtuar rezervat
nё monedhё tё huaj dhe sapo kjo gjё u arrit,
shumё prej këtyre stimujve u hoqёn gjatё viteve
1990 (Varma dhe Sasikumar, 2005). Llogaritё
e NRI provuan se ishin atraktive, kryesisht
pёr migrantёt e kategorive tё punёtorёve tё
kualiﬁkuar e të profesionistëve.

Vendet tё tjera tё Azisё Jugore kanё zbatuar nё
praktikё stimuj shtesё pёr tё thithur dërgesat.
Nё Pakistan, qeveria konﬁrmoi rёndёsinё e
dërgesave si njё mjet pёr zhvillimin ekonomik
duke vёnё nё veprim njё numër stimujsh nё
vitin 2001. Pёr njё minimum sasie dërgesash (2
500-10 000USD) pakistanezёve me punё jashtё
vendit iu dha akses i privilegjuar pёr arsim të
lartё, pёr strehim publik, pёr rinovimin falas
tё pasaportave, si edhe pёr përjashtimin e
importeve nga taksat (deri nё 700USD nё vit).

Kutia IV.1
Banka Anelik Ltd.
Banka Anelik Ltd. u themelua nё vitin1990 nё Armeni nga njё grup sipёrmarrjesh qё punonin nё
industrinё e lehtё. Ajo u përfshi si njё shoqëri me përgjegjësi të kuﬁzuara nё vitin 1996. Kapitali
i saj i pёrgjithshёm ёshtё 3.7 milion USD dhe ajo ka 6 degё, 5 prej tё cilave nё Armeni. Dega
e gjashtё ёshtё nё Moskё, Rusi dhe ёshtё si njё kompani bĳё, Anelik Ru. Banka ka programe
kreditimi me Fondacionin Eurasiatik, me EBRD, USDA, IOM, dhe Bankën Botërore.
Sistemi i transferimit tё parave të bankës Anelik i inaguruar nё 1997, u lejon individёve tё bёjnё
transferta pa hapur njё llogari bankare. Dёrguesi duhet tё japё emrin e saktё tё marrёsit tё parave,
qytetin dhe vendin nё tё cilin do tё transferohen paratё. Edhe dёrguesi edhe marrёsi duhet tё
paraqesin dokumente identiﬁkimi nё bankat përkatëse. Shpenzimet e transfertёs shkojnë midis
1.5 % dhe 3% tё sasisë së përgjithshme tё shumёs sё transferuar.
Anelik garanton se paratё do tё merren brenda 3-24 orёsh. Banka Anelik e ka kthyer transferimin
e parave nё njё biznes qendror dhe tarifat pёr shёrbimin janё tё ulёta. E njёjta gjё ndodh edhe
me Unibank, njё tjetёr bankё armeniane. Tё dy bankat i shёrbejnё korridorit tё dërgesave RusiArmeni. Ka shumё migrantё pёr motive punёsimi nga Armenia që punojnё nё Federatёn Ruse.
Nё vitin 2003, tarifat pёr transferimin e parave pёrfaqёsonin 91.9 % tё tё ardhurave pa interes tё
bankёs Anelik dhe 48.5 % tё tё ardhurave tё pёrgjithshme.
Pёr shkak tё tarifave tё tyre tё ulёta, tё dy bankat tani zotёrojnё shumicёn e transfertave tё
parave qё vĳnё nё Armeni dhe politikat e tyre tё çmimeve kanё bёrё qё disa dёrgues qё më parë
pёrdornin kanale informale të kalojnë nё sektorin formal. Nё dallim nga dërgesat që vĳnë nё
Armeni nga Rusia, ekziston njё pёrdorim mё i madh i rrugëve informale pёr dërgesat që vĳnë
nё Armeni nga Evropa Perёndimore ku rrugët formale nuk janё aq efektive nga pikёpamja e
kostos.
Burimi: Banka Botërore (2005); www.anelik.am/ru;

Roberts (2004).
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(b) Thjeshtimi i procedurave tё transfertave dhe
zgjerimi i rrjetit ﬁnanciar
Kur bankat taxhike u morёn në ﬁllim me
transfertat e parave nga jashtë, procedurat pёr
kёtё gjё ishin aq tё shumta sa migrantёt nuk i
pёrdorёn ato. Pёr mё tepër, midis viteve 1993
dhe mesit të vitit 2001 qeveria caktoi njё taksё
tё rёndё pёr transfertat e monedhёs sё huaj.
Pёrmes heqjes sё kёsaj takse dhe thjeshtimit
tё transfertave, bankat tregtare taxhike janё
kthyer nё mekanizmin kryesor tё transfertave
tё dërgesave.
Bankat kombëtare nё Azinё Jugore kanё hapur
degё nё zonat që kanë pritur migrantë dhe
kanё hapur llogari korresponduese në bankat
ndёrkombёtare me qёllim qё tё zgjerojnё rrjetin
e shёrbimeve tё tyre ﬁnanciare. Po ashtu, edhe
MTO e kanё zgjeruar rrjetin e tyre brenda
vendit pёrmes partneriteteve me agjentёt
lokalё dhe shёrbimin postar. Nё Bangladesh,
pёrafrimi i procedurave tё transfertave (nё
pikёpamje tё thjeshtёsisё dhe tё shpejtёsisё) ka
çuar nё njё rritje shumë të madhe të futjes së
dërgesave nёpёrmjet kanaleve formale.
(c) Kёshillimi
Si pjesë e orientimit para nisjes qё u jepet
punёtorёve migrantё, agjencitë për punësimin
jashtë nё Filipine dhe Sri Lanka i kёshillojnë
punёtorёt se si t’i dёrgojnё ﬁtimet e tyre.
Njё informacion i ngjashёm u jepet edhe
migrantёve taxhikё pёrmes Qendrёs Burimore
tё Informacionit tё krĳuar nga IOM dhe OSBE
nё Dushanbe. Megjithatё, ёshtё e qartё se
mund tё bёhet shumё mё tepёr pёr t’u dhёnё
migrantёve informacion pёr kostot reale tё
dërgesave dhe pёr alternativat e ndryshme tё
transfertave qё ekzistojnё nё vendet pritёse.
(d) Aksesi për shёrbime i migrantëve të parregullt
Kartat e Identitetit tё Konsullatёs Meksikane
(Mexican Consular Identiﬁcation Cards CIC) tё lёshuara nё SHBA me mbёshtetjen e
qeverive tё SHBA dhe tё Meksikёs, janё bёrё
njё formё e pranuar e identiﬁkimit pёr hapjen e
llogarive bankare nё SHBA. Kjo u jep mundësi
migrantёve tё parregullt që të përdorin sektorin
ﬁnanciar formal. Zyrtarёt meksikanё kanё
negociuar me sukses me bankat dhe agjencitё
e transfertave nё SHBA dhe, qё nё dhjetor 2001
rreth 15 institucione bankare dhe degёt e tyre
i lejojnё migrantёt nga Meksika, tё ligjshёm

apo tё paligjshëm, tё hapin llogari bankare
sapo paraqesin kartën e identitetit tё dhёnë
nga konsullatat meksikane. Pastaj, tё afёrmit e
migrantёve nё atdhe mund tё pёrdorin kartat
e ATM pёr tё tёrhequr fonde me një tarifë prej
deri nё 3USD pёr transaksion, taksë që është
shumё mё e ulët sesa ç’ёshtё tarifa e transfertёs
së zakonshme monetare (Russell, 2002).
(e) Politikat
institucional

makro-ekonomike

dhe

kuadri

Shumё ekspertё tё fushёs e dinё se masa mё
e rёndёsishme qё qeveritё mund tё marrin
pёr tё stimuluar ﬂuksin e dërgesave dhe pёr
tё realizuar potencialin e tyre zhvillimor ёshtё
krĳimi i njё mjedisi tё mirё politik i cili ul në
maksimum pasigurinё makro-ekonomike,
garanton transparencёn dhe pёrdor rregulla
të standardizuara pёr institucionet ﬁnanciare.
Qeveritё duhet tё ndjekin politika tё shëndosha
monetare, si për shembull kurse kёmbimi tё
vlerёsuara saktë, njё pёrqindje interesi pozitive
e reale dhe tregti tё jashtme tё liberalizuar. Por
kjo gjё nuk mja�on. Qeveritё duhet gjithashtu
të krĳojnë një kuadër institucional pёr transferimin e sigurtë dhe me kosto të ulёt tё dërgesave,
pёr konkurrencën dhe për operacionet e duhura
nga tё gjithё pjesёmarrёsit. Qeveritё mund tё
stimulojnё kalimin e dërgesave dhe ta bёjnё
realitet efektin e potencialin e tyre zhvillimor
duke krĳuar njё politikё dhe njё mjedis ligjor të
shëndoshë i cili nxit hyrjen e kapitalit, pёrfshirё
kёtu edhe dërgesat.
Ulja e kostove tё dërgesave dhe rritja e aksesit
pёr shёrbime tё shpejta, tё sigurta dhe me kosto
të ulët sjell pёrﬁtime jo vetёm pёr migrantёt,
por kjo gjё ka edhe fuqinë tё rrisё nivelin e
fondeve tё dёrguara dhe tё vёna nё dispozicion
tё marrёsit. Nё shumicёn e vendeve ekziston
njё hapёsirё e gjerë pёr të nxitur shёrbime mё
eﬁçente dhe mё tё sigurta. Në këtë hapësirë
pёrfshihen:
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nxitja e rregullimit tё sektorit informal
tё transfertave pёrmes regjistrimit dhe
raportimit tё tё ardhurave;
nxitja e politikave tё shëndosha makroekonomike dhe ngritja e kapaciteteve dhe e
pёrgjegjshmёrisё sё sektorit ﬁnanciar, si për
shembull krĳimi i njё strukture rregullatore
tё thjeshtё dhe tё qartё pёr menaxhimin
e monedhёs sё huaj dhe liberalizimin e
regjimit tё kursit tё kёmbimit;
prezantimi i masave pёr tё thelluar dhe

4.





















zgjeruar tregun e monedhёs sё huaj
dhe ofrimi i shёrbimeve bankare tё
specializuara pёr jorezidentёt;
nxitja e pjesëmarrjes së njё numri mё tё
madh bankash dhe institucionesh tё tjera
ﬁnanciare pёr t’u marrё me transfertat e
dërgesave;
rritja e mundёsive pёr tё pёrdorur sa mё
shumё pikat e shёrbimit bankar si nё vendet
dёrguese ashtu edhe nё ato marrёse pёr tё
ulur kostot dhe për të rritur eﬁçencёn;
fuqizimi i sistemeve të komunikimit dhe të
marrëdhënieve me diasporën në vende të
ndryshme;
transformimi dhe pёrshtatja e sistemeve
formale tё transfertave pёr t’i bёrё ato mё
tё shpejta, mё elastike, mё efektive nga
pikёpamja e kostos dhe mё tё pёrdorshme
me qёllim qё tё pakёsohet pёrdorimi i
sistemeve informale nga migrantёt dhe
familjet e tyre;
vendosja e lidhjeve novatore midis
teknologjisё
sё
informacionit
dhe
sistemeve bankare tё transfertave pёr tё
ulur koston e kalimit tё dërgesave, duke
marrë në konsideratë eksperiencat mё tё
mira kombëtare dhe ndёrkombёtare;
fushatat informative pёr tё nxitur migrantёt
tё hapin llogari bankare sipas zgjedhjes
personale, gjatё procedurave tё dhёnies
sё lejes pёr migracion punёtorёve qё do tё
nisen;
ofrimi i kredive me përqindje të ulët
interesi para nisjes si njё rrugё pёr të
nxituar migrantёt pёr tё pёrdorur kanalet
formale bankare;
pёrhapja e informacionit pёr shёrbimet
dhe alternativat nё lidhje me dërgesat
nёpёrmjet orientimit para nisjes dhe
informacionit të dhënë nga MRC nё vendet
e destinacionit;
rritja e bashkëpunimit midis ministrive tё
migracionit dhe tё punёs dhe tё ﬁnancave,
institucioneve kryesore ﬁnanciare dhe
agjencive tё tjera, sipas rastit, pёr çёshtjen
e migracionit pёr motive punёsimi jashtё
dhe ﬂuksit tё dërgesave që shoqërojnë atë;
ngritja e kapaciteteve pёrmes pёrmirёsimit
tё shёrbimeve konsullore pёr migrantёt,
pёrfshirё krĳimin e bazёs sё tё dhёnave,
lёshimit tё dokumenteve tё sigurta tё
identitetit, tё cilat e bëjnë më të lehtё
pёrdorimin e kanaleve formale pёr
dërgesat.

IV.4.4 Rritja e ndikimit tё dërgesave
nё zhvillim
Dërgesat e migrantёve pёrbёjnё njё burim
tё rёndёsishёm të monedhёs sё huaj dhe
u jep mundёsi vendeve tё kryejnё importe
jetёsore ose tё paguajnё borxhet e jashtme si
dhe të luajnё njё rol tё rёndёsishёm nё uljen
e varfёrisё. Sot është rritur ndërgjegjësimi pёr
potencialin qё kanё dërgesat nё zhvillimin
ekonomik nё nivel lokal, rajonal e kombëtar tё
vendeve qё dёrgojnё migrantё. Duke qenё se
dërgesat janё fonde private, masat që merren
pёr rritjen e efektit tё tyre nё zhvillim nuk
duhet tё jenё spontane si pёr dёrguesit ashtu
edhe pёr marrёsit.
IV.4.4.1 Strategjitё e marrёsve pёr dërgesat
Njё sondazh i IOM i kryer nё Guatemalё
(Guatemala, 2004) zbuloi se familjet që merrnin
dërgesa i pёrdorёn 53% tё tyre pёr tё blerё
artikuj themelorё si ushqim dhe veshmbathje.
11% e tyre ishte shpenzuar pёr arsim dhe
shёndet. 36 % ishin pёrdorur pёr kursime, pёr
qёllime ekonomike dhe pёr blerjen e pronave,
pёrfshirё kёtu edhe shtёpi.
Studimet nё vendet e CIS (Taxhikistan, Moldavi
dhe Armeni) kanё zbuluar se sasia e dërgesave
e lënë pёr kursime dhe investime ёshtё e vogёl.
Nё Taxhikistan (Olimova and Bosc, 2003),
migracioni pёr motive punësimi dhe dërgesat
nuk kanё çuar nё grumbullim të pasurisë
individuale dhe as nuk e kanё pёrshpejtuar
zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla e të mesme
(SME). Megjithatё, si njё strategji mbĳetese,
migracioni pёr motive punësimi ёshtё bёrё njё
faktor themelor stabilizimi pёr të balancuar
efektet e krizёs ekonomike. IOM dhe UNDP
kanё ﬁlluar njё projekt pilot pёr t’i çuar gjёrat
mё pёrpara (shih mё poshtё).
Aty ku klima pёr investime ёshtё e sigurt dhe
rezulton tërheqëse, migrantёt kanë investuar
në instrumentet ﬁnanciare për zhvillim (Indi,
pёrmes letrave me vlerë për zhvillim). Po ashtu,
janё vёnё re edhe kontribute për bamirësi
(Shoqatat latine nё ShBA).
IV.4.4.2 Nxitja e dërgesave
Njё numёr vendesh si Brazili, El Salvadori,
Meksika, Panamaja, dhe Turqia kanё vёnё
nё pёrdorim obligacionet pёr dërgesat pёr tё
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siguruar fonde me pёrqindje mё tё ulёta interesi
nё tregjet ndёrkombёtare tё obligacioneve.
Kjo iniciativё mund tё jetё e parakohshme
pёr vendet ku institucionet ﬁnanciare nuk
kanё eksperiencё nё lidhje me futjen e
obligacioneve nё tregjet ndёrkombёtare,
por ideja e obligacioneve tё mbёshtetura nё
dërgesat ёshtё shumё interesante, megjithёse
ajo duhet tё vlerёsohet me kujdes (Roberts,
2004). Siç ёshtё pёrmendur edhe mё parё (nё
Seksionin IV.4.3.3), produktet ﬁnanciare janë
zhvilluar pёr tё thithur kursime dhe investime
nga dërgesat.
Disa qeveri kanё vёnё nё pёrdorim programe
tё posaçme pёr tё ndihmuar riintegrimin e

punёtorёve migrantё qё kthehen dhe për tё
inkurajuar zhvillimin e investimeve dhe të
biznesit. Iniciativa tё tilla janë shfaqur kryesisht
në katёr forma:
 lehtësira pёr importimin e mallrave
kapitale dhe tё lёndёve tё para;
 kёshillim dhe trajnim pёr biznesin;
 zhvillim i sipёrmarrjes;
 mundёsi pёr tё marrё kredi.
IOM dhe UNDP janё duke zbatuar njё projekt
nё Taxhikistan. Ky projekt bёn pёrpjekje tё
harmonizojë investimin e dërgesave për mjete
jetese dhe biznese me trajnimin, kreditimin
dhe kёshillimin (shih Kutinë IV.2).

Kutia IV.2
Projekt pilot pёr intensiﬁkimin e impaktit zhvillues tё dërgesave
Taxhikistani ёshtё vendi mё i madh i Azisё Qendrore qё dёrgon migrantё. Njё nё katёr familje ka
tё paktёn njё anёtar tё saj qё punon jashtё shtetit. Nё vitin 2004, numri i përgjithshëm i migracionit
pёr motive punёsimi tё taxhikёve ishte pёrllogaritur nё 600 000 vetë, pothuajse 10% e numrit
të përgjithshëm tё popullsisё prej 6.8 milion njerëzish. Sasia e dërgesave në para të punëtorëve
migrantё taxhikё nё vendin e tyre pёrmes kanaleve zyrtare ёshtё 240 milion USD, shumë qё ёshtё
shumё mё e lartë sesa buxheti vjetor i vendit.
Ndёrsa dërgesat nё Taxhikistan i ndihmojnё familjet e migrantёve tё zgjidhin disa nga problemet
e tyre ﬁnanciare, njё sasi e madhe e kёtyre burimeve pёrdoret nga vetë migrantët pёr tё mbuluar
nevojat e tyre urgjente. Investimi nё aktivitete ekonomike tё qёndrueshme dhe afatgjata ёshtё i
kuﬁzuar.
Nё partneritet me UNDP, IOM po punon për të rritur kapacitetin e familjeve migrante, të
komuniteteve lokale dhe të aktorёve tё shoqёrisё civile pёr tё nxitur investimin e dërgesave nё
biznese për të siguruar mjete jetese tё qëndrueshme pёr familjet migrante. Nё bashkërendim
me komitetet lokale tё zhvillimit, kreditё pёr bizneset e vogla dhe bujqёsinё u përhapën deri
tek familjet e punëtorëve migrantë në mënyrë që ato të investojnё njё pjesё nga dërgesat e tyre.
Investimi i pёrgjthshёm arriti nё afёrsisht 80 000USD. Kreditё u dhanë për trajnimin pёr biznes
dhe pёrgatitjen e planeve tё biznesit. Pёrveç kësaj, punëtorët migrantё dhanë kontribut pёr tё
riparuar infrastrukturёn e komunitetit (shkolla, ura, ambulanca, transformatorë).
Burimi: IOM Dushanbe.
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4.

Kutia IV.3
Shqipёria – Plani i Veprimit për Dërgesat
Eshtё pёrllogaritur se mbi 20% e fuqisё punёtore shqiptare, qё pёrbёhet krysisht nga meshkuj
nё moshё tё re, ёshtё larguar nga Shqipёria pёr nё Greqi, Itali dhe nё vende tё tjera tё Evropёs
perёndimore qё prej vitit 1990. Bashkё me kёtё pёrqindje tё lartё migracioni ёshtё pёrllogaritur se
tё paktёn 650 milion USD (rreth 20% e PPB) ka hyrё nё Shqipёri si dërgesa nё vitin 2003. Kjo e ka
bёrё Shqipёrinё njё nga vendet mё tё varura nga dërgesat nё botё.
Nё vitin 2004, qeveria shqiptare miratoi Strategjinё Kombёtare pёr Migracionin (NSM) dhe
planin e saj tё veprimit. Nё lidhje me menaxhimin e dërgesave, ndryshe nga seksionet e tjera
tё cilat ishin pёrpunuar plotёsisht, Strategjia Kombёtare skicoi nevojёn për tё hartuar njё plan
të detajuar veprimi pёr krĳimin dhe zbatimin e njё politike gjithëpërfshirëse dhe koherente pёr
menaxhimin e dërgesave. Pёr ta korrigjuar kёtё mangësi, nё nёntor 2005 u mbajt njё seminar me
titull “Konkurrenca pёr dërgesat, lidhja e emigracionit tё shqiptarёve me zhvillimin e Shqipёrisё”.
Në këtë seminar, partnerët ranё dakord pёr nevojёn e krĳimit tё njё grupi pune ndёrministror i cili
do tё forconte mjetet pёr grumbullimin e statistikave, do tё ndёrmerrte analiza empirike dhe do
tё ndiqte iniciativat pёr zhvillimin e politikave. Seminari ofroi gjithashtu njё shans pёr hartimin
e planit tё veprimit tё Strategjisë Kombëtare për Migracionin (NSM) nё lidhje me dërgesat dhe
bёri thirrje tё nxiteshin dhe kryheshin aktivitete kёrkimore dhe studime afatgjata mbi ﬂukset e
dërgesave, me fokus tё veçantё nё dinamikën e dërgesave, mundësinë e rikthimit të migrantëve
në vend dhe çështje tё tjera të lidhura me to. Seminari nёnvizoi gjithashtu nevojёn pёr hartimin
e njё politike e cila do tё çojё nё krĳimin e njё mjedisi dhe stimujve favorizues pёr pёrdorimin e
dërgesave nё aktivitete qё gjenerojnё tё ardhura.
Burimi: IOM Tirana.

Ndёrmjetёsit ﬁnanciarё mund t’i tёrheqin
depozitat e migrantёve dhe t’i kanalizojnё ato nё
kredi pёr bizneset e vogla ekzistuese. Me �alё tё
tjera, vendet qё dёrgojnё migrantё mund tё duan
tё inkurajojnë institucionet e mikroﬁnancёs (MFI)
pёr tё thithur dërgesat e tyre. Bankat, unionet e
kreditit dhe MFI-të e rregullta janё nё njё pozitё tё
mirё pёr tё rritur efektin ekonomik tё dërgesave.
Dërgesat mund tё pёrdoren gjithashtu pёr kredi
pёr shtёpi. Pёr shembull, qeveria e Guatemalёs
dhe IOM janё duke përgatitur njё projekt novator
i cili do tё ﬁnancojё ndёrtimin e shtёpive me
njё kosto tё ulёt pёr familjet e migrantёve duke
pёrdorur dërgesat bashkё me subvencionet pёr
strehim.
Shoqatat Latine të Qyteteve të Lindjes (HTA)
nё Shtetet e Bashkuara bashkojnё njerёz nga i
njёjti qytet ose shtet nё vendin e origjinёs dhe
iu japin mundёsi atyre tё riﬁtojnё ndjenjёn
e komunitetit ndёrkohё qё ata i pёrshtaten
jetёs nё SHBA. Zakonisht, qёllimi i parё i tyre
ёshtё social, i lidhur me aktivitete nё qytetin e
lindjes. Ndoshta, shembulli mё i suksesshёm
dhe mё i mirёnjohur i pёrfshirjes sё migrantёve
nё njё numёr aktivitetesh zhvillimore mund tё
gjendet nё shoqatat meksikanë të qyteteve të

Lindjes. Shteti meksikan i Zacatecas ka njёrin
ndёr programet mё tё vjetra për harmonizimin
e fondeve dhe ky program tani ёshtё imituar
edhe nga dy shtete tё tjera nё Meksikё. Sipas
kёtyre programeve, qeveria meksikane
bashkon nё njё ekip HTA dhe aktorё tё tjerё pёr
tё nxitur zhvillimin ekonomik. Nё ﬁllim, pёr
çdo dollar tё dhuruar nga migrantёt, qeveritё e
shteteve dhe ajo federale shtonin 1USD secila.
Vitet e fundit, pushteti lokal ёshtё edhe ai njё
kontribues i barabartё. HTA priren tё ﬁnancojnё
projekte nё tё mirё tё të gjithё komunitetit, nё
fusha tё tilla si arsimi, shёndetёsia, higjiena
dhe punët publike (Rodolfo dhe Lowell, 2002).
Siç u pёrmend nё seksionin IV.4.3.3, masa mё
e rёndёsishme qё qeveritё mund tё marrin
pёr tё stimuluar ﬂuksin e dërgesave dhe pёr
tё bёrё realitet potencialin e tyre zhvillues
ёshtё krĳimi i njё mjedisi të shëndoshë politik
i cili ul në maksimum pasigurinё makroekonomike dhe garanton transparencёn
dhe rregullimin standard tё institucioneve
ﬁnanciare. Në bashkëpunim me stimujt, hapi
mё i rёndёsishёm qё qeveritё mund tё hedhin
pёr tё nxitur ﬂuksin e dërgesave dhe për tё
realizuar potencialin e tyre zhvillues ёshtё
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krĳimi i njё mjedisi tё shëndoshë politik dhe
ligjor qё nxit hyrjen e kapitalit, pёrfshirё kёtu
edhe dërgesat.



Njё tregues i stabilitetit tё sektorit ﬁnanciar ёshtё
fakti nёse njerёzit në shumicën e rasteve pёrdorin
bankat pёr tё depozituar kursimet e tyre. Nё
shumё vende tё ECA nuk ndodh kёshtu.
Banka Botёrore (2006) kohёt e fundit ka
ngritur çёshtjen se stimujt pёr rritjen e ﬂukseve
dhe kanalizimin e tyre pёr pёrdorime mё
produktive janë mё të vështirë sesa ulja e
kostove tё transaksioneve dhe pёrmirёsimi
i klimёs së përgjithshme për kursimet dhe
investimet. Nuk ka dyshim se pёrﬁtimet nga
ulja e kostos sё transaksioneve janё tё dukshme
dhe se pёrmirёsimi i klimёs sё pёrgjthshme pёr
kursimet dhe investimet ka rёndёsi jetike, por
kjo e fundit ёshtё pёr shtetet shpesh njё proces
afatmesёm dhe afatgjatё. Në këtë interval kohe,
stimujt dhe shanset speciﬁke pёr investime nga
migrantёt nё vendin e tyre tё origjinёs mund
tё jenё ndihmuese, veçanёrisht nёse ekziston
njё krizё për monedhё tё huaj. Po ashtu,
shumё mё tepёr mund tё bёhet pёr ngritjen e
kapaciteteve tё HTA dhe tё partnerёve tё tyre
pёr zbatimin efektiv tё projekteve zhvilluese
dhe pёr vlerёsimin nёse fondet kombëtare kanё
ndryshuar destinacion dhe nuk janë përdorur
mirë. Megjithatё, nuk ka dyshim se mobilizimi
i kontributeve për bamirësi nga organizatat e
diasporёs pёr zhvillime lokale ёshtё njё masё
pozitive.
Shumё vende tё ECA janё pjesёmarrёs aktive
nё migracionin e brendshёm, rajonal dhe
ndёrkontinental dhe kjo prirje do tё vazhdojё
tё paktёn pёr njё periudhё afatmesme.
Meqënëse migracioni gjeneron dërgesa, ato do
tё vazhdojnё tё luajnё njё rol tё rёndёsishёm si
burim pёr ﬁnancime nё kёto vende.
Duhet pranuar se hyrjet e dërgesave janë
burim jo vetёm pёr pёrﬁtimin e monedhёs sё
huaj, e cila mund tё pёrdoret pёr tё ﬁnancuar
bilancin e deﬁcitet tregtar ose tё deﬁcitit
aktual buxhetor, por edhe pёr investime
produktive dhe zhvillim social. Duke mos
harruar se dërgesat janё fonde private, pёrveç
pёrmirёsimit tё grumbullimit tё tё dhёnave
dhe uljes sё kostove tё transfertave, potenciali
zhvillues i dërgesave mund tё rritet nё vendet
qё dёrgojnё migrantё nёpёrmjet:





identiﬁkimit tё rrugëve produktive dhe tё
qëndrueshme tё investimit tё dërgesave,
pёr shembull, duke lehtёsuar ngritjen e
ndёrmarrjeve drejtpёrdrejt nga migrantёt
ose pёrmes mekanizmave tё ndёrmjetёm,
duke i transferuar kursimet pёrmes
llogarive bankare dhe letrave me vlerë tё
specializuara dhe duke zhvilluar produkte
kreditimi pёr migrantёt dhe familjet e tyre
pёr projekte tё tilla si strehimi;
formulimit tё politikave qё rrisin
kontributin e shoqatave tё migrantёve pёr
zhvillimin e vendit tё origjinёs;
pёrmirёsimeve tё klimës së përgjithshme
për kursimet dhe investimet.

IV.5 Arsimi, trajnimi dhe
zhvillimi i a�esive
Dihet se abuzimet nё procesin e marrjes në punë
janё mё tё rralla pёr profesionet e kualiﬁkuara
pasi punёtorёt migrantё janё zakonisht mё tё
arsimuar dhe mё tё ndёrgjegjshёm pёr rreziqet
dhe kanё kushte mё tё mira. Disa vende qё
dёrgojnё migrantë jashtё pёr punё e kanё
pranuar kёtё gjё dhe tani po pёrqendrohen nё
rritjen e nivelit tё a�ësive tё punёtorёve pёr tё
pёrmirёsuar shanset e tyre pёr punёsim. Rritja
e kapitalit njerëzor tё një personi dhe dhёnia e
informacionit pёr shanset e punёsimit janё qё
tё dyja njёlloj tё rёndёsishme.2
Informacioni i mirё pёr tregun vendas dhe atë
të huaj si edhe përhapja e pёrshtatshme e këtĳ
informacioni te tё interesuarit ёshtё themelore
nё çdo hap tё procesit tё migracionit. Ky duhet
tё jetё njё informacion i mirё pёr shanset e
punёsimit dhe pёr kёrkesat pёr kualiﬁkime si
tregun vendas dhe atë të huaj
Vendosja e standardeve tё cilёsisё nё arsimin
e lartё dhe nё programet e trajnimit ka rёndёsi
tё madhe pёr tregun global tё punёs. Konventa
Ndërkombëtare për Standardet e Trajnimit,
Certiﬁkimit dhe Kontrollit për Marinarët
u hartua nga Organizata Ndёrkombёtare e
Lundrimit nё vitin 1978 dhe është pёrshtatur
rregullisht pёr t’iu pёrgjigjur zhvillimeve nё
kёtё sektor. Filipinet, si anёtar i organizatёs,
i kanё zbatuar standardet dhe kjo gjё ka
ndihmuar nё mёnyrё tё ndjeshme punёsimin
e marinarёve tё saj nё linja ndёrkombёtare
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lundrimi, nё tё cilat ata pёrfaqёsojnё 20-25% tё
punonjёsve. Nё ndryshim me kёtё, infermieret
ﬁlipinase hasin vёshtirёsi mё tё mёdha për të
gjetur punё nё vendet e OECD pёr shkak tё
cilёsisё sё ulёt tё arsimit tё tyre infermierik, e,
megjithatë, infermieret me kualiﬁkime mё tё
larta kanё prirje tё migrojnё, duke i shkaktuar
tregut vendas mungesa për infermiere.
Arsimimi jo vetёm qё i jep personit përparësi
mё tё mёdha pёr tё marrё vendimin e drejtё pёr
migracionin, por duke harmonizuar arsimin
dhe a�ësitë qё ka me ato qё kërkohen më shumë
nё vendet e destinacionit, e kualiﬁkon atё pёr
punёn mё tё mirё qё është në dispozicion
jashtё. Duhet të ketë institucione arsimore
dhe trajnimi tё cilat tё ofrojnё trajnim pёr
profesionet qё kёrkohen mё shumё dhe tё cilat
nxënësit do tё donin t’i ndiqnin dhe, ndoshta
mund tё jenё tё pёrgatitur tё paguajnё pёr to
nёse ёshtё e nevojshme. Edhe nёse trajnimi pёr
a�ësitë e dëshiruara ekziston, pёrsёri nxënësit
kanё nevojё tё marrin informacion pёr a�ёsitё
qё tё huajt kёrkojnё dhe pёr burimet ﬁnanciare
pёr tё paguar pёr trajnimin. Informacioni i
varfёr do tё çojё nё zgjedhje tё këqĳa, ndёrsa
kuﬁzimet ﬁnanciare i pengojnё nxënësit tё
ndjekin kurset për a�ësitë mё tё kërkuara.
Vendet e origjinёs duhet tё ngrenё qendra
trajnimi qё nxënësit e ardhshëm të përgatiten
dhe tё marrin atё arsim qё kёrkohet nё tregun
vendas dhe tё huaj, megjithёse kjo nuk ёshtё
njё detyrё e lehtё pёr qeveritё. Ato duhet tё
hartojnё njё politikё dhe strategji arsimore dhe
trajnimi e cila tё plotёsojё kёrkesёn e ardhshme
pёr burime njerёzore tё kualiﬁkuara. Pёr
kёtё gjё, qeveritë duhet tё trajtojnё çёshtjet e
mёposhtme.

IV.5.1 Zhvillimi i programeve
arsimore dhe trajnuese
IV.5.1.1 Pёrcaktimi i kёrkesave nё sasi dhe nё
cilёsi
Sot ekzistojnё kёrkesa pёr kategori kryesore
kualiﬁkimesh, tё tilla si inxhinieri, shkenca
kompjuterike, shkenca natyrore, menaxhim
dhe ﬁnancё, arsim dhe mjekёsi.
Nё vendet e ECA, qeveritё kanё ndёrtuar

sisteme arsimore tё gjera dhe popullsitё e tyre
kanё arritur nivele tё larta shkollimi sipas
standardeve botёrore, p.sh. mё shumё sesa
9 vjet shkollimi nё vendet e ish Bashkimit
Sovjetik. Mbi 50% e popullsisё sё rritur (25
vjeç e lart) kanё marrё arsim tё mesёm dhe
njё pёrqindje e lartё ka ndërmarrë studime
tё mёtejshme. Duhen kryer reforma pёr tё
ﬁlluar programe trajnimi pёr degët tё cilat
janё tё kërkuara, pёr tё pёrmirёsuar cilёsinё
e trajnimit dhe pёr t’u fokusuar nё edukimin
e avancuar për t’iu përshtatur zhvillimeve
të jashtme. Ndarja e kostos sё arsimit tё lartё
me studentёt dhe familjet e tyre do tё çlirojё
burime ﬁnanciare pёr të kryer reformat.
Vendet e ECA mund tё kёrkojnё tё marrin pjesё
nё programin vazhdues evropian tё OECD i
cili pёrcakton njё program standard bazё dhe
njё sistem akreditimi pёr fusha tё zgjedhura
tё studimit. Programi synon njohjen reciproke
tё diplomave tё ﬁtuara nё vende tё ndryshme
anёtare.
IV.5.1.2 Financimi i arsimit tё lartё
Kjo ёshtё njё çёshtje kritike pёr shumё qeveri.
Pёrﬁtimet nga arsimi i marrin personat qё
arsimohen, ndёrsa familjet dhe studentёt kanё
qenё tё gatshёm pёr të përballuar shpenzimet.
Megjithatё, subvencionimet pёr arsimin jepen
vetёm pёr kurse qё sjellin përﬁtime tё jashtme
pozitive ose për ato qё konsiderohen si nevojë
themelore. Subvencionimet nuk janë problem
pёr arsimin ﬁllor pasi ai konsiderohet si njё
e drejtё themelore e njeriut, por nuk ka efekt
tё dukshëm nё arsimin e mesёm dhe tё lartё
nё tёrёsi. Megjithatё, studimet e avancuara
pёr kёrkim dhe zhvillim mbёshteten pasi ato
kontribuojnё nё ndryshimet teknologjike, nё
pёrmirёsimin e menaxhimit dhe tё organizimit,
nё pasurimin e kulturёs, nё politikёbёrje,
nё zhvillimin e kurrikulave dhe materialeve
mёsimore, etj. Shumё vende janё tё kapura
si në grackë duke subvencionuar arsimin pёr
shumё kategori, ose pёr shkak tё traditave tё
trashёguara nga vendimet e marra mё parё
apo nga qeveritё koloniale, ose pёr shkak
tё presionit politik tё publikut. Njё sistem
jodiskriminues subvencionimi i miratuar nё
disa vende ka prirjen tё pengojё pёrpjekjet pёr
pёrmirёsimin e eﬁkasitetit tё arsimit. Vendet e
ECA pёrballen me vёshtirёsi më të shumta për
reformimin e sistemit të ﬁnancimit të arsimit
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sepse popullsitё e tyre janё tё mёsuara me një
sistem arsimor që subvencionohet plotësisht
nga shteti. Qeveritё kombëtare nё kёto vende
mund t’i pёrqëndrojnё subvencionet për
arsimin e lartё nё programe prioritare studimi
dhe kёrkimi.

IV.6 Migacioni i Burimeve
Njerёzore tё Kualiﬁkuara
Migracioni i personave tё kualiﬁkuar ose siç
quhet ndryshe “rrjedhja e trurit” ёshtё kritikuar
fuqimisht me arsyen se ai mund të ketë një efekt
negativ akumulues nё ekonomitё e brishta.
Ekziston gjithashtu edhe njё aspekt etik pёr
faktin se vendet e varfёra dёrguese pёrballojnё
koston e arsimimit tё migrantёve potencialё,
ndёrsa vendet pritёse vjelin pёrﬁtimet. Çёshtja
mund tё shihet gjithashtu edhe si njё “derdhje e
trurit”. Parё nga ky kёndvёshtrim, migracioni e
zvogëlon hendekun midis ofertës dhe kёrkesёs
pёr punёtorё të kualiﬁkuar nё vendet nё
zhvillim dhe garanton shpërndarjen optimale
tё burimeve njerёzore tё papёrdorura.
Megjithatё, ёshtё e qartё se kur ekzistojnё
mungesa njerёzish tё kualiﬁkuar ose kur është e
vёshtirё tё zёvendёsohen njerëzit e kualiﬁkuar,
kostoja ёshtё e lartё pёr vendin dёrgues. Kёshtu
ndodh me Afrikёn, pёr shembull, e cila si rajon

mund tё ketё humbur njё tё tretёn e personelit
shumё tё kualiﬁkuar gjatё dekadave tё fundit.
Ky problem nuk ka qenё kaq i rëndë në Azi.
Mund tё ndёrmerren hapat e mёposhtёm,
megjithёse kёto hapa nuk duhet tё pengojnё
migrantёt tё ushtrojnё tё drejtёn e tyre pёr
lirinё e lёvizjes:


nxitja e punësimit sipas standardeve
profesionale pёr tё parandaluar punësimin
pa kritere në nivel ndёrkombёtar nё sektorё
qё janё tё rёndёsishёm pёr zhvillimin, tё
tilla si shёndeti, veçanёrisht nё ekonomitё
e vogla dhe delikate pёrmes punësimit
sipas marrёveshjeve dypalёshe tё punёs;



krĳimi i sistemeve pёr tё kompensuar njё
pjesё tё humbjes sё investimit nё vendet
e origjinёs pёrmes pёrfshirjes sё trajnimit
praktik si pjesё e programeve tё zgjedhura
tё arsimit tё lartё, investimeve nga vendet
e destinacionit nё trajnim dhe arsim
në përpjestim të drejtë me humbjen nё
investime tё pёsuar nga vendet e origjinёs,
dhe mbajtjes së punёtorёve tё kualiﬁkuar
pёrmes mjeteve vullnetare;



orientimi mё i mirё i subvencioneve
nё arsimin e lartё (siç pёrshkruhet nё
seksionin IV.5.1.2).

SHENIME
Ky seksion ёshtё marrë nga IOM (2005b).
Kapitali njerëzor i personit përbëhet nga arsimi zyrtar, a�ësitë e ﬁtuara nёpёrmjet punёs
dhe eksperiencave tё tjera si dhe tipareve tё dёshiruara si disiplina, integriteti dhe të qënit i
shoqёrueshëm.
1
2
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V. Administrimi i migracionit
pёr motive punësimi
Pёr arritjen e objektivave tё politikës për
mbrojtjen e qytetarёve qё punojnё jashtё dhe
pёr rritjen e pёrﬁtimeve nga migracioni pёr
motive punёsimi ёshtё themelore qё tё ketë
kapacitete të
pёrshtatshme institucionale
dhe njё bashkëpunim të mirë mes ministive.
Këto pёrfshĳnë dhёnien e prioritetit tё duhur
menaxhimit tё migracionit pёr motive punësimi
nё zhvillimin e pёrgjithshёm, nё politikёn e
jashtme dhe nё caktimin e burimeve.
Qeveritё nё vendet qё dёrgojnё migrantё
nё mёnyrё tё organizuar kanё angazhuar
mё shumё burime teknike dhe ﬁnanciare
pёr hartimin dhe zbatimin e politikave pёr
migracionin për motive punёsimi. Pёrgjatё dy
dekadave tё fundit, njё numёr institucionesh
tё specializuara janё krĳuar për tё trajtuar
shqetёsimet pёr punёsimin jashtё. Disa ekspertё
kanё vёnё nё dukje se “burokratizimi” i politikёs
sё migracionit për motive punёsimi ka arritur
nivele shumё tё soﬁstikuara nё disa vende tё
Azisё (Abella, 2000). Megjithatё, ekspertё tё
tjerё vёnё nё dukje se janё neglizhuar studimet
pёr çёshtjen e kapaciteteve institucionale
pёr njё administrim efektiv tё migracionit
ndёrkombёtar për motive punёsimi (Achacoso,
2002).
Administrimi i migracionit për motive
punёsimi bëhet zakonisht me anё tё një
Ligji ose Dekreti pёr Migracionin. Zbatimi
i legjislacionit pёrkatёs ёshtё zakonisht
pёrgjegjёsi e Ministrisё sё Punёs, por nё
disa raste ёshtё krĳuar njё ministri e veçantё
pёr çёshtjet e punësimit jashtë. Brenda vetë
Ministrisë, shumica e vendeve më të përparuara

që dërgojnë fuqi punëtore jashtё kanё njё zyrё
tё punёsimit për jashtё ose ekuivalentin e saj
që është përgjegjëse pёr mbrojtjen, mirёqenien
dhe nxitjen. Nё rastin e Filipineve ekzistojnё
tri organizma, njёri me funksionet e mbrojtjes
dhe të nxitjes (POEA), njё i dytё pёr funksionet
e asistencës dhe tё gjykimit (Administrata për
Asistencën për Punëtorët Jashtë OWWA), dhe
njё i tretё pёr zhvillimin e a�ësive, trajnimin
dhe certiﬁkimin. Pёrveç zyrёs pёr punёsimin
jashtё, disa vende kanё njё degë tё sektorit
publik pёr rekrutimin (Bangladeshi, Pakistani).
Nё Azerbajxhan, Ministria e Punёs ka njё
shёrbim migracioni pёrgjegjёs pёr vendosjen e
punёtorёve jashtё i cili ka çuar mbi 200 veta,
personel shёndetёsor, nё Arabinё Saudite.
Dy ministri tё tjera janё angazhuar gjithashtu
nё procesin e migracionit pёr motive punёsimi
dhe kёto janё Ministria e Punёve tё Brendshme
ose Ministria e Brendshme pёr lёshimin e
pasaportave dhe migracionin dhe Minisria
e Punёve tё Jashtme (MFA) pёr nxitjen dhe
bashkёpunimin ndёrshtetёror. Roli mbёshtetёs
i MPJ ёshtё dukshёm i rёndёsishёm. Pёr
shembull, në Kirgizstan, Departamenti
i Shёrbimit të Migracionit në MPJ ёshtё
mandatuar tё luajё njё rol tё rёndёsishёm, ndёr
tё tjera pёr:


mbrojtjen dhe garantimin e tё drejtave tё
migrantёve, pёrfshirё punёtorёt e huaj
dhe kirgizё që punojnë jashtё vendit,
nё pёrputhje me normat e të drejtës
ndёrkombёtare dhe legjislacionit kirgiz;



lehtёsimin dhe forcimin e bashkёpunimit
ndёrkombёtar nё fushёn e migracionit.
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V.1 Krĳimi i ekipit
politikёbёrёs1
Menaxhimi me sukses i migracionit kёrkon
bashkёpunimin dhe koordinimin e ngushtё e
pothuaj tё tё gjithё ministrive. Kurrё nuk mund
tё theksohet aq sa duhet fakti qё pjesёmarrja
aktive dhe e vazhduar e tё gjithё aktorёve
kryesorë tё programit tё migracionit, pёrfshirё
Ministritё e Punёs, tё Punёve tё Jashtme, tё
Brendshme, tё Drejtёsisё dhe tё Migracionit,
ёshtё jetike pёr garantimin e zbatimit me sukses
tё njё programi për punёsim jashtё vendit.

V.1.1 Ndarja e barrёs sё programit
tё punёsimit jashtё vendit

pёrﬁtim reciprok dhe kёrkon angazhimin pёr
të ndёrtuar ekipe të përbashkëta ose seanca
për të bërë planiﬁkimin për të ardhmen me
qёllim qё tё harmonizohen dhe tё zhvillohen
marëdhënie të vazhdueshme.
Bashkёpunimi dhe koordinimi midis institucioneve nuk vjen automatikisht, por duhet
kultivuar gjatë gjithë procesit me krĳimin e një
mjedisi pozitiv, vendosjen e mekanizmave dhe
tё ndёrveprimit tё rregullt dhe tё vazhdueshёm.
Menaxhimi i procesit tё migracionit duhet tё
konceptohet si njё kombinim i disa organizatave
tё pavarura nё bashkëpunim tё ngushtё dhe
tё vazhdueshёm me njё agjenci tё caktuar, siç
trajtohet më poshtë nё Seksionin V.1.2.

Lidhjet midis institucioneve duhet tё forcohen
ose tё vendosen aty ku ato ende nuk janë krĳuar.
Kjo lidhje midis institucioneve ndihmon tё
përqendrohen burimet e ndryshme qeveritare
pёr një reagim të shpejtë ndaj nevojave tё
punёtorёve migrantё, tё kapёrcehen mangёsitё
për shkak të tё cilave rekrutuesit e pa skrupuj
përﬁtojnë nga aplikantёt në nevojë. Njё
shembull i koordinimit dhe bashkëpunimit
midis institucioneve mund tё gjendet nё
Aneksin 4.

Roli udhёheqёs kryhet nga Ministria e Punёs
meqё migracioni pёr motive punësimi ёshtё
para së gjithash njё çёshtje punёsimi. Ministria
e Punёve tё Jashtme ёshtё pёrgjegjёse pёr
ofrimin e shёrbimeve diplomatike dhe pёr
mbrojtjen e punёtorёve migrantё ndёrkohё
qё ata ndodhen nё tokёn e huaj. Ministritё e
Drejtёsisё dhe/ose tё Brendshme do tё kenё
pjesёt e tyre tё pёrgjegjёsive, pёrderisa politika
pёr migracionin duhet tё mishёrohet nё
legjislacion dhe shёrbimet e tyre të hetimeve e
të sigurisё do tё kёrkohen për tё trajtuar rastet
e shkeljeve.

Pёr shembull, kostoja e grumbullimit tё
informacionit pёr kushtet dhe zhvillimet e
tregut, qё mund tё bёhet vazhdimisht, mund
tё ulet nёse organizohet bashkё me personelin
e ambasadёs. Nuk ndodh kёshtu në shumё
vende tё origjinёs pёr aq kohё sa Ministritё
e Punёs dhe tё Punёve tё Jashtme nuk i kanё
pёrcaktuar qartё lidhjet mes tyre. Me hyrjen nё
pёrdorim tё mjeteve moderne, si interneti, kjo
punё ёshtё bёrё mё e lehtё. Megjithatё, akoma
asgjё nuk mund t’i zёvendёsojё metodat e vjetra
pёr grumbullimin dhe analizёn e tё dhёnave:
punёn e dorёs, identiﬁkimin e mundesive
të panjohura, kontaktet me menaxherёt e
burimeve njerёzore dhe tё rekrutimit tё
kompanive tё huaja.

Tradicionalisht, Ministritё e Arsimit dhe tё
Shёndetёsisё nuk janё pёrfshirё ndër aktorёt
jetёsorё tё migracionit, por duke qenё se
ekziston njё kёrkesё e vazhdueshme dhe nё
rritje pёr infermierё, mёsues, kujdestarё, madje
edhe bujq tё trajnuar, ato janё �uar shpesh
tё marrin pjesё pёr tё garantuar qё zhvillimi
i kurrikulave nё vend tё mund t’u pёrshtatet
kёrkesave tё tregut ndёrkombёtar tё punёs.
Ministria e Arsimit do tё pёrfshihet nё çёshtjet
e trajnimit dhe nё hartimin e kurrikulave
arsimore tё cilat do t’u japin tё diplomuarve
tё ardhshёm kualiﬁkimet e nevojshme pёr tё
punuar jashtё, shtimin e a�ësive dhe zhvillimin
e kurseve pёr punёtorёt migrantё të ardhshëm
dhe ata që tashmë janё vendosur.

Ekziston njё nevojё e mprehtё pёr t’i bёrё bashkё
tё gjithё kёta aktorё kryesorё tё kёtĳ sistemi
kompleks nё atё qё specialistёt e menaxhimit
tё zhvillimit e quajnё “futja e njё sistemi tё
tёrё nё njё dhomё”. Bashkimi dhe ulja në një
vend i tё gjithё personave qё pёrfaqёsojnё
institucione themelore ёshtё njё çёshtje me

Ekspertiza e Ministrisё sё Informacionit ёshtё e
nevojshme pёr tё pёrhapur informacionin pёr
rekrutimin e paligjshëm dhe aktivitete tё tjera
tё paligjshme nga tё cilat duhet të mbrohen
punёtorёt migrantё të ardhshëm. Punёtorёve
migrantё u duhen dhёnё edhe broshura dhe
dokumente zyrtare gjatё hapave tё parё drejt
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punёsimit jashtё nё mёnyrё qё ata tё mos
ndikohen nga informacioni i shtrembёruar
dhe praktikat mashtruese. Pёrderisa monedha
e huaj do tё jetё njё objektiv shtesë (nёse nuk
ёshtё kryesori) i njё programi punёsimi jashtё
vendit, Banka Qendrore duhet tё ofrojё sisteme
bankare pёr transferimin e sigurt dhe tё shpejtë
tё parave dhe tё gjejё rrugё për tё ulur kostot
e transaksionit tё dërgesave në para të migrantëve. Sigurimet Shoqёrore dhe Shёrbimet
e tjera tё Asistencës vёnё nё dispozicion
mekanizmat e tyre pёr t’iu siguruar punёtorёve
migrantё paketat e asistencës. Forcat policore
dhe agjenci tё tjera tё ruajtjes së rendit duhet të
ruajnë rolin e tyre për zbatimin e ligjit, hetimin
e ankesave pёr aktivitete tё paligjshme dhe
arrestimin e rekrutuesve tё paligjshёm.

V.1.2 Caktimi i njё organi të
pavarur
Institucioni qeveritar qё ёshtё pёrgjegjёs i
drejtpёrdrejtё pёr t’u marrё me procesin e
migracionit ёshtё zakonisht nën varësinë dhe
mbikëqyrjen e ministrave ose sekretarёve tё
punёs. Disa vende kanё ngritur zyra tё tilla, si:


India: Zyra pёr Mbrojtjen e Migrantёve,
krĳuar nё 1983;



Sri Lanka: Zyra e Sri Lankёs pёr Punёsimin
Jashtё Vendit (SLBFE), krĳuar nё 1985;



Pakistani: Zyra e Migracionit dhe e
Punёsimit Jashtё Vendit, krĳuar nё 1972;



Filipinet: Administrata e Filipineve pёr
Punёsim Jashtë (POEA), krĳuar në 1982;



Taxhikistani: Shёrbimi Shtetёror
Migracionin, krĳuar nё 1998.

pёr

Eshtë e rёndёsishme që kёto agjenci tё caktuara
të jenё tё a�a t’i pёrgjigjen shpejt çёshtjeve tё
dala si pasojë e natyrës dinamike të migracionit.
Nё Filipine, pёr shembull, politikat i përpunon

njё Bord Drejtues i pёrbёrё nga vetёm pesё
persona:


njё pёrfaqёsues nga sektorё qё kanё tё
bёjnё me tokёn;



njё pёrfaqёsues nga sektori qё ka tё bёjё
me detin;



njё pёrfaqёsues nga sektori i grave;



administratori i POEA;



Sekretari i Punёs i cili ёshtё kryetar bordi.

Nё kёtё mёnyrё, janё pakёsuar nivelet e
hierarkisё sё autoritetit ndёrsa janë lehtёsuar
komunikimi dhe vendimarrja për politikat.
Struktura dhe procedurat e Programit të
Punësimit Jashtë (OEP) mund tё amendohen
relativisht lehtё nga njё Bord Drejtues i kёsaj
natyre dhe kjo gjё garanton njё reagim tё
shpejtё ndaj natyrёs sё ndryshueshme dhe
dinamizmit tё migracionit.
Pёrveç kёsaj, qeveritё duhet tё jenё tё
pёrgatitura tё hartojnё dhe tё vёnё shpejt
nё pёrdorim instrumente legjislative (ligje,
dekrete, memorandume, qarkore, etj.) pёr t’u
dhёnё kёtyre organeve legjislative a�ёsinё pёr
t’iu pёrshtatur ndryshimeve nё tregjet globale
tё punёs dhe zhvillimeve nё industri.
Nga viti 1982 deri nё tremujorin e parё tё viti
2000, POEA nxori 829 Memorandume dhe
Qarkore tё cilat pёrbёjnё ose dokumente pёr
politika tё reja, pёrmirёsime tё procedurave
dhe politikave ekzistuese, ose udhёzime dhe
informacion pёr tё gjithё sektorёt e pёrfshirё nё
program. Po ashtu, janë marrё nё shqyrtim ose
janë miratuar njё numёr i madh ligjesh nё vitet
1987-1991, siç tregohet edhe nё Tabelёn V.1.
Kjo tregon shqetёsimin nё rritje tё zyrtarёve tё
qeverisё pёr tё plotёsuar mangёsitё ose forcuar
programin e migracionit pёr motive punёsimi
duke ndjekur ndryshimet qё ndodhin nё
tregun ndёrkombёtar tё punёs.
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Kutia V.1
Institucionet që merren me migracionin për motive punësimi – Shërbimi Shtetëror për
Migracionin i Taxhikistanit
Shёrbimi Shtetёror pёr Migracionin (SMS), që është në varësinë e Ministrisë së Punës dhe të
Mbrojtjes Shoqërore të Popullsisë, vepron si koordiantor me një zyrë qendrore dhe zyra lokale. Ai
është përgjegjës për politikën dhe rregulloret e përgjithshme të migracionit për motive punësimi.
Ai gjithashtu:
 merr pjesë në përgatitjen e projekteve për marrëveshjet ndërqeveritare dhe dokumente të tjera
normative;
 organizon punën për migracionit për motive punësimi jashtë dhe punësimin qytetarëve të
huaj në Republikën e Taxhikistanit;
 merret me licensimin e aktiviteteve të personave të angazhuar me dërgimin dhe rekrutimin e
fuqisë punëtore dhe zbaton kontrollin e respektimit të kërkesave të licensimit;
 kryen kontrollin për realizimin e projekteve dhe të programeve mbi punësimin e qytetarëve
të Republikës së Taxhikistanit si edhe të aktiviteteve të personave juridikë e ﬁzikë dhe të
respektimit të kushteve të kontratave;
 merr pjesë, së bashku me përfaqësuesit diplomatikë dhe institucionet konsullore në shtete të
tjera, në shqyrtimin e rasteve të shkeljeve të të drejtave të punëtorëve migrantë, qytetarë të
Republikës së Taxhikistanit.
Ai bën gjithashtu edhe rekomandime për kuotat e migracionit, si edhe mbikëqyr zbatimin e
marrëveshjeve ndërshtetërore. Në vitin 2002, u krĳuan tre agjenci përfaqësuese të Ministrisë së
Punës në qytetet ruse të Moskës, Novosibirskut dhe të Vollgogradit.
Burimi: Qendra e Bashkëpunimit Teknik, IOM Vjenë.
Tabela V. 1
Ligjet dhe rezolutat e Kongresit të Filipineve në fushën e Migracionit për Motive Punësimi,
1987-1991
Dhoma e
përfaqësuesve
(200 anëtarë)

Senati (24 anëtarë)

Totali

Ligje

32

23

55

Rezoluta

46

41

87

Totali

78

64

142

Burimi: Azia (1992).

V.2 Hartimi i politikës
Hartimi i politikës për migracionin për motive
punësimi duhet të marrë parasysh mjedisin
e migracionit ndërkombëtar për motive

punësimi dhe të orientohet drejt objektivave
të përgjithshëm siç janë përshkruar ato në
Kapitullin II:
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mbrojtja dhe mirëqenia e punëtorëve
migrantë;

5.





rritja e përﬁtimeve nga migracioni për
motive punësimi dhe zbutja e ndikimit të
kundërt;
vendosja e bashkëpunimit ndërshtetëror
dhe ndërtimi i kapaciteteve institucionale.

Këto objektiva të përgjithshme kanë
përkatësisht natyrë sociale, zhvillimore
dhe strategjike dhe mund të copëtohen në
objektiva dhe në aktivitete më speciﬁke për
secilin prej objektivave të përgjithshëm. Përveç
kësaj, politika duhet të ketë karakteristikat e
mëposhtme (Abella, 1997):







të jetë e përputhur me planin kombëtar të
zhvillimit;
të jetë e plotë, tërësore;
të mund të vendosë rregull në çështjen e
migracionit;
të jetë e drejtë dhe transparente;
të jetë efektive dhe eﬁkase;
të jetë e ndjeshme ndaj çështjeve gjinore.

V.2.1 Përputhshmëria me Planin
Kombëtar të Zhvillimit
Deklaratat politike për migracionin duhet
të vendosen në kontekstin e një strategjie të
përgjithshme pune dhe punësimi e cila duhet të
jetë e përforcuar me politika të tjera zhvillimore
të tilla si në fushën e arsimit, punëve të jashtme,
tregtisë dhe investimeve. Strategjia duhet të
përmbajë patjetër qëllime dhe objektiva të tillë
si nxitja e punësimit, mbrojtja e shtetasve jashtë
vendit, ﬁtimi i a�ësive të reja, përmirësimi
i përdorimit të dërgesave për të ndihmuar
në zhvillimin kombëtar, dhe riintegrimi në
shoqëri i migrantëve që kthehen.
Vendimet mbi politikën për migracionin për
motive punësimi duhet të përcaktojnë edhe
marrëdhëniet e qeverisë me sektorin privat
në këtë fushë dhe të tregojnë nëpërmjet
pjesëmarrjes së ministrive të tjera se ekziston
një mjedis politik mbështetës. Kur hartohet
politika e migracionit ndërkombëtar për
motive punësimi duhet të gjenden përgjigje
edhe për pyetjet e mëposhtme:



A e plotëson politika e migracionit planin e
përgjithshëm të zhvillimit të vendit?
Si e vlerëson politika e migracionit efektin
social dhe ekonomik të rrjedhjes së trurit
dhe të çdo rënie të papritur të cilësisë së
shërbimeve sociale?



A ekziston ndonjë mekanizëm që shpjegon
këto efekte?

Politika e migracionit për motive punësimi duhet të jetë në harmoni me planin e përgjithshëm
të zhvillimit të vendit. Edhe nëse politika për
migracionin për motive punësimi do të ketë një
efekt pozitiv mbi ﬁtimet në monedhë të huaj
dhe mbi përqindjen e papunësisë në vend, ajo
nuk duhet të heqë dorë nga një trajtim tërësor
i zhvillimit.

V.2.2 Gjithëpërfshirja
Politika për migracionin për motive punësimi
duhet të pasqyrojë programin e përgjithshëm
qeveritar dhe të marrë parasysh fushat e
ndryshme ku migrantët kanë mundësi të
shkojnë të punojnë. Ajo duhet të përmbajë
qëllimet e shtetit për të hyrë në marrëveshje
dypalëshe e shumë palëshe me vendet pritëse
për mbrojtjen e punëtorëve migrantë. Po ashtu,
politika duhet të hartojë programe të reja që
trajtojnë asistencën për punërorët migrantë
gjatë riintegrimit, pas kthimit në shtëpi. Pyetjet
kyçe që kërkojnë përgjigje përfshĳnë:


A e merr parasysh politika e migracionit
mirëqenien e punëtorëve migrantë dhe të
familjeve të tyre?



A përmban politika e migracionit
mekanizma për mbrojtjen e punëtorëve
migrantë?



A i merr parasysh politika e migracionit
nevojat për zhvillimin ose shtimin e a�ësive
të migrantëve që shkojnë jashtë për punë
dhe pas kthimit në vendin e tyre?



A e merr parasysh politika e migracionit
“kthimin e trurit” si të kundërtën e
“rrjedhjes së trurit” ?



A parashikon politika e migracionit
negociata për marrëveshje dypalëshe e
shumëpalëshe për t’i angazhuar vendet
pritëse të mbrojnë punëtorët vendas?

V.2.3 Mbrojtja e punëtorëve
migrantë
Për sa kohë që migracioni për motive
punësimi përfshin një seri procesesh, politika e
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migracionit duhet të marrë parasysh ndërtimin
e mekanizmave për të vënë rregull në procesin
e migracionit. Politika duhet të përfshĳë futjen
e ligjeve kundër veprave të paligjshme dhe të
ligjeve për mbrojtjen e punëtorëve migrantë që
nisen për punë në vendet e huaja.




A janë vënë në fuksionim masa për
mbrojtjen e punëtorit në çdo hap të procesit
të migracionit?
A ekziston ndonjë mekanizëm për
rregullimin e ankesave gjatë kohës që
punëtori ndodhet në vend të huaj dhe pas
kthimit të tĳ në shtëpi?

V.2.4 Paanshmëria dhe
transparenca
Politika e migracionit për motive punësimi
duhet të përfaqësojë një konsensus të gjerë,
bazuar në konsultime paraprake me sektorët
e ndryshëm të shoqërisë. Po ashtu, qëllimet
e politikës duhet të formulohen qartë dhe të
trajtojnë disa nevoja të zhvillimit të shtetit dhe
duhet të dalin nga konsultimi dhe konsensusi
me sektorët e përfshirë në atë proces. Ndër
pyetjet që presin përgjigje janë edhe:


A është politika e migracionit produkt
i konsultimit dhe i pjesëmarrjes së një
numri të madh ekspertësh dhe sektorësh
të shoqërisë?



A është politika e migracionit e bazuar në
studime?

V.2.5 Efektiviteti dhe eﬁcienca
Politika e migracionit për motive punësimi
duhet gjithashtu të fuqizojë institucionet
administruese duke i pajisur ato me
mekanizmat për zbatimin e masave që ajo
përmban. Institucionet administruese duhet
të kërkojnë t’i arrĳnë këto qëllime të politikës
përmes përcaktimit të objektivave të arritshëm
brenda afatesh kohore të caktuara. Për më tepër,
politika duhet të përmbajë masa për sistemin
e kontrolleve dhe ekuilibreve me qëllim që të
garantojë që performanca e institucioneve të
kontrollohet dhe monitorohet.


A ekziston një institucion i pajisur me
rregulla dhe mekanizma që mund të

ruajnë dhe mbrojnë të drejtat e punëtorëve
migrantë dhe të familjeve të tyre?


A ekzistojnë mekanizma që sigurojnë
kontroll dhe ekuilibër në marrjen dhe
gjykimin e ankesave kundër agjentëve dhe
përfaqësuesve të institucioneve shtetërore
që gabojne?

V.2.6 Ndjeshmëria ndaj çështjeve
gjinore
Njëra nga mënyrat për të pasur një politikë
të ndjeshme ndaj çështjeve gjinore është
vendosja e eksperteve femra në ekipe që
hartojnë politika për migracionin për motive
punësimi. Ndjeshmëria gjinore merr parasysh
rolet sociale e kulturore të ndryshme, nevojat
e shanset e ndryshme, kuﬁzimet dhe rreziqet
e ndryshme ndërmjet grave dhe burrave (ILO,
2003c) Politika duhet të marrë në konsideratë
nevojat e veçanta të grave dhe kjo arrihet përmes
identiﬁkimit të atyre aspekteve të procesit
të migracionit në të cilat ato janë veçanërisht
të rrezikuara e të dobëta. Politika duhet të
identiﬁkojë gjithashtu edhe tregjet e punës të
specializuara për gratë në të cilat ato mund të
jenë veçanërisht të ekspozuara ndaj abuzimeve
ose shfrytëzimit si në vendin e vet ashtu edhe
në vendin e destinacionit dhe të marrë masa
parandaluese. Ajo gjithashtu duhet të marrë
parasysh edhe nevojat e veçanta të grave të
cilat lidhen me ndryshimet gjinore.


A i merr parasysh politika e migracionit
kushtet e ndryshme të punës për gratë dhe
për burrat që punojnë jashtë?



A parashikon politika e migracionit
dispozita për identiﬁkimin dhe mbrojtjen
e grave në tregje pune në të cilat ato mund
të cënohen?



A
krĳon
politika
e
migracionit
mekanizma kur parashikon dispozita
për këto nevoja qo�ë gjatë punësimit
jashtë, qo�ë gjatë kthimit në vend.

V.2.7 Shembull i politikës dhe i
ndërhyrjeve procedurale
Disa vende kanë prezantuar një numër
politikash dhe ndërhyrjesh procedurale. Në
Tabelën V.2 më poshtë paraqitet një analizë e
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tillë në katër vende. Këto mund të shërbejnë
si model për gamën e politikave që duhet të
ekzistojnë për të pasur një program të plotë të
punësimit jashtë (OEP) . Ndërkohë që vihen re

një numër i madh ngjajshmërish në politikat
e këtyre vendeve, ekzistojnë gjithashtu edhe
ndryshime të rëndësishme në përmbajtje dhe
në zbatim.

Tabela V.2
Funksionet dhe shërbimet qeveritare që ofrohen në kuadër të Programeve për Punësim Jashtë.
Vende të zgjedhura që dërgojnë migrantë
Shtetet

Bangladeshi

India

Sri Lanka

Filipinet

*****

*****

*****

*****

Vendosja dhe zbatimi i standardeve
Standardet minimale për kontratat e
punës
Informimi para punësimit

*****

Informimi para vendosjes

*****

Kuﬁzime në lëshimin e pasaportave

*****

*****

*****

Leja për migracion për t’u larguar nga
vendi

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Kushti për testin e tregut

*****

*****

Trajnim i subvencionuar nga shteti për
shkathtësitë

*****

*****

*****

*****

Negocimi i marrëveshjeve të ofertës

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Marrëveshjet për sigurimet shoqërore
Kontrata e performancës nga punëtori

*****

*****

*****

Garancia ose fondi për riatdhesimin

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Agjenci shtetërore rekrutimi

*****

*****

*****

*****

Kontrolle periodike të agjencisë së
rekrutimit

*****

*****

*****

*****

Tarifa limit e rekrutimit që i kërkohet
punëtorit

*****

*****

*****

*****

Kërkesa për garancinë e sigurisë në
kesh

*****

*****

*****

*****

Rregullimi i njo�imeve për vende
pune

*****

*****

*****

Mbikëqyrja e rekrutimeve private
Licensimi/rregullimi
privatë

i

Ndalimi/kuﬁzimi
drejtpërdrejtë

rekrutimit

i

rekrutuesve
të

Rinovimi i dokumentit të kontratës
Përgjegjësia
solidaritetit

e

përbashkët

*****
dhe

*****

Shërbimi i referimit të klientit

*****
*****
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Funksionet dhe shërbimet qeveritare që ofrohen në kuadër të Programeve për Punësim Jashtë.
Vende të zgjedhura që dërgojnë migrantë (vazhdim)
Zgjidhja e pretendimeve dhe e mosmarrëveshjeve
Pajtimi në vend/pas kthimit

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Qendrat e asistencës

*****

*****

Punonjësit e asistencës

*****

*****

*****

*****

Sistemi i gjykimit

*****

Shërbimet e asistencës
Kontributi në Fondin e asistencës

*****

Ndihma e atasheut të punës

*****

*****

Siguracioni me kosto të ulët

*****

Ndihmë ligjore për punëtorin me
shqetësime në vendin e punës

*****

*****

*****

*****

Ndihmë për riatdhesimin

*****

*****

*****

*****

Shërbimet e asistencës sociale

*****

*****

*****

Lehtësirat arsimore

*****

*****

*****

*****

*****

Bursa për fëmĳët e punëtorëve
Lehtësirat shëndetësore/mjekësore

*****

Programe për jetesën për familjen

*****

Programi i kredisë ﬁnanciare

*****

*****

Ndihma për punësimin e të kthyerve

*****

Programet për trajnimin e të kthyerve

*****

Qendra për trajtimin e traumave të të
kthyerve
Privilegje për shërbime pa taksa

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Skema e organizimit të institucionit

°°°°°

*****

*****

*****

Formulimi i vizionit dhe i misionit
Politika dhe procedura të shkruara
Politikat dhe procedurat e rekrutimit
Sistemi i planiﬁkimit

*****
°°°°°

*****
*****

°°°°°
°°°°°
*****
°°°°°

*****
*****
*****
*****

°°°°°
°°°°°
°°°°°
°°°°°
°°°°°
°°°°°
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****

Kapaciteti institucional

Sistemi i Menaxhimit të Informacionit
Politikat dhe programet e trajnimit
Sistemi i vlerësimit të performancës
Përshkrimi i punës
Menaxhimi i dokumenteve
Skemat e stimulimit dhe të nxitjes
Strukturat ﬁzike dhe pajisjet

*****
*****

*****

Burimi: Achacoso (2002).
Legjenda: ***** = ekzistojnë dhe zbatohen plotësisht | °°°°° = ekzistojnë por zbatohen dhe
zhvillohen minimalisht
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V.3 Misioni dhe Vizioni i
Institucioneve
Politika e një vendi për migracionin për
motive punësimi është një deklaratë e cila
shpreh qëllimet e shtetit për migracionin për
motive punësimi. Megjithatë, një politikë e
mirë shtetërore për migracionin për motive
punësimi e cila çon zakonisht në krĳimin e
institucioneve qeveritare, vazhdon të këtë
nevojë të menaxhohet mirë dhe të orientohet
drejt arritjes së qëllimeve të përcaktuara.
Politikëbërësit nuk duhet të harrojnë se, meqë
janë krĳuar insitucionet dhe zyrat vartëse,
njerëzit që punojnë në këto njësi mund të rrinë
të mbyllur brenda tyre dhe me kalimin e kohës
mund ta shohin veten të identiﬁkuar vetëm
me zyrën ku punojnë. Për pasojë, qëllimi i

përgjithshëm për të cilin këto zyra janë krĳuar
mund të humbasë ose të varroset nën peshën e
detyrave të përditshme.
Deklaratat mbi misionin dhe vizionin janë mjete
për forcimin e angazhimit të institucioneve
dhe të punonjësve të tyre dhe prandaj, hartimi i këtyre formulimeve është një hap i
rëndësishëm për ndërtimin e kapaciteteve
institucionale. Formulimet e menduara dhe
të shprehura mirë për misionin dhe vizionin
ndihmojnë të gjithë anëtarët e organizatës,
pavarësisht në nivel të lartë ose të ulët të
hierarkisë, të kuptojnë qëllimet dhe synimet
e tyre të përbashkëta. Çdo zyrë, departament
ose institucion mund të formulojë misionin
dhe vizionin e vet në përputhje me politikën
e përgjithshme shtetërore për migracionin. Siç
ka thënë edhe Peter Drucker (1993):

“Ato, (institucionet qeveritare) për rrjedhim duhet të kenë një mision të qartë i cili përkthehet në qëllime
operacionale dhe parashikon kryerjen e veprimeve efektive. Sigurisht, edhe bizneset shkatërrohen
nëse nuk kanë një mision të qartë. Ato bëhen të paqarta dhe përpjekjet e tyre thërrmohen… Një
institucion qeveritar do të ﬁllojë të ketë vështirësi pothuajse menjëherë nëse nuk e përcakton qartë
misionin e vet dhe nëse nuk e thekson misionin e vet herë pas here”.
Për forcimin e kapacitetit institucional duhet të trajtohen këto pesë çë shtje :
1.

Cili është biznesi ynë?

=

Vizionimi (Vizioni dhe Misioni)

2.

Cilët janë klientët tanë?

=

Targetimi

3.

Çfarë quajnë vlerë klientët tanë?

=

Analiza e Situatës/ nevojave

4.

Cilat kanë qenë rezultatet tona?

=

Analiza/Vlerësimi i Performancës

5.

Cili është plani ynë?

=

Planiﬁkimi i Veprimit

Efektet që ka formulimi i misionit dhe vizionit mund të shihen përmes strukturës së mëposhtme:
Figura V.1
Struktura e politikёs, misionit dhe vizionit
Politika pёr migracionin pёr motive punёsimi

Misioni
Vizioni
Vlerat e pёrbashkёta
Plani i veprimit

Rezultatet
Mbrojtja dhe garantimi i mirёqenies sё
punёtorёve migrantё
Zhvillimi kombёtar
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Misioni përmban qëllimet që zyra ose
institucioni shpreson t’i realizojë në kontekstin
e politikës së migracionit për motive punësimi.
Vizioni përmban mënyrën se si zyra do
të zhvillohet dhe do të arrĳë objektivat e
vendosura brenda një periudhe të caktuar
kohe, në përgjigje të pyetjes “çfarë duam ne
të bëhemi?”. Si një grup social punon për
realizimin e misionit të vet, individët duhet

të kenë disa vlera të përbashkëta me klientët
e tyre, vlera të cilat edhe agjentët edhe klientët
i konsiderojnë të rëndësishme për realizimin e
detyrave. POEA jep një shembull të formulimit
të Misionit/Vizionit:
MISIONI:
Bazuar në mandatin e vet, misioni i POEA është
“të sigurojë punësim të denjë dhe produktiv
për punëtorët ﬁlipinas që punojnë jashtë.”

Kutia V. 2
Mësimet nga procesi i POEA
1. Sigurimi i një menaxheri administrativ
Në vitin 1987 u krye riorganizimi i POEA. Gjatë këtĳ riorganizimi u krĳua një post i tretë, ai
i Zëvendës Administratorit për Shërbimet e Menaxhimit. Ky post u krĳua me qëllim që të
bëhej e sigurt që makineria administrative e POEA të kontribuonte në arritjen e misionit dhe të
objektivave të vet në mënyrën më eﬁkase dhe më efektive. Në këtë mënyrë, qeveria ﬁlipinase
theksoi pikëpamjen e saj se nxitja dhe mbrojtja e mirëqenies së punëtorëve migrantë është po aq
e varur nga ndërtimi, krĳimi dhe mbajtja e një institucioni për migracionin që ofron shërbime
eﬁkase dhe efektive.
Ky post i ri kishte përgjegjësinë për teknikalitetet dhe organizimin e burokracisë së POEA dhe
të njësive përfaqësuese të saj si edhe për çështjet administrative. Aspekti më sﬁdues i këtĳ posti
është zgjidhja e problemeve administrative për zbatimin e politikave dhe të objektivave. Kjo
është themelore për garantimin e funksionimit të brendshëm të rregullt të organizatës.
2. Politikat dhe procedurat e shkruara.
Në shumë vende në zhvillim politikat dhe procedurat e shkruara shpesh janë të pamja�ueshme
ose mungojnë krejtësisht. Hartimi i dokumenteve me shkrim për procedurat dhe objektivat
e një institucioni (misioni, programet dhe politikat) është jo vetëm një gjë themelore për një
menaxhim të mirë, por shërben edhe për institucionalizimin dhe standardizimin e veprimeve
dhe të procedurave. Kjo gjë garanton një mjedis racional për të gjithë të interesuarit.
Standardizimi i procedurave, veçanërisht në rastet kur ato kanë të bëjnë me bashkëveprimin
e rregullt me publikun e gjerë, pengon fuqimisht ushtrimin e pushtetit të pakuﬁzuar dhe
arbitraritetin në vendimmarrjen e autoriteteve. Këto kanë qenë faktorët më të mëdhenj në
kryerjen e ryshfeteve dhe të akteve korruptive.
Që të mos ndodhë kjo, të gjitha politikat, procedurat, planet dhe programet e POEA janë të
shkruara dhe trajtojnë me hollësi sa më shumë ngjarje që parashikohen se mund të ndodhin.
Këto manuale për procedurat shërbejnë edhe si një mjet i dobishëm për standardizimin e
procedurave të veprimit dhe për trajnimin e të porsapranuarve në organizatë.
3. Iniciativa dhe novacioni
Edhe kur merren me çështje të vështira që ndikojnë në suksesin e veprimeve të përditshme dhe në
a�ësinë për të arritur objektivat e tyre, vendet që dërgojnë fuqi punëtore përsëri mund të gjejnë
mënyra dhe mjete për të kapërcyer këto pengesa duke përdorur metoda të reja dhe krĳuese.
Krĳimi i një mjedisi për novacione dhe zhvillimin e iniciativave në situatën kur ato, si vende
dërguese të fuqisë punëtore janë shpesh në disavantazh, është një gjë e vështirë dhe sﬁduese, por
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Mësimet nga procesi i POEA (vazhdim)
që mund të arrihet. Eshtë e nevojshme që si vendet e destinacionit edhe ato dërguese të arrĳnë
një konsesus për normat dhe standardet në trajtimin e migracionit ndërkombëtar për motive
punësimi në të dy drejtimet, me qëllim që të duket se ka rregull kur, mes vendesh, realizohen
programe punësimi jashtë. Shembujt e mëposhtëm tregojnë se edhe vendet që dërgojnë fuqi
punëtore mund të bëjnë gjëra të reja me qëllim që të ﬁllojnë ose të shpejtojnë procesin.
(a) Në fushën e diplomacisë
POEA kuptoi se disa herë zgjidhjet pengoheshin nga çështje procedurale dhe administrative.
Për këtë, ajo propozoi krĳimin e “komiteteve të përbashkëta teknike” me ambasadorët e
Japonisë dhe të Arabisë Saudite. Këto komitete u ngarkuan me detyrën e harmonizimit dhe
të koordinimit të çështjeve procedurale dhe administrative për rekrutimin dhe përgatitjen e
punëtorëve që migronin në këto vende.
Me pëlqimin e të dyja palëve, këto komitete të përbashkëta teknike takohen rregullisht për të
diskutuar për shqetësimet administrative dhe procedurale. POEA dhe Ambasadori i Arabisë
Saudite ia dolën të negocionin një kontratë punësimi të pranueshme nga të dy palët për
ndihmësit shtëpiakë përmes përpjekjeve të “Komitetit të përbashkët teknik”.
Për sa i përket vendeve të tjera, POEA organizon dreka ose darka pune të rregullta informale
me ambasadorët dhe punonjës të tjerë të ambasadave për të ruajtur marrëdhënie të mira dhe
për të shkëmbyer informacione për çështjet e zhvillimit për të cilat ka interes dhe shqetësim
reciprok. Ambasadave të huaja u ofrohen në mënyrë rutinore kopje të botimeve zyrtare dhe të
memorandumeve të POEA..
(b) Në fushën e shërbimeve
POEA është në radhë të parë një institucion i orientuar drejt shërbimeve dhe prandaj ka vënë në
zbatim një numër politikash dhe programesh që synojnë të përmirësojnë kushtet e punëtorëve
migrantë. Më i rëndësishmi ndër ta ishte diskutimi me industrinë bankare e cila, në atë kohë,
hezitoi të merrej me dërgesat e punëtorëve migrantë për shkak të një keqkuptimi për sasinë e
dokumenteve me të cilat duhej të merrej.
Në përgjigje të shumë ankesave rreth mungesës së besueshmërisë tek “shërbimet e postës” dhe
për pasojë humbjes ose “pakësimit” të dërgesave , bankat u nxitën të ﬁllonin futjen e mekanizmave bankarë për të lehtësuar transfertat e dërgesave dhe për të shpejtuar shpërndarjen e fondeve
drejt klientëve. Po ashtu, ato u �uan të zgjeronin shërbimet e tyre ndaj punëtorëve migrantë
duke shtuar tavolina pune brenda mjediseve të POEA duke inkurajuar kështu punëtorët të
hapnin llogari bankare dhe të informoheshin për shërbime të tjera në vend.
(c) Procedurat burokratike
Dokumentet që u kërkohen punëtorëve migrantë kërkojnë kryerjen e procedurave të
kushtueshme dhe që hanë kohë me disa agjenci qeveritare. Përpjekjet që kanë qëllim të mirë
mund të neutralizohen lehtë nga problemi i padurueshëm i procedurave burokratike, një
problem i zakonshëm për shumë vende në zhvillim ku pak rezultate mund të arrihen pa
grumbulluar një numër të madh lejesh, ﬁrmash, shkresash dhe vulash.
Për shembull, kërkesa që çdo punëtor të sigurojë një leje nga POEA para se të kthehet në vendin
e tĳ të punës mendohej si një mekanizëm kontrolli shumë i rëndësishëm, i domosdoshëm dhe
i nevojshëm. Çdo vit, mĳëra punëtorë migrantë i planiﬁkojnë pushimet e tyre vjetore që të
përputhen me pushimet e Krishlindjeve. Megjithëse ky ﬂuks hyrjeje ndodhte rregullisht dhe
gjithmonë gjatë një muajit të shkurtuar nga pushimet, sistemi rrezikonte të shpërbëhej prej
panikut dhe nervave të irrituara të të gjithëve.
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Mësimet nga procesi i POEA (vazhdim)
Pas një analize dhe rishikimi të thellë të procedurave dhe të kërkesave ekzistuese, i tërë procesi u
reduktua: në vend të 3-5 ditëve që duheshin mesatarisht më parë, tani duhen mesatarisht 3 orë.
Dokumentet që dorëzohen në orën 08.00 të mëngjesit mund të merren deri në orën 11.00 të së
njëjtës ditë, nëse nuk kanë parregullsi. Aplikantët informohen për çdo hap të procesit dhe çfarë
të presin brenda një kohe të caktuar. Çdo vonesë pa arsye identiﬁkohet nga autoriteti mbikëqyrës
dhe çon në një hetim më vonë.
Një qendër e vetme përpunimi si për migrantët në tokë ashtu edhe për ata në det u ngrit për
këtë procedurë. Kjo bëri të mundur që aplikantët t’i siguronin dokumentet e kërkuara për punë
jashtë në një pikë të vetme. Të gjitha agjencive qeveritare të përfshira në procesin e migracionit
u kërkohet me ligj që të hapin degët e tyre brenda mjediseve të POEA. Departamenti i Punëve të
Jashtme, për shembull, ka hapur një zyrë për pranimin e aplikimeve dhe lëshimin e pasaportave,
ndërsa Zyra Kombëtare e Hetimit lëshon lejen e policisë. Sistemi u thjeshtua me qëllim që të
parandalojë burokratët të vonojnë përpunimin e dokumenteve pa një arsye të ligjshme.
Ky është një hap përpara drejt lidhjes së mundshme elektronike të bazave të të dhënave që
mbahen nga agjencitë qeveritare të përfshira në procesin e migracionit. Aktualisht janë vënë në
funksionim tre sisteme elektronike: faturat elektronike që lëshohen për transaksionet për POEA
dhe OWWA; dorëzimi elektronik i cili përpunon kontratat e punës të koduara nga agjencitë dhe
të dërguara te POEA përmes internetit; karta elektronike, e cila përmban numrin e përhershëm të
identiﬁkimit të punëtorit migrant, gjë që zëvendëson Certiﬁkatën e Punësimit për Jashtë (OEC)
dhe që kërkohej më parë për procedurat e daljes nga vendi. Karta elektronike mund të përdoret
edhe për të siguruar anëtarësinë në OWWA, për dërgesat, përﬁtimin e zbritjeve në komplekset e
dyqaneve dhe për pagimin e faturave njëlloj si me një kartë krediti.
5.

Burimi: IOM (2005b).
VIZIONI:
Vizioni i POEA është të jetë një avokate e
mirëqenies së punëtorëve ﬁlipinas jashtë
vendit duke qenë e ndjeshme ndaj kulturës,
e orientuar drejt klientit dhe biznesit. Ajo do
të mbështesë aktivisht punësimin përmes
organeve të licensuara të rekrutimit, dhe
përmes marrëveshjeve në nivel qeverish. Ajo
do të lehtësojë, shtojë dhe ruajë punësimin e
punëtorëve ﬁlipinas përtej kuﬁjve të vendit.
Bazuar në këto formulime, pyetja se si do të
realizohet misioni mund të marrë përgjigjen:
me një numër të madh mekanizmash
administrative. Eshtë themelore që këto detaje
të planiﬁkohen përderisa ato do të jenë shumë të
dobishme për të dalluar pikat e forta me qëllim
që ato të nxiten, pikat e dobëta me qëllim që
ato të korrigjohen. Misioni dhe vizioni duhet të
vlerësohen dhe të ritheksohen rregullisht.

V.4 Monitorimi dhe
vlerësimi i performancës
Strukturat administrative duhet të monitorohen ndërsa performanca e tyre duhet të
vlerësohet përmes futjes së parametrave për
monitorim dhe vlerësim. Tabela V.3 tregon një
shembull të monitorimit të fushave kryesore
përmes të cilave vlerësohet performanca
gjatë procesit të migracionit mbi bazën e
indikatorëve kyç. Duhet vënë në dukje se
fushat e performancës korrespondojnë me
fazat e procesit të migracionit për motive
punësimi. Megjithatë, treguesit janë përcaktuar
në mënyrë empirike si parametra për të matur
performancën. Këta janë faktorë të matshëm
në të cilët reﬂektohet performanca. Niveli i
kënaqëshmerisë, siç tregohet në disa fusha,
mund të matet duke ditur se sa është numri i
personave të kënaqur ose sa është ulur numri
i ankimimeve në lidhje me performancën në
atë fushë.
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Tabela V.3
Monitorimi i Treguesve të Performancës
Faza

Performanca

Treguesit

Përcaktimi i tregut
dhe nxitja e tĳ

• punëtorët e pozicionuar në bazë të
funksioneve;
• përshtatja e mirë e vendit të
punës me kualiﬁkimet dhe a�ësitë e
punëtorit;
• përcaktimi dhe parashikimi i
kërkesës për punë;
• diversiﬁkimi i shpërndarjes së fuqisë
punëtore në vende të ndryshme.

• numër më i madh punëtorësh
të pozicionuar në bazë të
funksioneve, ulje e papunësisë;
• kënaqësia e punëdhënësit,
më pak ankesa ose largime
të punëtorëve nga puna për
performancë të dobët;
• saktësi në përcaktimin dhe
parashikimin e kërkesës për
punë;
• më shumë vende destinacini;
• fusha më të gjera ose lloje më të
gjera punësh.

Rekrutimi

• zbutja e rekrutimit të paligjshëm;
• zbutja e traﬁkimit të punëtorëve
migrantë;
• licensimi eﬁkas i agjencive të
rekrutimit;
• fushata informacioni eﬁkase në
lidhje me aplikimin dhe rekrutimin e
duhur;
• lehtësimi i rekrutimit të rregullt.

• numri i arrestimeve, hetimeve
dhe dënimeve të rekrutuesve dhe
të traﬁkantëve të paligjshëm;
• numri i rekrutuesve të
licensuar;
• numri i arrestimeve të
rekrutuesve të paligjshëm;
• numri i ankesave për
përpunimin e licensave të
rekrutimit;
• koha më e shkurtër dhe
cilësia më e lartë e shërbimit në
përpunimin e dokumenteve të
rekrutimit;
• koha më e shkurtër dhe
cilësia më e lartë e shërbimit
në përpunimin e licensave për
agjencitë e rekrutimit;
• përhapje më e gjerë e
informacionit në lidhje me
procedurat për aplikimin dhe
rekrutimin;
• përhapje më e gjerë e
informacionit për punëdhënësit
dhe rekrutuesit ndërkombëtarë të
listës së zezë.

Para nisjes

• zbutja e zëvendësimit të kontratës;

• ulja e numrit të rasteve të
zëvendësimit të kontratave;
• seminare të mja�ueshëm para
nisjes;
• klientët të kënaqur nga
seminaret;
• klientët të kënaqur nga
seminaret trajnuese;
• më shumë kalues në testet për
tregtinë pas seminareve;
• ulje e numrit të ankesave
për keqtrajtim, abuzim dhe
shfrytëzim.

• seminaret lehtësuese para nisjes;
• kryerja e programeve të
përshtatshme trajnuese;
• parandalimi i keqtrajtimit,
shfrytëzimit, ose abuzimit seksual
përmes trajnimeve dhe seminareve.
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Monitorimi i Treguesve të Performancës (vazhdim)
Udhëtimi

• lehtësimi i nisjeve të sigurta dhe pa
probleme;
• heqja e tarifave të larta të udhëtimit
që merren në aeroport;
• zbutja e kontrabandimit të
punëtorëve migrantë;
• eleminimi i abuzimit ose
viktimizimit në aeroport/në pikën e
nisjes.

• ulje e numrit të ankesave për
viktimizim, sherre në nisje;
• ulje e numrit të ankesave
në lidhje me zhvatjen apo
grumbullimin e gjobave të larta
para nisjes;
• ulja e numrit të incidenteve të
kontrabandimit të punëtorëve
migrantë.

Arritja

• garantimi i mbërritjes së sigurt
përmes ndihmës nga punonjësit e
ambasadës;
• sigurimi i akomodimit të
përshtatshëm siç është speciﬁkuar në
kontratë.

• pakësimi i numrit të ankesave
në lidhje me mungesën e ndihmës
së ambasadës;
• pakësimi i numrit të
ankesave për akomodim të
papërshtatshëm.

Puna

• zbutja e zëvendësimit të kontratës;
• pakësimi, nëse jo zhdukja e dhunës
kundër punëtorëve;
• vëmendje ndaj dhe zgjidhja e
ankesave të depozituara te atasheu i
punës.

• pakësimi i numrit të rasteve të
zëvendësimit të kontratës;
• pakësimi i numrit të ankesave
në lidhje me shkeljet e të drejtave
të punëtorëve;
• rritja e numrit të ankesave
të zgjidhura të depozituara te
atasheu i punës.

Përfundimi i
kontratës

• koordinimi me punëdhënësin për
riatdhesimin e punëtorëve migrantë
për raste të përfundimit të paligjshëm
të kontratës në shkelje të marrëveshjes
së punës;
• pakësimi, nëse nuk behet i mundur
eleminimi, i rasteve të mospagesës së
rrogave dhe të përﬁtimeve.

• rritja e numrit të rasteve të
koordinuara ose të zgjidhura të
riatdhesimit;
• pakësimi i numrit të rasteve të
mospagimit të përﬁtimeve ose
të rrogave me përfundimin e
kontratës.

Ripunësimi

• ndihma për ripunësimin e
punëtorëve migrantë të cilëve u ka
skaduar kontrata.

• rritja e numrit të rasteve të
ndihmuara për ripunësim;
• ulja e numrit të ankesave në
lidhje me mungesën e ndihmë.

Kthimi ose
riintegrimi

• garantimi i përﬁtimeve për
punëtorët migrantë të kthyer;
• lehtësimi i kthimit të rregullt;
• zbutja e zhvatjes ose viktimizimit në
aeroport/pikë mbërritje gjatë kthimit;
• ndihma dhe trajnimi për iniciativa
biznesi, kredi ose ripunësim;
• zgjidhja e çështjeve në lidhje me
dëmshpërblimin ose me ankesat për
shkeljen e kontratës;
• procedurat e buta për pretendimin
për përﬁtime përmes pakësimit të
procedurave burokratike;
• garantimi i këshillimit ﬁnanciar për
familjet.
• garantimi i sistemeve mbështetëse
për familjet;

• rritja e numrit të pretenduesve
të kënaqur nga përﬁtimet si
migrantë;
• ulja e numrit të ankesave në
lidhje me kthimin e punëtorëve
migrantë;
• ndihmë e përshtatshme dhe
cilësore për punëtorët migrantë
që kthehen;
• ulja e numrit të ankesave
për zhvatjen ose viktimizim në
aeroport/pikë mbërritjeje në
kthim;
• rritja e numrit të ankesave të
zgjidhura;
• koha më e shkurtër dhe cilësia
më e lartë në shërbimet për
përpunimin e pretendimeve të
punëtorëve migrantë;
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• numër dhe cilësi e
përshtatshme e sistemeve
mbështetëse dhe e këshillimit
ﬁnanciar për familjet e
punëtorëve migrantë.
Përpjekjet
legjislative dhe
diplomatike

• ligje të përshtatshme për trajtimin e
mbrojtjes së punëtorëve migrantë dhe
mirëqenien e tyre;
• ekzistenca e marrëveshjeve
dypalëshe e shumëpalëshe për
mbrojtjen e punëtorëve;
• aderimi ose ratiﬁkimi i
instrumenteve ligjore ndërkombëtare.

V.5 Grumbullimi i të
dhënave
Grumbullimi i të dhënave për migracionin për
motive punësimi është themelor për hartimin
e raporteve statistikore dhe për garantimin e
informacionit mbështetës për politikëbërësit
dhe planiﬁkimin. Në disa vende të origjinës,
informacioni për qëllimet e planiﬁkimit
dhe të monitorimit të punësimit jashtë dhe
monitorimit grumbullohet për dinamikën
dhe sasinë e punëtorëve migrantë jashtë të
ndarë sipas destinacionit, moshës, arsimit
dhe profesionit. Atashetë e punës gjithashtu
grumbullojnë statistika për natyrën e ankesave
të regjistruara në ambasadat e tyre.

V.5.1 Termat dhe përkuﬁzimet e
tyre
Migracioni i brendshëm dhe ndërkombëtar
është studiuar shpesh duke parë numrin dhe
karakteristikat e migrantëve dhe efektin që
migracioni ka mbi vetë migrantët dhe mbi
zonat gjeograﬁke nga të cilat ata vĳnë dhe
drejt të cilave ata shkojnë. Megjithëse nuk ka
përkuﬁzime për të cilat të jetë rënë dakord
ndërkombëtarisht, “migrant ndërkombëtar”
quhet çdo person që e ka ndryshuar vendin e
vet të qëndrimit të zakonshëm. Termi “qëndrim
i zakonshëm” ka kuptimin tipik që personi ka

• numër dhe cilësi e mja�ueshme
e legjislacionit për mbrojtjen
dhe garantimin e mirëqenies së
punëtorëve migrantë;
• marrëveshjeve dypalëshe
e shumëpalëshe afërsisht të
barabarta në numër me numrin
e shteteve të vendosjes së
punëtorëve migrantë;
• numër më i madh
instrumentesh ligjore
ndërkombëtare në të cilat është
aderuar ose të cilat janë ratiﬁkuar.

jetuar ose ka pasur qëllim të jetojë në vend
për të paktën 12 muaj. Ata që kanë jetuar ose
që kanë synuar të jetojnë në vend për më pak
kohë nuk konsiderohen si persona me qëndrim
të zakonshëm, por si “migrantë afatshkurtër
ose të përkohshëm”. Niveli i migracionit
ndërkombëtar përfshirë edhe migracionin
për motive punësimi matet duke përdorur dy
koncepte: stoku dhe ﬂuksi.
“Stoku
i
migrantëve
ndërkombëtarë”
është numri i përgjithshëm i migrantëve
ndërkombëtarë që jetojnë në një vend në një
moment të caktuar kohor. Stoku i migrantëve
ndërkombëtarë matet normalisht me numrin
e “të lindurve jashtë” ose të “të huajve” që
jetojnë në vend. Rezidentët e “lindur jashtë”
përcaktohen si ata njerëz që janë lindur jashtë
vendit të tyre të qëndrimit, ndërsa “të huaj”
janë ata që nuk kanë shtetësinë e vendit të
qëndrimit aktual të tyre. Në varësi të faktit
se si përkuﬁzohen migrantët ndërkombëtarë
është e mundur që të huajt të jetojnë në
vendin e tyre të lindjes, pra ata janë joshtetas
të cilët nuk janë larguar kurrë nga vendlindja.
Njerëzit e lindur jashtë vendit të tyre të
qëndrimit, por që janë shtetas që në lindje (për
shembull, të lindur jashtë shtetit nga prindër
që jetojnë jashtë shtetit) shpesh përjashtohen
nga grupi i popullsisë “së lindur jashtë”. Në
varësi të burimeve të të dhënave, disa vende e
grumbullojnë informacionin për ata që “kanë
lindur jashtë”, disa mbledhin informacion
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për “të huajt”, ndërsa të tjerë përdorin një
kombinim të të dyjave për të matur stokun e
migrantëve ndërkombëtarë. Stoku i migrantëve
ndërkombëtarë mund të ulet përgjatë kohës për
shkak të vdekjeve, natyralizimit të të huajve,
ose të migrantëve që largohen nga vendi i
destinacionit, megjithëse është më e zakonshme
që stoku i migrantëve ndërkombëtarë të rritet
për shkak të migrantëve që hyjnë në vendin e
destinacionit.
Migracioni ndërkombëtar neto është diferenca
midis numrit total të migrantëve që hyjnë (inmigrants) dhe atyre që dalin (out-migrants)
nga vendi. Numri i migrantëve që hyjnë ose
që dalin nga vendi përgjatë një periudhe të
caktuar kohore (për shembull për një vit) matet
me ﬂuksin migrator. Fluksi i migracionit ndodh
midis dy zonave gjeograﬁke nga të cilat njëra
është zonë origjine dhe tjetra zonë destinacioni.
Fluksi hyrës përbëhet nga numri i migrantëve që
hyjnë në në një zonë të caktuar gjeograﬁke (për
shembull, vendi i destinacionit), ndërsa ﬂuksi
dalës përbëhet nga numri i migrantëve që dalin
nga e njëjta zonë (për në vendin e origjinës).
Diferenca midis ﬂuksit hyrës dhe ﬂuksit dalës
përbën migracionin neto. Ky mund të jetë
ose pozitiv ose negativ. Shumica e vendeve
grumbullojnë të dhëna për lëvizjet migratore
mbi baza vjetore, megjithëse disa sondazhe
përdorin pyetje për një periudhë pesë vjeçare. Të
dhënat për ﬂuksin e migracionit ndërkombëtar
raportohen normalisht më shumë për “të huajt”
sesa për “të lindurit jashtë”. Përsa i përket të
dhënave të disponueshme për migracionin
ndërkombëtar, të dhënat për migracionin hyrës
janë më të zakonshme sesa të dhënat për për
migracionin dalës.
Migracioni
ndërkombëtar
për
motive
punësimi është pjesë përbërëse e migracionit
ndërkombëtar dhe në këtë mënyrë, stoqet dhe
ﬂukset (hyrëse dhe dalëse) do të jenë gjithmonë
më të vogla sesa migracioni i përgjithshëm
ndërkombëtar. Ekzistojnë disa mënyra për të
matur dhe përcaktuar migracionin për motive
punësimi të cilat mund të japin rezultate të
ndryshme. Përkuﬁzimi më i gjerë përfshin të
gjithë migrantët ndërkombëtarë që aktualisht
bëjnë pjesë në fuqinë punëtore (të punësuarit
dhe të papunësuarit) si migrantë punëtorë. Kjo
metodë përdoret shpesh për të matur stokun
e përgjithshëm të migrantëve për motive
punësimi. Një përkuﬁzim më i ngushtë quan
migrantë për motive punësimi vetëm ata që

kanë hyrë në një vend me qëllimin e vetëm
për t’u punësuar. Kjo gjë mund të matet në
dy mënyra, ose përmes dokumenteve ligjore
të përdorura për të hyrë ose jetuar në një
vend (për shembull, tipet e vizave ose lejet e
qëndrimit), ose duke pyetur migrantët se pse
ata kanë shkuar në një vend, duke marrë kështu
arsyen e tyre subjektive. Pjesa më e madhe e të
dhënave për ﬂuksin e migracionit për motive
punësimi mbështetet në arsyet legale për
pranimin, duke përdorur të dhëna për vizat ose
të dhënat për lejet e qëndrimit. Por ky sistem
nuk mbulon migrantët e “parregullt” që hyjnë
në vend pa leje ligjore. Metodat me të cilat
maten migrantët në pikëpamje të qëndrimit
të zakonshëm shpesh nuk arrĳnë të kapin të
gjitha grupet e migrantëve të përkohshëm, si
për shembull punëtorët sezonalë.
Dërgesat e migrantëve, si matës i impaktit të
migracionit ndërkombëtar, janë me interes
të madh për studimin e migracionit për
motive punësimi. Dërgesat ndërkombëtare
janë trasferta ﬁnanciare nga një migrant
drejt familjes së tĳ në vendin e origjinës.
Transfertat mund të jenë monetare (para në
dorë, transferta parash, çeqe, etj.) ose në mall
(mallra, donacione, pagesa për familjen, etj.).
Dërgesat maten zakonisht duke përdorur
të dhënat e “bilancit të pagesave” të cilat
përgatiten nga autoritetet përkatëse statistikore
në vendet anëtare (zakonisht nga Banka
Qendrore ose Zyra Kombëtare e Statistikave
(NSO). Dokumentacioni i bilancit të pagesave
mbulon transaksionet ekonomike të një vendi
me pjesën tjetër të botës. Megjithatë, këto të
dhëna përjashtojnë informacionin për dërgesat
“informale” (si për shembull, paratë që
dërgohen dorazi) ose në mall. Ato përjashtojnë
edhe shumicën e transaksioneve të kryera në
qendrat e transfertave të parave. Të dhënat e
sondazhet me bazë familjen mund të përdoren
për të grumbulluar më shumë informacion të
hollësishëm për dërgesat e migrantëve.

V.5.2 Burimet e të dhënave
Për të matur stokun dhe ﬂuksin e migrantëve
ndërkombëtarë, përfshirë këtu edhe migrantët
për motive punësimi, mund të përdoren një
numër burimesh:
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sondazhet me bazë familjen (të tilla si
regjistrimi i popullsisë ose vlerësimi i
fuqisë punëtore);
regjistrat administrativë (të tilla si regjistrat

5.






e popullsisë ose regjistrat për të huajt);
burime të tjera administrative (të tilla si lejet
e qëndrimit, lejet e punës, ose aplikimet
për azil);
të dhëna të nxjerra nga kontrollet në dalje;
të dhëna që grumbullohen në kuﬁ (tipet e
vizave, në hyrje ose në dalje nga vendi).

Të dhënat për migracionin nga burime të
ndryshme të dhënash nuk janë të krahasueshme
në të gjitha rastet për shkak të diferencave në
mbulimin e grupeve, në matjet e kryera, dhe
në qëllimin për të cilin janë grumbulluar ato
të dhëna. Për më shumë informacion, shih
Aneksin 5.
V.5.2.1 Sondazhet me bazë familjen
Sondazhi më i rëndësishëm me bazë familjen
i përdorur për të grumbulluar të dhëna për
migrantët ndërkombëtarë është regjistrimi i
popullsisë. Në varësi të mbulimit të popullsisë
dhe të përkuﬁzimeve për qëndrimin e
zakonshëm, kur këto kombinohen me “vendin
e lindjes” ose “shtetësinë” mund të arrihet një
përllogaritje e mirë e masës, megjithëse shpesh
nuk mbulohen të gjitha popullatat sepse është
e vështirë të numërohen, të tilla si migrantët
e parregullt. Nëse regjistrimi i popullsisë
grumbullon të dhëna për fuqinë punëtore,
pyetjet mund të përdoren për të identiﬁkuar
edhe migrantët për motive punësimi. Pyetjet
për vendqëndrimin e mëparshëm mund
të përdoren për të përllogaritur hyrjet e
migrantëve ndërkombëtarë. Pyetjet për
anëtarët e çi�it ose të familjes që jetojnë jashtë
mund të kapin migracionin ndërkombëtar
që del nga vendi, por kjo gjë ka prirjen të
nënvle�ësojë migracionin total. Një mangësi e
të dhënave të regjistrimit të përgjithshëm është
se ky regjistrim kryhet normalisht vetëm një
herë në dhjetë vjet (ose në rastin e Kanadasë
një herë në pesë vjet), gjë që i bën këto të dhëna
më pak të dobishme.
Sondazhet të tjera me bazë familjen si
sondazhet vjetore për fuqinë punëtore,
mund të bëjnë pyetje për vendin e lindjes,
shtetësinë, vendqëndrimin e mëparshëm, si
edhe për dimensione të tjera të migracionit
ndërkombëtar të tilla si arsyet e lëvizjes, etj., por
këto kanë mangësinë se bazohen në kampione
relativisht të vogla, veçanërisht për grupe më të
vogla, të tilla si migrantët ndërkombëtarë. Kjo
e bën të dyshimtë vlefshmërinë e të dhënave,
veçanërisht në lidhje me stokun dhe ﬂukset,

edhe nëse është mbledhur informacion i
hollësishëm për fuqinë punëtore. Një mangësi
tjetër e sondazheve me bazë familjen, sidomos
e sondazheve për fuqinë punëtore, është se
ato shpesh nuk grumbullojnë informacion nga
qendrat kolektive ose akomodimet e grupuara,
të cilat shpesh strehojnë shumë migrantë
ndërkombëtarë të kohëve të fundit.
Sondazhet me bazë familjen janë një burim
i mirë për të grumbulluar informacion për
karakteristikat e migrantëve për motive
punësimi. Organizata Ndërkombëtare e Punës
(ILO) po teston aktualisht një numër pyetjesh
që lidhen me migracionin për t’i përfshirë
ato në sondazhet ndërkombëtare për fuqinë
punëtore, duke përdorur Armeninë si një
prej vendeve ku bëhet testi. Ky modul do t’i
ndihmojë vendet të grumbullojnë informacion
për masën e migrantëve për motive punësimi,
për proceset e migracionit për motive
punësimi, për profesionet e migrantëve, për
arsyet e lëvizjes, për karakteristikat sociale e
demograﬁke dhe ekonomike të migrantëve
për motive punësimi, dhe për dërgesat e
migrantëve.
V.5.2.2 Regjistrat administrativë
Shumё vende evropiane kanё regjistra tё plotё
tё popullsisё (pёr shembull, Austria, Lituania,
Holanda, Suedia), ose regjistra pёr tё huajt
(për shembull Gjermania, Sllovakia, Zvicra),
tё cilat kanë të dhëna për të huajt me qëndrim
të ligjshёm brenda vendit. Disa vende kanё
madje regjistra pёr popullsi tё veçanta, të tillë
si azilkёrkuesit (p.sh. Belgjika, Sllovenia).
Kёto regjistra mund tё pёrdoren pёr tё matur
masёn totale tё migrantёve ndёrkombёtarё nё
njё vend, si edhe ﬂuksin hyrёs kur migrantë
të rinj hyjnë në vend (në rastin e regjistrave të
popullsisë, zakonisht pas një viti) dhe ﬂuksin
dalës kur njerëzit largohen nga i njëjti vend.
Regjistrat shpesh pёrmbajnё informacion pёr
karakteristikat e migrantёve (mosha, seksi,
shtetёsia). Probleme mund tё lindin kur njerёzit
(si vendasit ashtu edhe migrantёt) largohen
nga vendi dhe nuk arrĳnë të çregjistrohen nga
sistemi. Po ashtu, regjistrat nuk pёrmbajnё
as shumë migrantё pa dokumente qё jetojnё
nё vend, veçanёrisht ata qё qёndrojnё pёr
periudha tё shkurtra kohe. Gjithashtu, vende
tё ndryshme kanё kritere tё ndryshme pёr
pёrfshirjen e tё huajve nё tё dhёnat pёr hyrjet
e njerëzve, gjё qё e bёn të vështirë krahasimin
midis vendeve.
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V.5.2.3 Burime tё tjera administrative
Tё dhёnat pёr lejet e qëndrimit e të punës
si edhe për tipet e ndryshme të vizave janё
pёrdorur shpesh pёr tё matur valёt migratore
(pёr shembull, Franca) veçanёrisht nёse vendi
nuk ka një regjistёr popullsie. Kёto tё dhёna
mund tё na japin numrin tё huajve tё cilёve
u ёshtё dhёnё njё leje hyrjeje pёr qёndrim tё
pёrhershёm, numrin e atyre qё largohen nga
njё vendqёndrim i pёrhershёm dhe numrin
e shtetasve qё marrin leje pёr qёndrim tё
pёrhershёm jashtё vendit tё tyre tё rezidencёs.
Stoku mund tё matet pёrmes numrit total tё
njerёzve qё kanё aktualisht leje qёndrimi. Ky
burim ёshtё shumё i pёrhapur pёr matjen e
statistikave tё migracionit pёr motive punёsimi
pёrderisa lejet e qëndrimit dhe punёs lёshohen
shpesh mbi bazёn e punёsimit.
Aplikantёt qё kёrkojnё azil dhe ata tё cilёt
sapo e kanё marrё statusin e refugjatit mund tё
pёrdoren gjithashtu pёr matjen e migracionit
pёr motive punёsimi meqё shumё raste nё
pritje pёr tё marrё statusin e azilkёrkuesit
bёhen ﬁllojnë të punojnë ndёrkohё qё
presin vendimin. Kёto lloj tё dhёnash janё
tё kuﬁzuara ngaqё ёshtё e vёshtirё tё kapin
stokun dhe numrin e atyre që dalin jashtë
sepse kёto statistika kёrkojnё numёrimin e
lejeve tё skaduara dhe njohjen e faktit nёse
personi ka mbetur nё vend apo jo, ndёrkohё
qё ai nuk numëron shumё vendas qё mund tё
kenё dalё nga vendi pa njё deklaratё formale.
Pёr mё tepёr, kёto tё dhёna nuk grumbullohen
pёr tё pasur statistika pёr migracionin, por
ato mblidhen pёr qёllime administrative, dhe
kjo bёn qё tё ketё pak pёrpjekje pёr tё zbatuar
standardet e rekomanduara ndёrkombёtare nё
lidhje me statistikat pёr migracionin.
V.5.2.4 Tё dhёnat prej kontrolleve gjatё daljes
nga vendi
Vendet e origjinёs kanё burime statistikash
qё japin informacion tё gjerё pёr punёtorёt
migrantё ndёrkombёtarё, pёrgjithёsisht si një
nënprodukt i procedurave tё vendosura pёr

tё siguruar lejen pёr migracion, veçanёrisht
nё vendet dёrguese tё fuqisë punëtore tё
Azisё Jugore dhe Juglindore. Informacion mbi
numrin e punёtorёve qё largohen nga vendi çdo
vit, i ndarё sipas destinacionit, gjinisё, moshёs,
arsimit, dhe profesionit mund të gjendet për
Filipinet, Sri Lanka dhe Tailandën.2
V.5.2.5 Grumbullimi i tё dhёnave pёr vizat
dhe për kuﬁrin
Kёto burime të dhënash pёrfshĳnё informacionin e grumbulluar nё kuﬁjtё ndёrkombёtarё,
tё tillë si llojet e vizave tё lёshuara (para dhe
pas hyrjes nё vend) ose kartat e hyrjes dhe tё
daljes (pёr shembull, Sondazhi Ndёrkombёtar
i Pasagjerёve pёr ﬂuturimet për nё Britaninë e
Madhe). Llojet e vizave lejojnё qё migrantёt tё
ndahen nё kategori (student, punё ose bashkim
familjar) dhe pёrdoren shpesh pёr tё matur
valёt e migracionit pёr motive punёsimi. Vizat
e daljes mund tё pёrdoren nga disa vende pёr
matjen e migracionit nё dalje, pёrfshirё kёtu
edhe atё tё shtetasve. Migrantёt pa leje qё
kapen nё kuﬁj shpesh regjistrohen dhe kёshtu
bёhen burim pёr llogaritjen e migracionit tё
parregullt nё një vend. Pёr matjen e migracionit
pёr motive punёsimi kёto tё dhёna paraqesin
probleme ngaqё puna duhet organizuar para
se ata tё hyjnё nё vend me qёllim qё migranti
tё konsiderohet migrant pёr motive punёsimi.
Kjo metodё nuk i merr në konsideratë njerёzit
qё hyjnё me viza turistike ose ata pёr bashkim
familjar, por tё cilёt, mё vonё hyjnё nё fuqinё
punёtore si migrantё pёr motive punёsimi. Po
ashtu, njerёzve tё cilёve u ёshtё dhёnё vizё e
pёrkohshme pune dhe që mё vonё qёndrojnë
pёrtej afatit kohor tё vizёs dhe tё tjerё migrantё
“tё parregullt” nuk llogariten dot nё statistikat
e marra nga këto burime.
V.5.2.6 Raportet e atasheve tё punёs
Raportet e atasheve të punës janё njё burim i
vlefshёm tё dhёnash pёr problemet qё hasin
punёtorёt migrantё. Filipinet dhe Sri Lanka,
pёr shembull, ofrojnё tё dhёna tё detajuara për
numrin e përgjithshëm të ankesave të ndara
sipas numrit, vendit, gjinisё dhe natyrёs.

SHENIME
1
2

Seksionet V.1 - V.4 janё tё mara kryesisht nga IOM (2005b).
Pёr njё ilustrim shih: www.slbfe.lk
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VI. Politikat e pranimit tё
fuqisё së huaj punëtore
Kur hartohen politikat e pranimit tё fuqisё së
huaj punëtore, pёrveç zbatimit tё metodologjive
pёr vlerёsimin e mungesës së fuqisë punëtore,
politikёbёrёsit duhet tё krĳojnё dhe vёnё nё
funksionim mekanizma pёr tё pёrcaktuar se
deri nё çfarё mase mungesa tё tilla duhet tё
plotёsohen me fuqi tё huaj punёtore dhe se
si kjo fuqi punëtore duhet tё orientohet drejt
sektorit të punёs ose rajonit nё �alё. Pёr mё
tepёr, ata duhet tё vendosin nёse duhet t’i
japin pёrparёsi migracionit të pёrkohshёm pёr
motive punёsimi i cili ёshtё njё alternativë e
vlefshme gjithnjë e nё rritje pёr shumё vende
destinacioni, apo rrugëve të migracionit qё
çojnё nё njё status qëndrimi tё sigurt ose nё
vendosje pёrfundimtare.
Ky Manual pёrqendrohet nё skemat e
migracionit tё pёrkohshёm pёr motive
punёsimi pёrderisa kёto janё tё pёrbashkёta
nё shumё vende dhe mendohet se pёrbёjnё
zgjidhjen mё tё mirё nё drejtim tё plotёsimit
tё mungesave për fuqi punëtore tё tregut tё
punёs nё vendet e destinacionit, ndёrkohё qё
garantojnë qё vendet e origjinёs të mos mbesin
pa burime njerëzore tё vlefshme, veçanёrisht
pa punёtorё të kualiﬁkuar. Forma tё ndryshme
tё migracionit tё pёrkohshёm pёr motive
punësimi, pёrfshirё shembujt konkretё të
politikave nga vende tё veçanta, pёrshkruhen
dhe analizohen nё Seksionin VI.4.3 mё poshtё.
Ndёrsa objektivi kryesor i kёtĳ ushtrimi ёshtё
tё pёrshkruajё politikat mё efektive nё lidhje
me shembujt pёrkatёs, ёshtё e rёndёsishme

tё theksohet se shpesh ёshtё e vёshtirё tё
vlerёsohet efektiviteti i çdo politike speciﬁke
kur mungojnё kriteret e miratuara dhe
mekanizmat e pёrshtatshёm pёr vlerёsimin e
tĳ. Megjithatё, politikat nё kёtё fushё njihen
gjerёsisht si tё dёshtuara nёse bёhen, ndёr tё
tjera, shumё burokratike pёr t’u administruar,
shumё të shtrenjta pёr tё gjithё aktorёt nё
procesin e migracionit pёr motive punёsimi ose
nёse pёrmbajnё rreziqe duke i vënë punёtorёt
migrantё nё situata shfrytёzuese. Prandaj,
kur pёrpiqemi tё identiﬁkojmё politikat dhe
praktikat e mira, ёshtё po aq e rёndёsishme
tё nёnvizohen ato qё janё ose që kanё qenё
mё pak tё suksesshme dhe qё janё pranuar
pёrgjithёsisht si tё tilla nga autoritetet nё
vendet e destinacionit pёr tё cilat bёhet �alё.
Nёse politikёbёrёsit dhe administratorёt
zgjedhin tё përqendrohen nё hartimin e
skemave tё migracionit tё pёrkohshëm për
motive punёsimi, atёherё duhet të merren
në konsideratë disa këndvështrime pёr tё
garantuar se funksionimi i kёtyre programeve
ёshtё i lidhur me objektivat pёr tё cilat ato janë
krĳuar. Ndёr çёshtjet e rёndёsishme janё rrugёt
pёr menaxhimin eﬁkas tё “pёrkohshmёrisё”
tё migracionit pёr motive punёsimi nё mёnyrё
qё ai tё mbetet i pёrkohshёm dhe tё garantojё
trajtimin e barabartё tё punёtorёve migrantё qё
hyjnё në kuadër të programeve tё tilla. Eshtё
kundёrshtuar ideja qё rritja e kompleksitetit tё
kёtyre skemave nё njё numёr vendesh ka çuar
nё shtimin e numrit të statuseve tё ndryshme
tё pёrkohshmёrisё. Pёr pasojё, ka gjithnjё e mё
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shumё mundёsi qё kёta punёtorё migrantё ta
gjejnё veten nё situata tё paligjshme dhe pёr
pasojё tё shfrytёzohen (Anderson dhe Rogaly,
2005: 47-49; Morris, 2002; Samers, 2004).
Zgjidhja e problemeve tё tilla ёshtё themelore
nёse vendet e origjinёs kёrkojnё tё kenё njё
akses mё tё madh nё tregjet e punёs nё vendet
e destinacionit, veçanёrisht pёr vendet e punёs
qё duan kualiﬁkime tё ulёta.
Ndërsa pranimi i punëtorëve të huaj është
një tipar i rëndësishëm i sovranitetit të
shtetit, kapaciteti i politikëbërësve për të
vepruar si duhet varet edhe nga ekzistenca e
marrëveshjeve dypalëshe të punës me vendet e
origjinës ose e sistemeve të integrimit rajonal, të
tilla si regjimi i lëvizjes së lirë të punëtorëve ose
regjimi i tregtisë së lirë që lehtësojnë lëvizjen
e disa kategorive të personave. Këto aspekte
trajtohen në Kapitullin VIII të Manualit kur
ﬂitet për bashkëpunimin ndërshtetëror.

VI.1 Migracioni i
përhershëm përkundrejt
migracionit të
përkohshëm
Siç u vu në dukje më sipër, autoritetet në
vendet e destinacionit duhet të vendosin nëse
duhet të zgjedhin migracionin e përhershëm
apo migracionin e përkohshëm për motive
punësimi. Duke u nisur nga përmasat e
deﬁcitit demograﬁk (Seksioni II.2.2 më sipër),
migracioni i bazuar tek punësimi është një
alternativë e rëndësishme që po shqyrtohet
gjithnjë e më shumë në një numër vendesh
evropiane. Fakti nëse punëtorëve migrantë u
duhet dhënë një status qëndrimi më i sigurt i
cila mund të çojë në qëndrim të përhershëm të
punëtorëve në vendin në �alë, varet pjesërisht
nga fakti nëse vendi pritës preferon një politikë
pranimesh të kuﬁzuar vetëm për punëtorët
migrantë të përkohshëm, apo nëse dëshiron
të konsiderojë migracionin e përhershëm për
motive punësimi. Kuadri ligjor ndërkombëtar
për migracionin për motive punësimi, i trajtuar
në Kapitullin I, përgjithësisht nuk ndërhyn në
sovranitetin e shteteve në lidhje me vendimet
mbi rregullat dhe politikat për pranimin e
parë.1 Megjithatë, ekzistojnë disa argumente
bindëse për të mbështetur rritjen e përmirësimit

të statusit të qëndrimit të punëtorëve migrantë
(përfshirë heqjen e të gjitha kuﬁzimeve të
punësimit) për arsyet e mëposhtme:


Ndërsa punëdhënësit përﬁtojnë qartas
nga fuqia punëtore ﬂeksible, veçanërisht
në sektorët që kërkojnë krahë pune me
kualiﬁkim të ulët ku preferohen punëtorët
e përkohshëm, mund të jetë gjithashtu në
avantazh të tyre që më mirë të mbajnë
punëtorët e mirë sesa të mbajnë koston e
ritrajnimit të punëtorëve.



Sa më gjatë që të rrinë migrantët në vendin
pritës, arsyet për t’u dhënë atyre statusin
e qëndrimit më të sigurt bëhen më të forta
për arsye humanitare, dhe veçanërisht
nëse ata shoqërohen nga anëtarët e afërt të
familjes.



Dhënia e statusit të qëndrimit më të sigurt
punëtorëve migrantë lehtëson integrimin e
tyre në komunitetin pritës dhe i ndihmon
ata në përfshirjen sociale. Eshtë e qartë
se është në dëm të kohezionit social dhe
stabilitetit në vendin e destinacionit kur
punëtorët janë të veçuar nga prirjet e
zhvillimeve kryesore të shoqërisë.



Përmirësimi në rritje i statusit të qëndrimit
të punëtorëve migrantë është i lidhur me
krĳimin e lidhjeve ekonomike e sociale në
komunitetin pritës.

Vendet tradicionale të migracionit të tilla si
Australia, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara
kanë përcaktuar se një element i migracionit të
përhershëm është i nevojshëm për të garantuar
rritjen ekonomike dhe për të mbështetur
ofrimin e asistencës shoqërore bazë. Siç vihet
re në Seksionin VI.3.1 më poshtë kur i referohet
Kanadasë, vendimi për të pranuar migrantë të
përhershëm bazohet në parashikimet e tyre për
punë dhe në a�ësinë e tyre për t’u integruar
në vendin në �alë. Pastaj atyre iu jepet statusi i
qëndrimit të përhershëm me mbërritjen atje.
Shumica e vendeve evropiane megjithatë
vazhdojnë të theksojnë lehtësimin e migracionit
të përkohshëm për motive punësimi, edhe
pse, siç vihet në dukje në Seksionet VI.3.3 dhe
VI.3.4 më poshtë, migracioni i përhershëm i
punëtorëve migrantë mbështetet, në disa kushte
të caktuara, nga një numër vendesh evropiane
dhe për këtë gjë janë hartuar dhe zbatohen
edhe politikat përkatëse. Në raste të tilla, ﬁtimi
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i statusit të qëndrimit të përhershëm për këta
punëtorë migrantë lehtësohet zakonisht pas
një periudhe të caktuar të punësimit dhe të
qëndrimit, e cila shërben si test për mundësinë
e tyre për t’u integruar. Vendet evropiane në
mënyrë të natyrshme bëjnë edhe dallimin
midis punëtorëve migrantë të kualiﬁkuar dhe
punëtorëve migrantë me kualiﬁkim të ulët
para se të vendosin për t’iu dhënë statusin e
qëndrimit më të sigurt. Ky trajtim bazohet në
premisën se punëtorët shumë të kualiﬁkuar
kanë më shumë mundësi të gjejnë alternativa
punësimi në një situatë rënieje ekonomike
dhe kështu ka më pak të ngjarë që ata të
bëhen barrë për sistemin e asistencës sociale
të vendit pritës. Por, nga ana tjetër, a�ësia
më e lartë e migrantëve shumë të kualiﬁkuar
për tu përshtatur dhe për tu integruar në një
treg të ndryshueshëm pune nuk do të thotë
domosdoshmërisht që ata do të integrohen
më mirë në shoqërinë pritëse. Personat shumë
të kualiﬁkuar shpesh përbëjnë një popullatë
të përkohshme dhe zakonisht kanë interes të
ulët për të mësuar gjuhën e vendit, dhe për të
njohur më nga afër kulturën e vendit pritës.

VI.2 Vlerësimi i kërkesës
për fuqi të huaj punëtore

shpesh në konsultim me aktorë të tjerë të
interesuar si punëdhënësit, organizatat e
punëtorëve dhe autoritetet lokale, mund të
vlerësojnë nevojën për fuqi të huaj punëtore
në vend ose në një rajon të veçantë apo në një
sektor punësimi.

VI.2.1 Kuotat dhe tavanet
Kuotat dhe tavanet përcaktojnë kuﬁj numërikë
të ﬁksuar për pranimin e fuqisë punëtore
në një vend dhe në disa vende të caktuara
shihen si mjete të rëndësishme të menaxhimit
të migracionit për motive punësimi. Kuotat
zakonisht caktohen të jenë vjetore dhe caktohen
nga nivele të larta të qeverisjes (për shembull,
në Kore); mbështeten në një numër burimesh
si në parashikimet ekonomike, raportet e
punëdhënësve, ose përqindja e papunësisë
rajonale (për shembull, Italia) dhe vendosen në
konsultim me partnerët socialë (punëdhënësit
dhe sindikatat), qeverisjet rajonale (për
shembull, Spanja) dhe shoqërinë civile.
Kuotat mund të përcaktojnë një numër ﬁks të
punëtorëve migrantë që mund të pranohen
ose një përqindje të fuqisë së përgjithshme
punëtore. Kroacia, Italia, Spanja dhe Federata
Ruse përdorim metodën e parë (shih Kutinë
VI.1).

Ky seksion merret me mjetet e ndryshme
përmes të cilave politikëbërësit qeveritarë,
Kutia VI.1
Sistemet e kuotave në Itali dhe Spanjë

Italia
Ligji 40/1998 paraqiti një sistem kuotash për migracionin për motive punësimi në Itali për personat
nga vende që nuk bëjnë pjesë në BE. Kuotat bëhen të njohura çdo vit mbi bazën e dekreteve të
kryeministrit dhe ndahen sipas rajoneve, tipit të punës, kategorisë së profesionit, dhe shtetësisë.
Shumica e kuotave të vendeve të punës kanë lidhje me punën që kërkon kualiﬁkime të ulëta ose
mesatare, gjë që është një tipar i veçantë i migracionit për motive punësimi në Itali në kontrast me
disa vende të tjera evropiane. Për vitin 2006, qeveria autorizoi 120 000 kuota të reja për punë (me
rrogë ﬁkse, me normë, me vetëpunësim) dhe 50 000 vende për punëtorë sezonalë. 120 000 vendet
u ndanë si më poshtë:
• 78 500 nga të cilat sasitë e mëposhtme rezervohen për marrëveshjet e bashkëpunimit për
migracionin:
• 45 000 punëtorë nëpër shtëpi dhe ndihmëse kujdestare në familje
• 2 500 punëtorë në sektorin e peshkimit
• 4 000 punëtorë për studim dhe trajnim gjatë punës
• 2 000 shtetas të huaj që kanë kryer trajnim profesional dhe gjuhe para nisjes
• 1 000 drejtues dhe profesionistë të tjerë shumë të kualiﬁkuar
• 3 000 punëtorë të vetëpunësuar: studiues, sipërmarrës të përfshirë në aktivitete ﬁtimprurëse për
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Sistemet e kuotave në Itali dhe Spanjë (vazhdim)
ekonominë kombëtare; profesionistë, administratorë biznesi; artisë të mirënjohur të angazhuar
nga organizata private e publike;
• 500 punëtorë me origjinë italiane (nga të cilët, të paktën një stërgjysh është italian) rezident në
Argjentinë, Uruguai ose Venezuelë;
• 38 000 punëtorë nga vende të veçanta:
• 4 500 shqiptarë
• 3 500 tunizianë
• 4 000 marokenë
• 7 000 egjyptianë
• 1 500 nigerianë
• 5 000 moldavianë
• 3 000 srilankanë
• 3 000 bangladeshi
• 3 000 ﬁlipinas
• 1 000 pakistanezë
• 100 somalezë
• 1 000 ganezë
• 1 400 punëtorë nga vende të tjera të cilat do të nënshkruajnë marrëveshje dypalëshe me Italinë
Burimet: Itali (2003); OECD (2005: 211); IOM Romë (Prill 2006).

Spanja
Qeveria spanjolle pёrcakton kuota ﬁkse pas konsultimeve me partnerёt socialё si dhe me autoritetet
dhe qeveritё rajonale. Sektorёt nё nevojё pёr fuqi punёtore identiﬁkohen sipas rajoneve dhe pёr
plotёsimin e kuotave nuk kёrkohet tё testohet tregu i punёs. Pёr vitin 2004, kuota ishte 30 978
nga tё cilat 10 908 kuota ishin për vende pune afatgjata, ndёrsa 20 070 ishin për pozicione pune
afatshkurtёr. Kuota pёr punёsimin e pёrkohshёm ishte 48% mё e lartё sesa ajo e njё viti mё parё.
Kuota u pёrdor në ﬁllim si njё mjet për legalizimin e punёtorёve nё situatë tё parregullt. Por tani,
kuota ёshtё e hapur vetёm pёr punёtorёt migrantё qё vĳnё nga jashtё Spanjёs.
Burimi: Serra et al. (2005); Pérez (2003); Spanjë (2001).

Në Federatën Ruse, kuota për migracionin
për motive punësimi caktohet mbi baza
rajonale duke marrë parasysh gjendjen e
tregut të punës, mbështetur në aplikimet
e punëdhënësve dhe në miratimin e tyre
nga Shërbimi lokal i Punësimit (Rostrud) si
dhe situatën demograﬁke të rajonit në �alë.
Megjithatë, kuota aplikohet vetëm për të
huajt që kanë nevojë për vizë për të hyrë në
Rusi dhe prandaj kjo gjë lidhet kryesisht me
qytetarët nga vende të largëta, Shtetet Balltike,
Gjeorgji dhe Turkmenistan meqë këto vende
nuk përfshihen nga regjimi i kalimit pa viza
në vendet e CIS (Seksioni IX.1.5 më poshtë).
Kuota miratohet çdo vit me anë të një dekreti
të Qeverisë Federale dhe është caktuar 329 300
krahasuar me 214 000 për vitin 2005.2
Austria e cakton kuotën si përqindje të forcës
së saj të përgjithshme të punës. Përgjatë
viteve të fundit kjo kuotë është ﬁksuar te 89% të fuqisë punëtore. Kazakistani gjithashtu

përdor një sistem kuote për migracionin për
motive punësimi i cili bazohet në përqindjen
e përgjithshme të fuqisë punëtore (Kutia VI.2).
Disa kuota aplikohen për pranimin në vend
të të gjithë punëtorëve migrantë, ndërsa disa
kuota të tjera aplikohen vetëm për pranimin
e migrantëve në zona gjeograﬁke, në sektorë
punësimi ose industri të caktuara. Eshtë
gjithashtu e mundshme të caktohen kuota për
punëtorët e huaj si përqindje të një ndërmarrjeje
individuale në një sektor të caktuar.
Megjithëse kuotat shpesh shoqërohen me
forma të përkohshme të migracionit për motive
punësimi (për shembull, kuotat e Britanisë së
Madhe në bujqësi dhe në prodhimin e ushqimit
që trajtohen në Kutinë VI.12 dhe VI.14), ato
mund të jenë gjithashtu një tipar i sistemeve
të migracionit të përhershëm. Për shembull,
Norvegjia përdor kuotën prej 5 000 migrantësh
për të lehtësuar hyrjen e profesionistëve në
tregun e vet të punës (pra, ajo nuk përdor
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6.

analizën e tregut të punës) me synimin për t’i
ofruar këtĳ grupi qëndrim të përhershëm për
një afat të shkurtër ose të mesëm (Norvegjia,
2002). Qeveria kanadeze mendon se numri i
migrantëve që duhet të pranohen për qëndrim
të përhershëm në vitin 2006 të jetë midis 225
000 dhe 250 000 vetë me qëllim që të ruhet
pёrqindja e popullsisë. Siç trajtohet edhe në
Seksionin VI.3.1 më poshtë, kjo është një shifër
e cila përfshin shumë kategori migrantësh (pra
migrantët ekonomikë, migrantët e pranuar në
grupin e familjes, dhe refugjatët). Megjithatë,
në asnjë mënyrë, kjo nuk është një kuotë ﬁkse,
por vetëm një objektiv i përafërt për t’u arritur
(Kanada, 2005b).
Procedurat e pranimit sipas kuotave janë
zakonisht të thjeshtuara, megjithëse ekzistenca
e kuotave nuk do të thotë patjetër se testimi
i tregut të punës nuk do të bëhet (Seksioni
VI.2.2 më poshtë). Për shembull, në Britaninë
e Madhe testimi i tregut të punës akoma duhet
të bëhet përgjithësisht gjatë pranimit të parë.

në mungesën e vërtetuar të punëtorëve të
kualiﬁkuar kazakistanas për plotësimin e
atyre vendeve bosh. Në vitin 2003, qeveria
caktoi kuotën e lejeve të punës 0.14% të
forcës aktive për punë. Kuota është rritur
vazhdimisht. Kuota e vitit 2004 ishte 0.21%,
e vitit 2005 ishte 0.28%. Kuota supozon një
forcë aktive pune prej 8 milion njerëzish.”
Burimi: Departamenti Amerikan i Shtetit
(2005).
Kur politikëbërësit dhe administratorët
diskutojnë nëse duhet të miratojnë sistemin e
kuotave si një instrument për menaxhimin e
migracionit për motive punësimi, ata duhet të
marrin parasysh avantazhet dhe disavantazhet
e mëposhtme që janë identiﬁkuar në lidhje me
dobinë e një sistemi të tillë:
Avantazhet3


Kutia VI.2
Kuotat e migracionit për motive
punësimi në Kazakistan
“Punëtorëve të huaj u kërkohet të kenë
një leje pune për të punuar si të ligjshëm
në Kazakistan. Sigurimi i këtyre lejeve të
punës mund të jetë një gjë e vështirë dhe e
kushtueshme. Qeveria përmend nevojën
për t’i dhënë shtytje punësimit lokal duke
kuﬁzuar lëshimin e lejeve të punës për
të huajt... Sistemi i kuotave për lejet e
punës ka në themel ligjin e vitit 1998 Mbi
Punësimin e Popullsisë. Sipas këtĳ sistemi,
qeveria u lëshon të huajve vetëm një numër
të kuﬁzuar lejesh pune bazuar në rajonin
gjeograﬁk dhe në fushën e specializimit. Që
prej vitit 2001, numri vjetor i lejeve të punës
respekton kuotat e caktuara nga qeveria. Në
janar të vitit 2003, qeveria nxori një dekret
(nr.55), i cili parashikon procedura të reja
për përcaktimin e këtyre kuotave vjetore.
Autoritetet lokale dërgojnë në Ministrinë e
Punës dhe të Mbrojtjes Sociale për llogaritjen
e numrit të lejeve të punës për punëtorët
e huaj që ata kërkojnë për vitin pasardhës.
Ministria pastaj cakton kuotat dhe lëshon
lejet bazuar në këtë gjë. Mundësia për të
siguruar një leje pune bazohet kryesisht



Kuotat ofrojnë për politikanët, administratorët, punëdhënësit, shoqërinë civile
dhe publikun e gjerë një kuadër të qartë
reference për pranimin e punëtorëve të
huaj.
Kuotat mund t’u shërbejnë objektivave
të rëndësishëm politikë për domosdoshmërinë e punës së migrantëve dhe mund
të qetësojnë kështu publikun në lidhje me
ﬂuksin e migrantëve që hyjnë në vend.

Disavantazhet
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Sistemet e kuotave janë menduar të
përmbajnë një nivel të lartë rregullash
dhe burokracie dhe prandaj janë kritikuar
shpesh nga punëdhënësit për faktin se
atyre u mungon elasticiteti dhe a�ësia për
të reaguar ndaj kërkesave të ndryshueshme
për fuqi punëtore.4 Shpesh, që nga koha
kur kuotat janë miratuar për disa sektorë
punësimi, kushtet e tregut të punës në ata
sektorë kanë ndryshuar. Për pasojë, kuotat
mbeten shpesh të paplotësuara.5
Për më tepër, edhe nëse vendet e punës janë
bosh në sektorët të cilët kanë kuota, shpesh
është e vështirë të përshtaten punëtorët
migrantë të mundshëm me punëdhënësit
duke krĳuar kështu kushte të mira për
ndërmjetës ose agjentë pa skrupuj të cilët
përﬁtojnë nga punëtorët në nevojë. Për
shembull, në Ukrainë, në vitin 2004 u
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raportua se agjentët apo ndërmjetësit i
kërkonin çdo punëtori nga 1 000-2 000USD
për rekrutimin për punë në bujqësi duke
shfrytëzuar Skemën e Punëtorëve Sezonalë
në Bujqësi të Britanisë së Madhe (TUC,
2004).

VI.2.2 Testimi i tregut të punës6
Shumica e vendeve të destinacionit në Evropë
përdorin një test të tregut të punës ose test të
punëtorit rezident me ata aplikantë që kërkojnë
leje pune për herë të parë dhe gjithashtu edhe
me ata punëtorë migrantë që kërkojnë të
ndryshojnë punën nëse ata nuk kanë plotësuar
kërkesat minimale kohore për të patur mundësi
për të hyrë në punë pa kaluar në këtë test
(Seksioni VII.1.1). Këto teste vlerësojnë nëse ka
punëtorë të disponueshëm për punën në �alë
në tregun e brendshëm të punës.
Testimi i tregut të punës u kërkon zakonisht
punëdhënësve ta shpallin vendin bosh tek

autoritetet kombëtare të punës për një periudhë
të caktuar (për shembull, në Holandë për 4-5
javë) ose të tregojnë se ata kanë hedhur hapa
aktivë për të punësuar njerëz për një periudhë të
caktuar kohe (për shembull, 4 javë në Britaninë
e Madhe) (UK, 2006a: 6). Në Holandë, aplikimi
i testimit të tregut të punës është shumë strikt
përderisa janë të domosdoshme edhe shpallja
e vendit të punës, edhe përpjekjet aktive për
rekrutim. Shteteve anëtare të BE u kërkohet
të zbatojnë parimin preferencial të BE dhe
qeveritë duhet të garantojnë që punëdhënësit
të mos rekrutojnë punëtorë shtetas nga vendet
që nuk bëjnë pjesë në BE ose nga vende të treta
para se t’u mbushin mendjen autoriteteve se
nuk mund të gjejnë punëtorë të përshtatshëm
nga vendet e BE, përfshirë këtu edhe shtetasit
nga vende të treta të cilët janë me qëndrim të
ligjshëm në territoret e tyre (Kutia VI.3). Testet
e tregut të punës zbatohen edhe në Kanada dhe
në Shtetet e Bashkuara dhe këto trajtohen më
poshtë në një kontekst më të gjerë të politikave
të pranimit në këto vende (Seksionet VI.3.1 dhe
VI.3.2).
6.

Kutia VI.3
Parimi preferencial i BE
Në Shtetet Anëtare të BE, parimi preferencial mbulon të gjithë tregun e punës në BE dhe sipas
tĳ preferenca në procesin e rekrutimit duhet t’u jepet vendasve, qytetarëve të vendeve të BE
dhe shtetasve nga vendet e treta me qëndrim të ligjshëm në atë vend.
Parimi preferencial i BE përmblidhet shumë mirë në një Rezolutë jodetyruese të Këshillit ku
thuhet:
“Shtetet Anëtare marrin në konsideratë kërkesat për pranim në territoret e tyre për qëllime
punësimi vetëm atëherë kur vendet e punës bosh në një Shtet Anëtar nuk mund të plotësohen
me fuqi punëtore vendase ose komunitare ose me fuqi punëtore jokomunitare e cila është
rezidente e ligjshme dhe e përhershme në atë shtet anëtar dhe që tashmë përbën një pjesë të
tregut të rregullt të punës të Shtetit Anëtar” (BE, 1994).
Për më tepër, Traktati i Pranimit i BE përmban rregulla kalimtare (Seksioni IX.1.3.2 më poshtë)
që i lejojnë Shtetet Anëtare të ruajnë rregullat e tyre kombëtare për pranimin për punësim të
qytetarëve nga vendet e reja anëtare të BE për një periudhë prej dy vjetësh në ﬁllim (me një
zgjatje të mundshme deri në pesë vjet dhe pastaj deri në shtatë vjet) dhe ka shtuar kritere
të tjera në lidhje me këtë. Autoriteteve të Shteteve Anëtare që zbatojnë rregullat kalimtare u
kërkohet t’u japin përparësi shtetasve nga vendet e reja anëtare të BE në krahasim me shtetasit
nga vende të treta që dëshirojnë të pranohen për të punuar në shtetin anëtar në �alë.
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Disa vende e përjashtojnë kryerjen e analizës së
tregut të punës për pranimin e punëtorëve shumë
të kualiﬁkuar ose për kategori punëtorësh të cilët
nuk gjenden lehtë në treg, të tillë si punonjësit
e shëndetësisë, inxhinierët, specialistët e
teknologjive të informacionit ose duke mos e
aplikuar testimin ose duke zbutur rregullat. Është
e qartë se ky trajtim më liberal ka avantazhe të
konsiderueshme ekonomike përderisa ai bën të
mundur një pranim më të shpejtë dhe eﬁkas të
punëtorëve migrantë që do të zënë vendet e lira
në sektorë të rëndësishëm të punës.
Në shumë raste, testimi i tregut të punës nuk
bëhet kur është bërë aplikimi për lejen e punës.
Megjithatë, kohezgjatja e periudhës për të
pasur akses të lirë në tregun e punës (Seksioni
VII.1.1.2 më poshtë), varet normalisht nga
kushtet ose rregullat me të cilat kryhet pranimi
për herë të parë i punëtorëve migrantë, të
cilat shpesh bëjnë dallime midis migrantëve
të kualiﬁkuar dhe atyre të pakualiﬁkuar. Për
më tepër, shumica e lejeve të punës janë të
kuﬁzuara te një punëdhënës i caktuar dhe
mund të zbatohen në rajone të veçanta të vendit
të destinacionit. Pa dyshim që ka disavantazhe
në krĳimin e këtyre sistemeve joelastike,
përderisa varësia e një punëtori migrant nga
një punëdhënës ose sipërmarrje e caktuar
mund të çojë në një marrëdhënie punësimi
joproduktive ose, në rastin më të keq, në kushte
shfrytëzuese. Për pasojë, punëtorët migrantë
duhet të jenë në gjendje të ndryshojnë punën,
të paktën brenda të njëjtit sektor punësimi.
Këto çështje janë trajtuar në detaje në Seksionin
VI.4.2 më poshtë.

VI.3 Politikat e pranimit:
imigracioni i bazuar tek
punësimi
Në përgjithësi, politikat e pranimit për
rekrutimin e punëtorëve migrantë mund të
ndahen në dy tipe: imigracioni i bazuar tek
punësimi dhe migracini i përkohshëm për
motive punësimi. Ndërsa Manuali përqendrohet tek tipi i dytë, për shkak të mbisundimit
të tĳ në shumë shtete të OSBE, kjo pjesë
do të shqyrtojë imigracionin e bazuar tek
punësimi i cili është duke marrë gjithnjë e
më shumë rëndësi. Politikëbërësit në shumë

vende evropiane janë duke menduar të vënë
në funksionim migracionin e përhershëm
ekonomik si një mjet për të plotësuar nevojat
e menjëhershme dhe të ardhshme të tregut të
punës dhe për të trajtuar disa çekuilibre që kanë
të bëjnë me demograﬁnë dhe mirëqenien.
Imigracioni i bazuar tek punësimi është një
tipar i stabilizuar i sistemeve të migracionit të
Kanadasë dhe të Shteteve të Bashkuara. Disa
vende evropiane, veçanërisht Gjermania (Kutia
VI.4) dhe Britania e Madhe7, janë duke nxitur
pranimin e punëtorëve migrantë me qëllim
vendosjen e tyre.
Kutia VI.4
Shanset për migracion të përhershëm për
motive punësimi në Gjermani
Sipas Ligjit të Imigracionit, punonjës shumë
të kualiﬁkuar, të tillë si akademikë drejtues,
shkencëtarë, dhe drejtues kryesorë në
biznese ose në industri, mund të përﬁtojnë
qëndrim të përhershëm pas arritjes në
Gjermani. Të huajt e vetëpunësuar mund të
migrojnë gjithashtu për në Gjermani nëse
biznesi i tyre është me interes ekonomik dhe
mund të pritet të ketë një ndikim ekonomik
pozitiv.
Burimi: Gjermani (2006).
Republika Çeke kohët e fundit ka vënë në
zbatim imigracionin për motive punësimi për
punëtorët migrantë me kualiﬁkime të larta. Ky
vend është në fakt një vend i ri migracioni që
po përjeton mungesa për krahë pune në një
numër sektorësh themelorë si edhe një rënie të
konsiderueshme demograﬁke, veçanërisht të
popullsisë së saj të a�ë për punë. Për pasojë,
zbatimi i kësaj politike, mund të jetë me
interes edhe për vende të tjera në Evropën
Qendrore dhe Lindore dhe në Azinë Qendrore,
veçanërisht në Federatën Ruse.
Më poshtë përshkruhen me hollësi karakteristikat kryesore të sistemeve të imigracionit
bazuar tek punësimi. Eshtë e vështirë të
thuhet se cilat sisteme përbëjnë praktikën më
të mirë për shkak të nevojave të ndryshme në
tregjet e punës dhe të rrethanave të ndryshme
demograﬁke në vendet e shqyrtuara, por është e
dukshme se zbatimi i një sistemi pikësh bazuar
në kritere objektive është mënyra më e drejtë
dhe më transparente e pranimit të punëtorëve
të përhershëm migrantë.
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VI.3.1 Kanadaja
Politikat për imigracionin dhe vendosjen janë
përgjegjësi e zyrës Shtetësia dhe Imigracioni
në Kanada (CIC). CIC merret me numrin
e aplikimeve të imigrantëve, me kriteret e
përzgjedhjes, me kërkesat për viza. Bashkë
me zyrën Zhvillimi i Burimeve Njerëzore
të Kanadasë (HRDC), ajo merret edhe me
punëtorët imigrantë të kualiﬁkuar dhe të
përkohshëm në Kanada. Një organ i pavarur
që quhet Bordi i Imigracionit dhe i Refugjatëve,
merret me aplikimet për azil dhe apelon
vendimet e CIC. Ligji i Imigracionit i vitit
1976 u zëvendësua nga Ligji i Mbrojtjes së
Imigrantëve dhe Refugjatëve (IRPA) i vitit 2001
dhe kjo solli një legjislacion më të thjeshtë e më
koherent duke reﬂektuar më mirë edhe vlerat
moderne kanadeze (Kanada, 2001a). Ky ligj
përbën bazën për rregullat e imigracionit në
Kanada. Marrëveshjet midis qeverisë federale
dhe qeverive vendore u kanë dhënë provincave
(veçanërisht Kebekut) një rol të rëndësishëm
në zgjedhjen e migrantëve të pavarur,8 të tillë
si punëtorët e kualiﬁkuar ose imigrantët për
biznes për qëndrim të përhershëm dhe në
administrimin e programeve për punëtorët e
përkohshëm, të tillë si punëtorët sezonalë në
bujqësi dhe punëtorët shtëpiakë, të njohur si
kujdestarë që jetojnë te punëdhënësit e tyre
(Kutia VI.16).9
Kanadaja pranon çdo vit afërsisht 230 000
imigrantë për qëndrim të përhershëm. Për
të ﬁtuar statusin e hyrjes për qëndrim të
përhershëm ekzistojnë tre kategori imigrantësh:
imigrantët “ekonomikë” (punëtorët e kualiﬁkuar,
imigrantët për biznes, të caktuarit nga provincat,
kujdestarët që jetojnë te punëdhënësi, dhe
anëtarët e ngushtë të familjes), imigrantët
“familjarë” (bashkëshortet, partnerët, fëmĳët,
prindërit dhe gjyshërit e ﬁnancuesit) dhe
“personat e mbrojtur” (refugjatët e ndihmuar
nga qeveria dhe ata të ﬁnancuar privatisht,
njerëzit që në Kanada njihen si refugjatë në bazë
të Konventës (UN, 1951) ose që kanë nevojë për
mbrojte dhe ata të cilëve u është ofruar mbrojtje
përmes procesit të vlerësimit të rrezikut para se
të zhvendosen), (Kanada, 2004). Në vitin 2004,
235 824 persona u bënë rezidentë të përhershëm
të Kanadasë (nga të tria kategoritë), (Kanada,
2005b). Migrantët ekonomikë përbënin 57%
të të gjithë të ardhurve, dhe 113 442 punëtorë
të kualiﬁkuar dhe personat që vareshin prej
tyre (47889 aplikantë kryesorë dhe 65 553 gra
dhe persona që vareshin prej tyre) dhe 9 764

migrantë për biznes (2 708 aplikantë kryesorë
dhe 7 056 gra dhe persona që vareshin prej
tyre) u pranuan për qëndrim të përhershëm në
vitin 2004, (Kanada, 2004).
Ndryshe nga SHBA, Kanadaja nuk ka
përcaktuar një kuotë për pranimin e
imigrantëve.
Megjithatë,
Ministri
për
Shtetësinë dhe Imigracionin publikon çdo vit
nivelin e planiﬁkuar të migracionit hyrës për
vitin pasues.10 Mesatarisht, çdo vit mbërrĳnë
225 000-250 000 persona dhe qeveria i ka
realizuar synimet e saj në lidhje me pranimet e
planiﬁkuara në planin vjetor për imigracionin
gjatë pesë viteve të fundit. Megjithatë, para vitit
2000 niveli i imigracionit ishte më i ulët sesa
niveli i planiﬁkuar dhe kjo bëri që Kanadaja
të përshkruhej si një nga vendet e pakta që
merrte vazhdimisht më pak imigrantë nga
ç’kishte parashikuar ose dëshiruar. Politika
e hapur e Kanadasë ndaj imigracionit është
rezultat i rritjes së ngadalshme të popullsisë
dhe dëshirës për t’i dhënë shtytje zhvillimit të
ekonomisë.
Sistemi kanadez i pikëve u vendos me
Ligjin e Migracionit të vitit 1976. Ky ligj i
vlerëson imigrantët ekonomikë sipas disa
kritereve, përfshirë këtu edhe nivelin e
arsimit, eksperiencën e mëparshme në punë
dhe moshën. Gjatë viteve 1990, mendohej
se një përqindje e madhe migrantësh do të
ishin të varur nga sistemi i asistencës sociale,
pavarësisht se i kalonin pikët e nevojshme.
Sistemi u rishikua në vitin 1998 pas një vlerësimi
nga një komision i pavarur mbi shtetësinë
dhe imigracionin. Disa nga rekomandimet e
komisionit u përfshinë në IRPA.
IRPA paraqiti ndryshime të rëndësishme
në procedurën e zgjedhjes së punëtorëve të
kualiﬁkuar, veçanërisht për provincat (me
përjashtim të Kebekut, përderisa kriteret e
seleksionimit ishin përfshirë në Marrëveshjen
Kanada-Kebek të vitit 1981). Procesi i ri i
seleksionimit i kushtoi më shumë rëndësi nivelit
të arsimimit, eksperiencës së mëparshme të
punës dhe a�ësisë gjuhësore. Këto modiﬁkime
përfshinin:
 Caktimin e më shumë pikëve për
aplikantët me një diplomë të dytë ose me
një kualiﬁkim profesional;
 Rritjen e numrit maksimal të pikëve të
alokuara për ata që e njihnin shumë mirë
anglishten dhe frëngjishten;
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Dhënien e pikëve për aplikantin me një
ose dy vjet eksperiencë pune me qëllim që
të tërhiqeshin migrantët e rinj me nivel të
lartë arsimor, por me eksperiencë praktike
të kuﬁzuar;
Përshtatjen e shkallës së moshës për t’u
dhënë pikë maksimale aplikantëve të
moshave 21-49 vjeç;
Pakësimin deri në 75 pikë të kuotës së pikëve
për të kaluar në përgjigjet shqetësimeve
se një kuotë shumë e lartë pikësh kaluese
do të përjashtonte nga pranimi shumë
migrantë të kualiﬁkuar (IPRA; Kanada,
2002a; 2002b).

Përveç kësaj, rregullat e IRPA kanë ndikim edhe
mbi kategori të tjera migrantësh të kualiﬁkuar,
duke përdorur kërkesa të reja për kategoritë e
bizneseve dhe të sipërmarrjeve, duke theksuar
se pasuria e aplikantit duhet të vihet në mënyrë
të ligjshme (Kanada, 2002c: paragraﬁ 88). Për
aplikantët e vetëpunësuar, u përfshi edhe
kërkesa e zotërimit të një niveli eksperience.

VI.3.1.1 Punëtorët e kualiﬁkuar
Punëtorët e kualiﬁkuar janë njerëz që mund të
bëhen rezidentë të përhershëm sepse ata kanë
a�ësinë të rregullohen vetë ekonomikisht në
Kanada. Për t’u quajtur një punëtor i kualiﬁkuar,
migrantët e mundshëm duhet të përmbushin
kërkesën e një minimumi eksperience pune,
të paktën një vit eksperiencë pune me kohë
të plotë përgjatë dhjetë vjetëve të fundit në
një kategori të speciﬁkuar në Klasiﬁkimin
Kombëtar të Kanadasë për Profesionet.11
Disa profesione vendosen disa herë në lista
të kuﬁzuara për të mbrojtur tregun e fuqisë
punëtore të Kanadasë dhe prandaj nuk janë
të disponueshme për aplikantët e mundshëm,
megjithë eksperiencën e mëparshme të punës në
këto fusha. Ata duhet të dëshmojnë gjithashtu
se kanë mjete të mja�ueshme ﬁnanciare për të
mbajtur veten dhe familjet e tyre pas mbërritjes
në Kanada, nëse nuk kanë siguruar ndonjë
punë. Dhe në fund, aplikantë të tillë duhet të
ﬁtojnë 67 ose më shumë pikë në gjashtë kriteret
e përzgjedhjes: arsimimi, zotërimi i dy gjuhëve
zyrtare (anglisht dhe frëngjisht), eksperienca
në punë, mosha (10 pikët maksimale u jepen
aplikantëve me moshë midis 21 dhe 49 vjeç në
kohën e aplikimit), puna e siguruar në Kanada,
dhe përshtatshmëria, e vlerësuar nga fakti nëse

aplikantë, ndër të tjera, ka studiuar ose punuar
më parë në Kanada ose nëse ka anëtarë të
familjes që jetojnë në Kanada.12
Sipas Marrëveshjes për Migracionin KanadaKebek të vitit 1991, është e mundur të
migrosh si punëtor i kualiﬁkuar në Kanada.
Kjo marrëveshje bën të mundur që Kebeku
të përcaktojë vetë kriteret e tĳ të imigracionit
dhe t’i zgjedhë vetë migrantët të cilët do
të përshtaten mirë me jetën në provincë,
megjithëse përgjegjëse për pranimin e tyre
mbetet qeveria kanadeze, (Kanada, 1991: 3).
Për të imigruar në Kebek, migrantët duhet të
plotësojnë kërkesat e njërit prej tre programeve
për punëtorët, programe të caktuara nga
qeveria e Kebekut:
 Programi i punësimit të siguruar sipas të
cilit migrantit të mundshëm i është ofruar
punë nga një punëdhënës nga Kebeku,
punë e cila nuk mund të zihet nga një
shtetas kanadez ose nga një rezident i
përhershëm;
 Programi i profesionit të kërkuar, sipas të
cilit aplikanti zotëron një minimum prej
gjashtë muajsh eksperiencë pune në një
prej profesioneve të rreshtuara në listë;
 Programi i lëvizjes së punësimit dhe
profesionit sipas të cilit aplikanti dhe
bashkëshorti/bashkëshortja kanë një proﬁl
pune dhe profesioni që iu bën të mundur
atyre të përshtaten shpejtë ndaj ndryshimeve
në tregun e punës të Kebekut.13
Përveç kritereve të veçanta të seleksionimit për
migracion për punëtorët e kualiﬁkuar që përdor
provinca e Kebekut, është gjithashtu e mundur
që të migrosh si një rezident i përhershëm në
një provincë kanadeze kur bën pjesë në Grupin
e të Caktuarve nga Provinca. Migrantët e
mundshëm duhet që ﬁllimisht të aplikojnë te
autoritetet kompetente lokale për t’u caktuar
për migracion nga ajo provincë mbi bazën e
plotësimit të nevojave të veçanta për migracion
të provincës dhe të deklarimit të qëllimit të
mirë për t’u vendosur atje. Me t’u siguruar
caktimi nga provinca, duhet plotësuar aplikimi
i veçantë i cili dërgohet në CIC. Aplikantët
për qëndrim të përhershëm si të caktuar
nga provinca nuk kërkohet që të plotësojnë
gjashtë kriteret përzgjedhëse që kërkohen për
punëtorët e kualiﬁkuar të përcaktuara nga
programi i qeverisë federale.14

- 124 -

VI. POLITIKAT E PRANIMIT TЁ FUQISЁ SË HUAJ PUNËTORE

VI.3.1.2 Migrantët për biznes
Kjo rrugë hyrjeje në vendin e destinacionit
iu mundësohet vetëm migrantëve që kanë
qëllime biznesi (Kanada, 2002c: 88-109),15 të cilët
klasiﬁkohen si investitorë, sipërmarrës dhe si të
vetëpunësuar që pritet të zhvillojnë ekonominë
e Kanadasë përmes investimit dhe krĳimit të
vendeve të punës. Ata mund të shoqërohen
edhe nga persona që varen prej tyre.
Kriteret e kualiﬁkimit për investitorët janë:
 eksperienca e mëparshme në biznes, pra
menaxhimi i një biznesi dhe kontrolli i një
përqindjeje të kapitalit ose menaxhimi i të
paktën i një ekuivalence prej pesë vendesh
pune me kohë të plotë në vit për të paktën
dy vjet përgjatë pesë viteve përpara datës
së aplikimit për një vizë për qëndrim të
përhershëm;
 një minimum pasurie e ligjshme neto prej
800 000 dollarësh kanadezë;
 një letër e shkruar për një punonjës
imigracioni ku thuhet se ata synojnë të
bëjnë ose se kanë bërë një investim prej 400
000 dollarësh kanadezë në Kanada.
Ky investim vendoset tek Përﬁtuesi i
Përgjithshëm i Kanadasë (Receiver General
of Canada) dhe përdoret nga provincat
pjesëmarrëse për të krĳuar vende pune dhe
për të ndihmuar zhvillimin e ekonomive të
tyre. CIC do t’ia kthejë investimin aplikantit,
pa i dhënë interesa, afërsisht pesë vjet pasi
aplikanti bëhet një rezident i përhershëm.
Kriteret e kualiﬁkimit për sipërmarrësit janë:
 eksperienca e mëparshme në biznes;
 një minimum pasurie e ligjshme neto prej
300 000 dollarësh kanadezë;
 kontrolli i një përqindjeje të kapitalit të një
biznesi të kualiﬁkuar kanadez të barabartë
ose më të madh se një e treta;
 kryerja e menaxhimit aktiv dhe të
vazhdueshëm të bizneseve të kualiﬁkuara
kanadeze;
 krĳimi i të paktën një vendi pune me kohë të
plotë për shtetasit kanadezë ose rezidentët
e përhershëm, përveç atyre që krĳon për
veten dhe anëtarët e familjes së tĳ.
Aplikantët duhet të plotësojnë këto kushte
për një periudhë prej të paktën një vit dhe t’i
zbatojnë ato për tre vjet pasi ata bëhen rezidentë
të përhershëm.

Kriteret kualiﬁkuese për migrantët e vetëpunësuar janë:






eksperienca përkatëse në aktivitetet kulturore, atletike, ose në menaxhimin e fermave,
pra, të paktën dy vjet në një periudhë pesë
vjeçare përpara datës së aplikimit për një
vizë qëndrimi të përhershëm;
synimi dhe a�ësia për të ngritur një biznes
i cili do të krĳojë punë të paktën për
aplikantin;
një kontribut i rëndësishëm në aktivitetet
kulturore ose atletike ose blerja dhe
menaxhimi i një ferme në Kanada.

Megjithëse nuk ekzistojnë kushte speciﬁke
imigracioni për këtë kategori në vetvete,
aplikantët duhet të kenë para të mja�ueshme
për të mbajtur veten dhe anëtarët e familjes së
tyre pas mbërritjes në Kanada.

VI.3.1.3 Grupi familjar
Rregullat në lidhje me bashkimin familjar për
migrantët e pranuar si rezidentë të përhershëm
janë në tërësi zemërgjera. Migrantët me
qëndrim të përhershëm në Kanada mund të
marrin anëtarët e familjeve të tyre, me kushtin
që ata janë dakord t’i mbajnë vetë familjarët
për një periudhë prej 3-10 vjetësh në varësi
të marrëdhënieve që kanë me ta. Personat që
kanë të drejtë për bashkim familjar janë:






bashkëshortët, personat që bashkёjetojnё
ose partnerët e martuar 16 vjeç e lart16;
fëmĳët në varësi deri në moshën 22 vjeç,
përfshirë këtu fëmĳët e adoptuar, fëmĳët që
mendohet të adoptohen deri në moshën 18
vjeç;
prindërit dhe gjyshërit;
vëllezërit, motrat, mbesat, nipat ose mbesat
që janë jetimë, nën moshën 18 vjeç dhe janë
të pamartuar ose nuk kanë marrëdhënieje
bashkёjetese (IRPA: ss.12(1) dhe 13 (1);
Kanada, 2002c: 116-137).

Në vitin 2004, grupi familjar përbënte
kategorinë e dytë më të madhe të migracionit
pas punëtorëve të kualiﬁkuar (përfshirë dhe
ata që varen prej tyre).17

VI.3.2 Shtetet e Bashkuara
Migracioni, ndoshta më shumë sesa proceset e
tjera shoqërore, politike ose ekonomike, i dha
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gjatë shekullit të fundit formën që kanë sot
Shtetet e Bashkuara. Kategoritë aktuale hyrëse
“që kanë në bazë punësimin” si për pranim të
përhershëm (“imigrantët”) dhe të përkohshëm
(“joimigrantët”) janë përcaktuar në Ligjin për
Imigracionin të vitit 1990 (IMMACT 1990).
Ndërsa shifrat absolute të imigrantëve me bazë
punësimin që janë pranuar ishin shumë të larta
midis viteve 2000 dhe 2004, duke variuar prej
82 000 deri në 179 000 imigrantë, ata përbënin
vetëm 11.6% të 16.8% të të gjithë imigracionit18
në Shtetet e Bashkuara. Personave të pranuar
si rezidentë të përhershëm u jepet një “kartë
jeshile” e cila është një dokument që u jep
atyre të drejtën e qëndrimit për një periudhë
të pakuﬁzuar dhe të naturalizimit si qytetarë
të Shteteve të Bashkuara pas pesë vjetësh
qëndrimi.19

VI.3.2.1 Preferencat me bazë punësimi
Çdo vit mund të lëshohen minimumi 140
00020 viza imigrantësh për ata që kanë gjetur

punë, përfshirë këtu aplikantin kryesor dhe
bashkëshortin/bashkëshorten dhe fëmĳët.
Kuotat e Shteteve të Bashkuara caktohen
në të njëjtin nivel maksimal pranimesh çdo
vit. Megjithatë, ky limit mund të përshtatet
me anë të një përllogaritjeje ku përfshihen
shumë elementë.21 Preferenca për imigrantët
që kanë gjetur punësim është e orientuar
drejt kualiﬁkimeve. Edhe në vitet kur kuﬁri i
shifrës rritet përmbi 140 000, numri i vizave
të imigrantëve të dhëna mbi bazën e fuqisë
punëtore të pakualiﬁkuar ka arritur tavanin
prej 10 000 në mbarë botën.22
Sistemi i preferencës u jep një avantazh disa
kategorive të caktuara të punëtorëve dhe
kuﬁzime të përgjithshme të pranimeve. Numri
i përgjithshëm i vizave që mund t’u vihen në
dispozicion shtetasve të vetëm një shteti të
huaj mund të mos e kalojë 7% të numrit total
të vizave të familjeve dhe të migrantëve me
bazë punësimi, (US, 2006b).23 Sipas ligjit, 140
000 vizat për migrantët me bazë punësimin
shpërndahen në përputhje me pesë preferenca
(Kutia VI.5).

Kutia VI.5
Sistemi i preferencës së migracionit me bazë punësimin në Shtetet e Bashkuara
Preferenca 1: Punëtorët që kanë përparësi (40 000 viza)
 Personat me a�ësi të jashtëzakonshme (të provuara përmes dëshmive kombëtare ose
ndërkombëtare të vazhdueshme) në shkenca, arte, arsim, biznes dhe atletikë. Nuk kërkohet
punëdhënës nga Shtetet e Bashkuara.
 Profesorët dhe shkencëtarët e “shquar” (të njohur në të gjithë botën dhe që kanë të paktën
tre vjet eksperiencë) që kërkojnë të hyjnë në pozicione drejtuese. Këtyre nuk u kërkohet
certiﬁkatë pune, por një punëdhënës nga Shtetet e Bashkuara duhet t’u ofrojë një punë
dhe të hartojë një kёrkesё në Zyrën e Shteteve të Bashkuara për Shtetësinë dhe Shërbimin e
Migracionit (BCIS)24 për punëtorin.
 drejtuesit dhe menaxherët e kompanive shumëkombëshe (këtyre u kërkohet një vit
eksperiencë e mëparshme në tre vjetët e fundit). Këtyre nuk u kërkohet certiﬁkatë pune,
por një punëdhënës nga Shtetet e Bashkuara duhet t’u ofrojë një punë dhe të hartojë një
kёrkesё në BCIS për punëtorin.
Për këta punëtorë, numri i vizave të mundshme nuk duhet t’i kalojë 28.6 % të numrit të vizave
në nivel ndërkombëtar. Përveç kësaj, vizat që nuk kërkohen për preferencat 4 dhe 5.
Preferenca 2: Anëtarët e profesioneve me Diploma të Avancuara dhe të Huajt me A�ësi të
Jashtëzakonshme në Shkenca, Arte, ose Biznes (40 000 viza)
 Profesionistët që zotërojnë një diplomë të avancuar ose universitare dhe që kanë të paktën
pesë vjetës experiencë në profesion;
 Personat me a�ësi të jashtëzakonshme në arte, shkenca, ose biznese siç dëshmohet nga një
nivel ekspertize dukshëm mbi mesataren.
Të gjithë aplikantët duhet të kenë një certiﬁkatë pune të miratuar nga Departamenti i Punës i
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Sistemi i preferencës së migracionit me bazë punësimin në Shtetet e Bashkuara (vazhdim)
Shteteve të Bashkuara (DOL), ose të kenë një Plan Punësimi A) (Seksioni VI.3.2.2 më poshtë) ose
të vendosin të kualiﬁkohen për një nga profesionet e kërkuara në Programin Pilot të Informacionit
për Tregun e Punës. Një ofertë pune kërkohet dhe punëdhënësi amerikan duhet të bëjë një kёrkesё.
Prokurori i Përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara mund ta çlirojë aplikantin nga kërkesa për të
pasur një ofertë për punë dhe një certiﬁcatë pune nëse ai e konsideron atë në interes të vendit.
Numri i vizave të mundshme nuk do t’i kalojë 28.6% të numrit të vizave në nivel ndërkombëtar.
Përveç kësaj, nuk kërkohen viza për grupet e speciﬁkuara në preferencën 1.
Preferenca 3: Punëtorët e kualiﬁkuar, profesionistët dhe punëtorët e tjerë (40 000 viza)
 Punëtorët e kualiﬁkuar me një nivel shkathtësish ekuivalente me të paktën dy vjet trajnim ose
eksperiencë profesionale;
 Profesionistët me një diplomë universitare;
 Punëtorët e tjerë (punëtorët e pakualiﬁkuar) që janë të a�ë të zënë vendet e punës të cilat
kërkojnë më pak se dy vjet trajnim ose eksperiencë. Kjo nënkategori është e kuﬁzuar dhe nuk
jepen më shumë se 10 000 viza në vit.
Të gjthë aplikantët duhet të kenë një certiﬁkatë pune të miratuar nga DOL ose nga Plani A i
Punësimit, ose të vendosin të kualiﬁkohen për një nga profesionet e kërkuara në Programin Pilot
të Informacionit për Tregun e Punës. Punëdhënësi amerikan duhet të bëjë një kёrkesё për vizë.
Numri i vizave të mundshme nuk do t’i kalojë 28.6% të numrit të vizave në nivel ndërkombëtar.
Përveç kësaj, nuk kërkohen viza për preferencat e kategorive 1 dhe 2.
Preferenca 4: Migrantët e veçantë (10 000 viza, jo më shumë se 7.1 % të vizave në nivel
ndërkombëtar)
Kjo kategori përfshin drejtuesit e fesë dhe personat që punojnë për organizatat fetare, të
diplomuarit e huaj për mjekësi, punonjësit e huaj që punojnë për qeverinë e Shteteve të Bashkuara
jashtë vendit, punonjësit e huaj të organizatave ndërkombëtare të dalë në pension, etj. Jo më
shumë se 5 000 viza të tilla mund t’u jepen personave që kanë prirje fetare dhe jo më shumë se 100
të tilla mund t’u jepen aplikantëve që kërkojnë të punojnë nëpër transmetues radio-televizivë ose
që duan të marrin grante për Bordin Drejtues të Transmetimeve. Një kёrkesё për të ﬁtuar statusin
Migrant i veçantë kërkohet për të gjithë aplikantët me përjashtim të punonjësve që punojnë nëpër
botë për qeverinë e Shteteve të Bashkuara.
Preferenca 5: Vizat për Krĳim vendesh pune (Investitor) janë 10 000, jo më shumë se 7.1% e
vizave në nivel ndërkombëtar.
Kjo kategori ka të bëjë me investitorët, që investojnë të paktën 1 milion dollarë amerikanë.
Megjithatë, investitorëve që investojnë mbi 500 000USD në zona rurale ose në zona me papunësi
të lartë u rezervohet një minimum prej 3 000 vizash. Investimi duhet të krĳojë vende pune për
të paktën 10 punëtorë amerikanë. Investitorëve u jepet vetëm statusi për qëndrim të ligjshëm të
përhershëm (LPR) për dy vjet dhe ligji parashikon dispozita të gjera kundër mashtrimeve në këtë
rast.
VI.3.2.2 Procedurat
Të gjithë migrantët e ardhshëm që planiﬁkojnë të marrin vizë migranti përmes punësimit në
SHBA duhet të marrin miratimin e kërkesës së tyre nga Shërbimet e Migracionit dhe të Shtetësisë
në SHBA (USCIS). Nëse kërkohet, certiﬁkata e punës mund të jepet nga Departamenti i Punës
i Shteteve të Bashkuara (DOL) para se punëdhënësi të ketë dorëzuar kërkesën zyrtare dhe i
nënshtrohet rregullit të DOL sipas të cilit nuk ka punëtorë amerikanë që janë të a�ë, që duan
dhe që kanë kualiﬁkimet e janë të gatshëm për punën e ofruar të huajit dhe se pagat e kushtet e
punës të ngjashme me ato të punëtorëve amerikanë nuk do të përkeqësohen.25 Miratimi nga DOL
nuk e garanton automatikisht dhënien e vizës. Departamenti Amerikan i Shtetit u lëshon viza
migrantësh punëtorëve të huaj me kushtin që aplikantët ta pranojnë hyrjen në SHBA duke iu
nënshtruar dispozitave të Ligjit të Migracionit dhe Shtetësisë.26
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Sistemi i preferencës së migracionit me bazë punësimin në Shtetet e Bashkuara (vazhdim)
Procesi i marrjes së vërtetimit zakonisht kryhet nga një avokat migracioni dhe mund të zgjasë disa
vjet. Punëdhënësit dhe migrantët mërziten nga vonesat dhe kanë prirjen të përdorin kategoritë e
vizave të përkohshme për të kapërcyer hendekun midis vendimit për ta marrë punëtorin në punë
dhe dhënies nga qeveria të statusit të rezidentit të përhershëm. Për pasojë, procesi i rekrutimit
mbetet shpesh në teori, dhe punëdhënësi e ka bërë fakt punësimin e punëtorit të huaj.27 Aktualisht,
për shkak të proceseve të ngadalta burokratike për miratimin e dokumenteve të punës dhe të
aplikimeve për pranim, kuotat për migracionin e përhershëm për punëtorët e kualiﬁkuar nuk
plotësohen asnjë vit, megjithë listën e gjatë të aplikantëve që presin miratimin.
VI.3.2.3 Përfundim
Parashikimet ekonomike të SHBA do të
mbeten të lidhura fort me forcat e migracionit.
Migrantët përbëjnë 14.3% të popullsisë mbi 16
vjeç dhe zënë afërsisht të njëjtën përqindje të
fuqisë punëtore (US, 2003; 2005b). Gjatë fundit
të viteve 1990, të gjithë migrantët e ligjshëm
kontribuan me 35% në rritjen e përgjithshme
të popullsisë, ndërsa numri i të lindurve në
vend nga punëtorë të huaj u rrit me rreth 25%
krahasuar me vetëm 5% të të lindurve nga
punëtorë vendas. Për më tepër, meqë ﬂuksi i
migrantëve dhe i migracionit në përgjithësi
janë bërë pjesë e debatit mbi sigurinë
kombëtare, migracioni do të vazhdojë të jetë
një çështje e rëndësishme e politikës së jashtme
dhe e vëmendjes diplomatike. Më në fund,
megjithatë, a�ësia e SHBA për të përﬁtuar
nga migracioni do të varet nga kapaciteti i saj
për t’i integruar migrantët në një mënyrë të
arsyeshme. Kjo gjë është po aq e vërtetë si për
qytetet e mëdha të Amerikës, ashtu edhe për
rajonet qendrore.

VI.3.3 Republika Çeke
Menaxhimi i migracionit është një çështje
politike relativisht e re për Republikën Çeke
dhe paraqet më shumë sﬁda për lehtësimin
e tĳ sesa për parandalimin. Republika Çeke
u bë anëtare e BE në 1 maj 2004 dhe ﬁlloi
të merret me çështjen e migracionit gjatë
procesit të anëtarësimit. Aktualisht, migrantët
përfaqësojnë afërsisht 2% të popullsisë çeke
dhe përqindja e migracionit është dukshëm më
e vogël se ajo e shteteve të tjera anëtare të BE
(Republika Çeke, 2005). Për shkak të nivelit të
ulët të lindjeve dhe të mplakjes së parashikuar
të popullsisë së saj, qeveria çeke shpreson të
parandalojë mungesat për fuqi punëtore dhe
efektet e tjera negative të këtyre prirjeve jo të
mira demograﬁke përmes rritjes së migracionit
(Drbohlav, et al., 2005). Ministria çeke e

Punës dhe e Çështjeve Sociale (MLSA) është
përgjegjëse për menaxhimin e politikave dhe
të programeve të migracionit dhe të punës.

VI.3.3.1 Qëndrimi i përhershëm: kritere të
përgjithshme28
Sipas ligjit çek, migrantët mund të aplikojnë
drejtpërdrejt për të ﬁtuar statusin e rezidentit
të përhershëm, ose, si ﬁllim, duhet të marrin
statusin e qëndrimit të përkohshëm në vend
(Pechová, 2004). Grupi i parë përfshin tre
kategori:
 të afërmit e afërt të shtetasve çekë;
 individët në nevojë për mbrojtje humanitare
ose që meritojnë vëmendje të posaçme;
 të miturit ose studentët që varen
ekonomikisht nga prindërit dhe që
kërkojnë të jetojnë me prindin që është me
qëndrim të përhershëm.
Të huajt e tjerë mund të ﬁtojnë të drejtën
për rezidencë të përhershme vetëm pas një
periudhe të caktuar qëndrimi në Republikën
Çeke me një vizë të përkohshme. Kjo periudhë
është caktuar të jetë 8 vjet të pandërprera
për bashkëshortët, fëmĳët që varen prej tyre,
dhe prindërit e vetëm (mbi moshën 70 vjeç)
e të huajve që e kanë statusin e rezidentit të
përhershëm. Çdo i huaj që aktualisht ndodhet në
Republikën Çeke prej 10 vjetësh pa ndërprerje
me një vizë afatgjatë mund të aplikojë për të
ﬁtuar statusin e rezidentit të përhershëm. Vizat
afatgjata kërkohen për qëndrime që i kalojnë
90 ditët. Viza të tilla janë të vlefshme për një
vit, por mund të rinovohen pa bërë kërkesë të
re me kushtin që qëllimi speciﬁk i vizës të jetë i
njëjti. Çdo ndryshim në punësim (punëdhënës,
vendndodhje dhe pozicion) do ta bëjë vizën të
pavlefshme.
Një individ i cili dëshiron të punojë në
Republikën Çeke duhet në ﬁllim të sigurojë një
leje pune përmes punëdhënësit të tĳ, i cili duhet

- 128 -

VI. POLITIKAT E PRANIMIT TЁ FUQISЁ SË HUAJ PUNËTORE

të ketë edhe ai një leje për të punësuar të huaj.
Edhe leja e punës edhe ajo për punësimin e të
tjerëve u nënshtrohen tarifave të aplikimit. Një
zyrë lokale pune vlerëson situatën e aplikantit
duke përdorur analizën e tregut të punës për të
garantuar që asnjë shtetas çek, asnjë rezident i
përhershëm, asnjë shtetas i BE i regjistruar në
zyrë nuk është i gatshëm ta marrë atë pozicion.
Me të marrë numrin e aplikimit, aplikanti
mund të aplikojë për një vizë afatgjatë.
VI.3.3.2 Projekti pilot për migracionin e
përhershëm për motive punësimi: përzgjedhja
aktive e punëtorëve të huaj të kualiﬁkuar
Në vitin 2003, Ministria e Punës dhe e Çështjeve
Sociale (MLSA) ﬁlloi një projekt pilot për
rekrutimin dhe përzgjedhjen e aplikantëve për
migracion të përhershëm (Republika Çeke,
2004). Kjo është një përpjekje e parë për të
nxitur fuqinë punëtore profesioniste në vend
dhe për të bërë reduktime të rëndësishme
në kohën e kërkuar për të ﬁtuar të drejtën e
qëndrimit të përhershëm. Faza pilot e projektit
do të funksionojë deri në vitin 2008 dhe gjatë
kësaj faze pritet që disa qindra migrantë të
pranohen çdo vit.29
Projekti ua jep statusin e rezidentit të
përhershëm pjesëmarrësve të këtĳ projekti pas
një periudhe punësimi në Republikën Çeke.

Nëse pjesëmarrësit gjatë kësaj kohe e humbasin
punën e tyre pa qenë ata shkaku i humbjes së
punës, atëherë atyre u jepen edhe 30 ditë afat
të sigurojnë një punë të re. Aktualisht, projekti
përfshin shtetas nga Bullgaria, Bjellorusia,
Kanadaja, Kroacia, Kazakistani, Moldavia,
Serbia dhe Mali i Zi dhe Ukraina.30 Kohët
e fundit, kjo e drejtë iu njihet edhe shumë
personave të diplomuar në universitetet çeke
pas vitit 1995 si dhe në shkollat e mesme çeke
pas vitit 2000, pavarësisht nga shtetësia e tyre
(Ivanovičová, 2006).

Të gjithë aplikantët në ﬁllim duhet të sigurojnë
një punë në Republikën Çeke dhe të marrin
një leje pune dhe një vizë afatgjatë për qëllime
punësimi, e vlefshme kjo për të paktën 6 muaj,
megjithëse atyre nuk u kërkohet të ﬁllojnë
punën para aplikimit për të marrë pjesë në
projekt.31 Sipas sistemit të pikëve të aplikimit të
projektit, aplikantët duhet të ﬁtojnë të paktën
25 pikë nga 66 të mundshme për të pasur të
drejtën e pjesëmarrjes. Individët mund të
aplikojnë në çdo kohë sapo ata besojnë se
mund të ﬁtojnë pikë të mja�ueshme. Aplikimet
e atyre individëve të cilat nuk kanë arritur
pikët minimale mbahen në bazën e të dhënave
dhe aplikantët mund të riaplikojnë nëse,
për shembull, përmirësojnë nivelin e gjuhës.
Aplikanët gjykohen mbi bazën e një numri
kriteresh (Kutia VI.6).

Kutia VI.6
Projekti Pilot për migracionin e përhershëm për motive punësimi në Republikën Çeke
– pikët sipas kritereve
Punësimi (kërkohen 3 pikë)
 1 pikë për çdo 2 muaj për të cilat leja e punës është e vlefshme, gjatë vitit të parë
 1 pikë për çdo 6 muaj të një lejeje pune të vlefshme gjatë vitit të dytë
 1 pikë për 12 muaj të një lejeje pune të vlefshme gjatë vitit të tretë
Eksperienca profesionale (kërkohet 1 pikë, përveç të diplomuarve në universitetet çeke dhe
shkollat e mesme çeke)
 1 pikë për çdo 6 muaj të punësimit me kohë të plotë pune para pozicionit të tĳ/saj aktual
Arsimi i përfunduar (kërkohen 2 pikë)
 2 pikë për përfundimin e arsimit të mesëm profesional dhe 2 pikë për përfundimin e arsimit
të lartë
 3 pikë për zotërimin e një diplome universitare
 4 pikë për zotërimin e një diplome masteri
 4 pikë për zotërimin e doktoraturës
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Projekti Pilot për migracionin e përhershëm për motive punësimi në Republikën Çeke – pikët
sipas kritereve (vazhdim)
Mosha
 4 pikë për personat e moshës deri në 22 vjeç
 8 pikë për personat midis moshës 23 dhe 35 vjeç
 1 pikë zbritet nga 8 pikëshi për çdo vit kur aplikanti është mbi 35 vjeç
Eksperienca e mëparshme e jetesës në Republikën Çeke
 1 pikë për çdo gjashtë muaj të kohës së kaluar në mënyrë të vazhdueshme në Republikën Çeke,
para se aplikanti të përzgjidhet për të marrë pjesë në projektin pilot
A�ësitë gjuhësore
 6 pikë për zotërimin me certiﬁkatë të gjuhëve çeke ose sllovake
 3 pikë për anglishten, frëngjishten ose gjermanishten
Vlerësimi i familjes
 deri më 6 pikë për pikët e caktuara për një aplikant bashkëshort, sipas kritereve të mësipërme,
shumëzuar me 6 dhe pjesëtuar me 56
 2 pikë për çdo fëmĳë minoren ose fëmĳë në varësi, me kushtin që të mos kalohen 6 pikë
Çdo dy muaj, aplikantët me pikët më të larta seleksionohen nga baza e të dhënave të aplikimeve
të kompjuterizuara dhe �ohen të bëhen pjesëmarrës në projekt. Pasi pjesëmarrësit kanë punuar
për dy vjet e gjysmë në Republikën Çeke, qeveria kryen një “kontroll social”. Nëse pjesëmarrësi
dhe familja e tĳ mendohet se janë integruar mirë, ata do të rekomandohen për të marrë statusin
për qëndrim të përhershëm.

VI.3.4 Britania e Madhe
Skema e lejes së zakonshme të punës (Kutia
VI.9) e Britanisë së Madhe përmban kritere
relativisht të buta për qëndrim të përhershëm,
megjithëse ky shtet nuk ka zbatuar ende
masa të plota për migracionin të bazuar në
punësim. Rregullat për Migracionin (UK, 1994)
parashikojnë që mbajtësit e lejeve të punës
mund të aplikojnë për leje të pakuﬁzuar për
të mbetur në vend (rezidencë të përhershme)
pasi ata të kenë qenë të punësuar me leje
pune për një periudhë të vazhduar prej pesë
vjetësh. Megjithatë, dhënia e këtĳ statusi nuk
shihet si një “e drejtë” dhe lihet në dëshirën
e punonjësve të migracionit.32 Megjithatë,
Britania e Madhe po shkon drejt sistemit të
migracionit me bazë punësimin e pjesshëm

bazuar në një skemë pikësh të përgjithshme
të cilat përmbajnë kritere objektive. Këto
kritere ndjekin përgjithësisht po ato linja që
përdor Kanadaja dhe Republika Çeke dhe që
u trajtuan më sipër. Nga korriku 2005 e deri
në Nëntor 2005, në Britaninë e Madhe u kryen
shumë konsultime me aktorët e interesuar për
një skemë të tillë. Në mars 2006, qeveria bëri
publike propozimet e saj për një sistem të ri
të migracionit ekonomik (Kutia VI.7) (UK,
2006b), megjithëse, ky sistem duket se nuk ka
të ngjarë të zbatohet para fundit të vitit 2007
ose ﬁllimit të 2008 (Harvey, 2006:2). Megjithatë,
një skemë prototip e bazuar në pikë që shërben
për seleksionimin e migrantëve me kualiﬁkim
të lartë ka qenë në funksionim për më shumë
se katër vjet (Seksioni VI.3.4.1 më poshtë).
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Kutia VI.7
Sistemi i migracionit i bazuar në pikë i Britanisë së Madhe
Pesë nivele
Baza e sistemit të ri do të jetë një kuadër prej pesë nivelesh cili do të ndihmojë njerëzit të
kuptojnë se si funksionon sistemi dhe do t’i drejtojë aplikantët te kategoria e cila është më e
përshtatshmja për ta.
 Niveli 1: Individët shumë të kualiﬁkuar që do të kontribuojnë për zhvillimin dhe rritjen e prodhimit
 Niveli 2: Punëtorët e kualiﬁkuar që kanë një ofertë pune për të plotësuar mungesat në fuqinë
punëtore të Britanisë së Madhe
 Niveli 3: Numër i kuﬁzuar i punëtorëve me kualiﬁkim të ulët të nevojshëm për të plotësuar mungesat
e përkohshme speciﬁke për krahë pune
 Niveli 4: Studentët
 Niveli 5: Lëvizja e të rinjve dhe punëtorët e përkohshëm: njerëzit e lejuar të punojnë në Britaninë e
Madhe për një periudhë kohe të kuﬁzuar për të realizuar objektiva joekonomike
Pikët dhe vendimmarrja e strukturuar
Për secilin nivel, aplikantët do të kenë nevojë për pikë të mja�ueshme për të ﬁtuar lejen e hyrjes
për të qëndruar në Britaninë e Madhe. Pikët do të përllogariten për cilësi të cilat parashikojnë
suksesin e migrantit në tregun e punës, dhe/ose faktorët e kontrollit që lidhen me faktin nëse
dikush ka mundësi të veprojë në përputhje me kushtet e lejes.
Pikët do të jepen në përputhje me kritere objektive dhe transparente me qëllim që të prodhohet
një proces vendimmarrjeje i strukturuar dhe i mbrojtur. Para se të bëjnë aplikimin e tyre,
migrantët e mundshëm do të vlerësojnë veten sipas këtyre kritereve, duke pakësuar kështu
numrin e aplikimeve spekulative dhe të gabuara.
Financimi [shih edhe Kutinë VI.9].
Kur bëjnë aplikimin, të gjithë aplikantët e niveleve 2-5 duhet të paraqesin një vërtetim për
ﬁnancimin nga një sponsor i miratuar. Vërtetimi për ﬁnancimin do të ketë vlerën e një garancie
se migranti është i a�ë të bëjë një punë të caktuar ose të ndjekë një kurs studimi dhe se synon të
veprojë kështu. Vlerësimi i sponsorit, një shprehje e politikave të tĳ për të ﬁnancuar migrantët,
do të përcaktojë nëse aplikantët marrin më shumë ose më pak pikë për vërtetimin e tyre.
Me qëllim që të mbështesin ﬁnanciarisht migrantët, punëdhënësit dhe institucionet arsimore
duhet të bëjnë një aplikim në Ministrinë e Brendshme (Home Oﬃce), të plotësojnë kërkesat
për një nivel të caktuar për të cilin ata deklarojnë se dëshirojnë të ﬁnancojnë migrantët dhe të
pranojnë përgjegjësi të caktuara për të ndihmuar me procesin e kontrollit të migracionit.
Siguritë ﬁnanciare
Siguritë ﬁnanciare do të kërkohen në kohën e duhur për ata persona rrethanat e tyre personale
ose rruga e migracionit sugjerojnë se ata paraqesin rrezik të lartë për shkeljen e rregullave të
migracionit.
Hapat e mëtejshëm
Sistemi i ri do të vihet në funksionim me faza nivel pas niveli.
Burimi: Britania e Madhe (2006b: 2).
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VI.3.4.1 Programi për migrantёt shumё tё
kualiﬁkuar (HSMP)

Kutia VI.8
Programi i Britanisë së Madhe për
migrantёt shumё tё kualiﬁkuar

Programi për migrantёt shumё tё kualiﬁkuar
(HSMP) u vu nё funksionim si njё skemё pilot
nё fund tё janarit 2002. Mbi 2 500 aplikime u
morёn nё fazёn e parё tё skemёs dhe mbi 1
500 pёrﬁtuan. Duke marrë parasysh reagimin
pozitiv ndaj HSMP, ajo u rishikua dhe u fut nё
Rregullat zyrtare për Migracionin nё Britaninë
e Madhe (UK, 1994: paragrafet 135A-135H).

Pikёt jepen pёr:
 arsimimin (30 pikё pёr doktoraturën; 25
pikё pёr diplomёn master (pёr shembull,
MBA); 15 pikё pёr njё diplomё universitare
(pёr shembull, BA ose BSc);
 eksperiencёn e punёs (25-50 pikё);
 tё ardhurat e 12 muajve tё fundit para
aplikimit (25-50 pikё);
• pragu i tё ardhurave ndahet nё dy kategori:
aplikantёt 28 vjeç dhe ata nën 28 vjeç me
synim lehtësimin e hyrjes sё profesionistёve
tё rinj tё cilёt kёrkohet tё plotёsojnё njё kuﬁ
mё tё ulёt tё ardhurash;
• vendet ndahen nё pesё kategori A-E,
niveli i tё ardhurave qё i kёrkohet aplikantit
të demonstrojё pёrshtatet nё pёrputhje me
kategorinё e vendit tё tĳ;
 arritjet nё fushёn e zgjedhur (15 pikё
jepen pёr suksese tё rёndёsishme dhe 25 pёr
arritje tё jashtёzakonshme);
 arritjet e partnerёve (janё nё dispozicion
edhe 10 pikё shtesё pёr njё partner tё
kualiﬁkuar i cili ka jetuar me aplikantin për
dy vjet ose më shumë).

Nё dallim nga sistemi i lejes sё zakonshme tё
punёs (Seksioni VI.4.1 mё poshtё), Programi
i migrantёve shumё tё kualiﬁkuar ёshtё i
orientuar drejt ofertёs. Punёtorёt migrantё
mund tё hyjnё tё kёrkojnё punё dhe kёtyre
nuk u bёhet testi i tregut tё punёs. Programi
i migrantёve shumё tё kualiﬁkuar funksionon
mbi bazёn e sistemit tё pikёve dhe 65 pikё
kёrkohen qё punёtori tё kualiﬁkohet pёr
pranim (Kutia VI.8).
Aplikimet nga doktorёt (patologёt) kanё
pёrparёsi sipas Programit tё migrantёve
shumё tё kualiﬁkuar. Aplikantёt e suksesshёm
pranohen pёr njё periudhё ﬁllestare prej 12
muajsh, e cila mund tё zgjatet edhe pёr tre
vjet tё tjerё. Pas njё qёndrimi total prej pesё
vjetёsh nё Britaninë e Madhe, migrantёt e kёtĳ
programi mund tё aplikojnё pёr leje qёndrimi
tё pakuﬁzuar (rezident i pёrhershёm).

Aplikantёt duhet tё dёshmojnё gjithashtu:
 a�ёsinё pёr tё vazhduar tё punojnё
nё Britaninë e Madhe nё fushёn e tyre tё
zgjedhur;
 zotёrimin e kursimeve tё mja�ueshme
dhe/ose tё ardhurave tё mundshme pёr tё
mbajtur dhe mbështetur veten dhe familjet e
tyre pa pasur nevojё pёr fonde publike gjatë
kohës që ata kёrkojnё punё; dhe
 dёshirёn pёr ta bёrё Britaninë e Madhe
shtëpinë e tyre kryesore
Burimi : HSMP (UK, 2006d).

Në kohën e duhur, Programi i migrantёve
shumё tё kualiﬁkuar do tё zёvendёsohet me
nivelin 1 tё sistemit tё ri me pikё tё cilin qeveria
e Britanisë së Madhe e ka shpallur nё mars 2006
(Kutia VI.7) (UK, 2006b: 21-24).
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VI.4 Politikat e pranimit:
migracioni i përkohshëm
për motive punësimi
Globalizimi ka nxitur shtimin e programeve
pёr punёtorёt migrantё tё pёrkohshёm nё
shumё vende tё industrializuara destinacioni
(Martin, 2003), gjё qё ёshtё një prej pasojave
të rritjes sё tregjeve “elastike” tё punёs. Duke
ditur varësinë në rritje të punëdhënësve nga
puna e migrantëve të përkohshëm, veçanërisht
në sektorë ku kërkohen punëtorë me kualiﬁkim
të ulët, si në bujqësi, ndërtim, industrinë
ushqimore dhe shërbimet, ka të ngjarë që
të shtohet numri dhe kompleksiteti i këtyre
programeve meqё politikёbёrёsit pёrpiqen tё
gjejnё rrugё të reja pёr tё kanalizuar pranimin
e ligjshёm tё punёtorёve migrantё në terma
afat-shkurtër në sektorët respektivë.
Sot ekziston edhe njё interes i pёrtёritur pёr
konceptin e migracionit tё pёrkohshёm pёr
motive punёsimi (GCIM, 2005: 17, 31). Ky
konsiderohet nga disa aktorё si njё situatё nga
e cila pёrﬁtojnё tё gjithё:
 vendet e destinacionit qё kёrkojnё tё
plotёsojnё nevojat e tregut tё punёs
dhe tё shmangin problemet ekonomike
dhe sociale qё lidhen me integrimin e
migrantёve afatgjatё;
 Vendet e origjinёs pёr tё pёrballuar
problemin e “rrjedhjes sё trurit”, pёr tё
nxitur transferimin e eksperiencёs dhe pёr
tё pёrﬁtuar nga transfertat e dërgesave33;


shumё e kualiﬁkuar pёr punё tё specializuara
e deri te punёtorёt me kualiﬁkim të ulët
(qё ndodh mё shpesh) nё disa profesione tё
caktuara ku mungon fuqia punëtore dhe ku
pak punëtorë vendas janё tё zotё tё shkojnё
ose dёshirojnё tё shkojnë, si në punë sezonale
(bujqёsi, industria e turizmit), në ndёrtim,
në prodhimin e ushqimit, ose në sektorёt
shtёpiakё e ata tё kujdesit.
Megjithatё, duhet të tregohet kujdes kur
diskutohet pёr konceptin e migracionit “tё
pёrkohshёm” pёr motive punësimi. Eshtё e
rёndёsishme tё bёhet njё dallim midis:
 politikave qeveritare qё pranojnё punёtorё
migrantё pёr njё periudhё tё kuﬁzuar kohe
me objektivin e qartё se ata do tё kthehen
nё vendin e tyre tё origjinёs nё fund tё
periudhёs sё speciﬁkuar;
 skemave mё tё hapura tё migracionit pёr
motive punёsimi tё cilat lejojnё mundёsinё
e vendosjes sё punёtorit migrant nё vendin
e destinacionit.
Seksioni VI.4.3 mё poshtё trajton tipin e parё
tё politikave tё migracionit tё pёrkohsëm
pёr motive punësimi duke dhёnё shembuj
vendesh tё veçanta. Megjithatё, shumё
punёtorё migrantё, veçanёrisht ata me a�ёsi
mbi mesatare, pranohen pёrmes kanaleve
mё tё rregullta tё pranimit, tё cilat mund tё
pёrshkruhen si “sistemi i zakonshёm i lejes sё
punёs” (Seksioni VI.4.1 mё poshtё).

VI.4.1 Sistemi i lejes së punёs:
karakteristika tё pёrgjthshme

Punёtorёt migrantё dhe familjet e tyre.34

Megjithatё, çështjet kryesore të politikës janë
se si tё ndёrtohen skema tё suksesshme për
punёtorёt migrantё të përkohshëm me qёllim
qё tё garantohet qё programet i sigurojnё
përﬁtimet e identiﬁkuara dhe qё punёtorёt
trajtohen nё njё mёnyrё tё denjё dhe tё drejtё.35
Kёto çështje trajtohen nё Seksionin VI.4.5.2 mё
poshtё, pasi jepet njё panoramё e sistemit tё
lejeve të punёs dhe e formave të ndryshme qё
mund tё marrё migracioni i pёrkohshёm pёr
motive punësimi duke iu referuar shembujve
nga vende tё veçanta.
Migracioni i pёrkohshёm pёr motive punësimi
mund tё zbatohet pёr njё numёr kategorish tё
punёtorёve, duke nisur qё nga fuqia punëtore

Rregullat qё aplikohen pёr sistemin e lejeve
tё punёs ndryshojnё nga vendi nё vend
por, nё pёrgjithёsi, zbatohen procedurat e
mёposhtme:
 Aplikimi pёr pranim zakonisht bёhet jashtё
vendit në përgjigje të njё oferte zyrtare
për punë, megjithёse disa herё merren nё
konsideratё edhe aplikimet pёr punёsim
nga tё huajt brenda vendit.
 Leja e pranimit nё vendin e destinacionit
pёr tё ﬁlluar punёn pёr tё cilёn ёshtё
dhёnё leja, normalisht pasi bëhet testimi i
tregut tё punёs (Seksioni VI.2.2 mё sipёr),
jepet nga zyrtarёt nё konsullatёn ose nё
ambasadёn e vendit nё �alё, shpesh me
ndihmёn e zyrtarёve me eksperiencë nё
çёshtjet e punёs.
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Njё leje punёsimi/pune i jepet punёdhёnёsit
ose punëtorit, ose disa herё tё dyve (shih
kritikёn e sistemit tё lejes sё punёs nё
Seksionin VI.4.2 mё poshtё).
Punёtori shpesh duhet tё marrё edhe njё
leje tё veçantё qëndrimi.
Leja e punёsimit/punёs ёshtё për një kohё
të kuﬁzuar, por ajo zakonisht mund tё
pёrtёrihet nёse vendi i punёs ёshtё akoma
i disponueshëm.
Ndërrimi i punёs nga punёtori migrant (i
quajtur “ndryshimi” në Britaninë e Madhe)
pavarësisht për një punëdhënës tjetër në
të njëjtin sektor ose për një punëdhënës
në një sektor tjetër, mund tё lejohet ose
mund tё mos lejohet. Kjo ndodh nё varёsi
tё rregullave kombёtare pa qenё nevoja qё
punёtori tё largohet nga vendi, por nёse
lejohet, atёherё mund tё kёrkohet plotёsimi
i njё testimi tjetër tё tregut tё punёs.
E drejta pёr punёsim sipas zgjedhjes
personale mund t’u jepet punёtorёve
migrantё tё pranuar sipas njё skeme tё

Kutia VI.9



rregullt tё lejes pёr punё pas njё numri të
caktuar vitesh (pёr shembull, dy deri nё
pesё vjet) pune ose qëndrimi nё vend.
Punёtori mund tё plotёsojё kriteret pёr njё
status qëndrimi tё pёrhershёm ose status
qëndrimi mё tё sigurt nё pёrputhje me
legjislacionin pёr tё huajt qё ka vendi nё
�alё.

Siç mund tё shihet, megjithёse nё ﬁllim
procedurat
e
mёsipёrme
parashikojnё
punёsimin e pёrkohshёm, aplikimi i tyre
mund tё çojё në fakt nё një akses të lirë të
punëtorëve migrantë pёr tregun e punёs dhe
nё njё qëndrim të sigurt ose të përhershëm
(vendosje). Nё praktikё, ato mund tё
funksionojnё si njё sistem migracioni me bazё
punёsimin. Skema e zakonshme e lejes së
punёs nё Britaninë e Madhe ёshtё njё shembull
i mirё i njё sistemi i cili mund tё çojё gjithashtu
edhe nё njё migracion mё tё qёndrueshёm pёr
motive punësimi (Kutia VI.9), megjithёse, siç
u përmend më lart, ai do tё zёvendёsohet nё
vitet qё vĳnё nga njё sistem i bazuar nё pikё.

Skema e zakonshme e lejes sё punёs nё Britaninë e Madhe

Skema e zakonshme e lejes së punёs, si edhe HSMP qё u trajtua nё Seksionin VI.3.4.1 mё
sipёr, synon tё sigurojё persona tё kualiﬁkuar. Tё dyja kёto ofrojnё njё rrugë drejt qëndrimit tё
pёrhershëm pas njё qёndrimi prej pesё vjetёsh nё Britaninë e Madhe. Skema e lejes sё punёs nё
Britaninë e Madhe bazohet nё një sistem qё ka nё bazё kёrkesёn sepse ёshtё punёdhёnёsi ai qё
aplikon pёr lejen e punёs. Skema ndahet nё dy pjesё: nё lejet e punёs pёr biznes dhe tregti dhe nё
lejet e punёs pёr trajnim dhe eksperiencё pune.
Lejet e punёs pёr biznes dhe tregti ndahen nё dy nivele:
 Niveli 1 pёrfshin tё transferuarit brenda kompanisё (ICT), postet nё nivelin e bordeve,
pozicionet qё lidhen me investimet brenda vendit, shkencёtarёt e sponsorizuar, dhe profesionet
ku ka mungesa për fuqi punëtore të a�a. Deri nё janar 2006, kёto profesione pёrfshinin: punonjёsit
e kujdesit shёndetёsor (infermierёt, patologёt, dhe shumicёn e konsulentёve të shëndetësisë),
inxhinierёt, statisticienёt, kirurgёt veterinarё, mёsuesit e shkollave nё arsimin e detyruar, dhe njё
kategori tё pёrgjithshme qё pёrfshin farmacistёt, psikoterapistёt dhe punonjёsit socialё të nivelit të
lartë. Punёtorёt e teknologjisё sё informacionit (IT) u hoqёn nga lista e profesioneve me mungesa
për fuqi punëtore nё shtator 2002 pёr shkak tё njё rёnieje të madhe nё sektorin e teknologjisё sё
informacionit. Nё lidhje me nivelin 1 të lejeve të punës nuk kryhet testimi i tregut tё punёs.
Niveli 2 pёrmban tё gjitha postet e tjera dhe leja e punës mund t’i jepet aplikantit nёse oferta
e punёs nuk mund tё plotёsohet nga njё shtetas nga Britania e Madhe ose nga vendet e EEA.
Nё kёtё rast, aplikohet testimi i tregut tё punёs dhe punёdhёnёsi duhet ta shpallë pozicionin tё
paktёn katёr javё para se tё dёrgojё kërkesën pёr leje pune.
Lejet e punёs pёr biznes dhe tregti u nёnshtrohen kёtyre kritereve për a�ësitë, kualiﬁkimet dhe
eksperiencёn:
OSE puna duhet tё kёrkojё kualiﬁkimet e mёposhtme:
 njё nivel kualiﬁkimi ekuivalent me nivelin e kualiﬁkimit nё Britaninë e Madhe; ose
 njё nivel kualiﬁkimi të barabartë me Diplomёn Kombëtare të arsimit tё lartё (Higher National
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Skema e zakonshme e lejes sё punёs nё Britaninë e Madhe (vazhdim)
Diploma, HND), që ka lidhje me vendin e punës të ofruar; ose
 njё kualiﬁkim HND, i cili nuk ka lidhje me vendin e punës të ofruar plus njё vit eksperiencё
pune me kohё tё plotё qё ka lidhje me punën e ofruar në Qendrën Kombëtare/skoceze të
formimit profesional (N/SVQ) dhe qё ёshtё e nivelit 3 e lart.
OSE puna duhet tё kёrkojё a�ёsitё e mёposhtme:
 3 vjet eksperiencё pune me kohё tё plotё nё tё cilёn janё pёrdorur a�esite e specialistit tё
ﬁtuara pёrmes kryerjes sё asaj pune pёr tё cilёn kërkohet leja. Kjo duhet tё jetё e nivelit 3 e lart
e N/SVQ.
Burimi: Britania e Madhe (2005b).

Nё Spanjё ekzistojnё dy rrugё kryesore
migracioni tё cilat çojnё nё vendosje. Rruga
e parё ёshtё rruga e lejes sё zakonshme tё
punёs. Punёdhёnёsi duhet tё kalojё testimin
e tregut tё punёs nё tё cilin vёrtetohet se ai/
ajo nuk mund tё gjejё ndonjё spanjoll, shtetas
tё BE ose ndonjё shtetas tё EEA pёr atё vend
pune. Me t’u marrё, leja e punёs mund tё
pёrtёrihet pёr aq kohё sa vendi i punёs ёshtё
i disponueshёm. Pёr pёrtёritjen e lejes nuk
ёshtё i nevojshёm pёrsёri testimi i tregut tё
punёs (Spanjë, 2001: Nenet 69-72). Qëndrimi i
pёrhershëm mund tё ﬁtohet pas pesё vjetёsh
pune tё vazhdueshme mbi bazёn e formulёs
sipas viteve 1+2+2.36 Rruga e dytё ёshtё pёrmes
kuotave (kontingjencёs) (Kutia VI.1).
Nё Itali, shumica e shanseve tё migracionit pёr
motive punёsimi kanё natyrё tё pёrkohshme,
ngaqё ato janё kryesisht pёr punёsimin e
punёtorёve me pak kualiﬁkime. Megjithatё,
ka mundёsi qё tё merret njё status mё i sigurt
ose i pёrhershёm. Pas njё periudhe 6 vjeçare
tё qёndrimit tё ligjshёm dhe tё vazhdueshёm
nё Itali, punёtorёt migrantё mund tё marrin
kartёn e qëndrimit (qëndrim i pёrhershëm)
nёse ata janё nё gjendje tё dёshmojnё se kanё
burime tё mja�ueshme për tё mbajtur veten
dhe familjet e tyre.

VI.4.2 Kritika e sistemit
tё lejeve tё punёs

në praktikë të sistemit dhe në trajtimin që
marrin punëtorët migrantë. Disavantazhi i
dhёnies sё lejes sё punёs punёdhёnёsit dhe
jo vetё punёtorit migrant duket se peshon mё
shumё se çdo avantazh. Nëse punëdhënësi ka
një autoritet shumë të madh mbi punëtorin, kjo
mund të çojë në situata abuzive, veçanёrisht nёse
ёshtё e vёshtirё ose e pamundur qё punёtori
tё ndryshojё punёsimin nё kohёn qё ndodhet
brenda vendit. Pёr pasojё, njё nga mёnyrat
pёr t’i ofruar mbrojtje punёtorёve migrantё
tё punёsuar që kanë leje tё zakonshme pune
ёshtё të sigurohen se e mbajnë ata lejen e punës
dhe gjithashtu se ata kanё edhe një tё drejtё tё
pakuﬁzuar që tё ndryshojnё punёdhёnёsin
dhe profesionin pas njё periudhe tё shkurtёr,
pёr shembull, pas tre muajsh. Megjithatё,
nuk duhet tё ekzistojё njё periudhё prove pёr
migrantёt e punёsuar nё skemat e pёrkohshme
tё punёtorёve me kualiﬁkime tё ulёta ku
abuzimet e punёdhёnёsit ka mundёsi tё jenё
mё tё mёdha (Ryan, 2005: 40-41, 122).
Sistemi i lejes sё punёs nё tёrёsi nuk kalon pa
kritika. Pёr shembull, nё tetor 2005, njё raport
i Komisionit Irlandez tё Marrёdhёnieve tё
Punёs doli nё pёrfundimin se sistemi i lejes sё
punёs nё Irlandё ku leja e punёs mbahet nga
punёdhёnёsi, çon nё shfrytёzim (Kutia VI.10)
dhe shёrben si njё pengesё pёr migrantët
për të pёrdorur mekanizmat e zgjidhjes sё
mosmarrёveshjeve.

Një numër çështjesh të rëndësishme dalin
në lidhje me sistemin e lejeve të punës. Këto
probleme kanë ndikimin e tyre në funksionimin
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Kutia VI.10
Sistemi Irlandez i Lejes sё Punёs si njё
pengesё pёr migrantët për pёrdorimin
e mekanizmave tё zgjidhjes sё
mosmarrёveshjeve
Tё dhёnat e njё studimi tё kryer nga
Komisioni Irlandez i Marrёdhёnieve tё
Punёs ka vёnё nё dukje se sistemi i lejeve
tё punës, ashtu siç funksionon ai tani nё
Irlandё, ёshtё njё pengesё qё punёtorёt
migrantё tё arrĳnё barazinё e plotё me
shtetasit irlandezё, veçanёrisht nё lidhje me
mundёsinё pёr tё pёrdorur mekanizmat pёr
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.
Shumë njerëz që punojnë brenda sistemit
dhe organizata që ndihmojnë punëtorët
migrantë kanë këtë mendim. Autoriteti i
Barazisё e sheh sistemin e lejes sё punёs
si thelbin e problemit tё shfrytёzimit
tё punёtorёve. Qendra e tё Drejtave tё
Migrantёve nё Irlandё (MRCI) beson se
sistemi i lejes sё punёs duhet tё hiqet dhe tё
zёvendёsohet me sistemin e “kartёs jeshile” e
cila do t’u japё tё gjithё punëtorëve migrantё
tё drejta tё ngjajshme. Kёshilli i Migracionit
i Irlandёs ka bёrё thirrje pёr ndryshime nё
sistemin e lejes sё punёs nё mёnyrё tё tillё qё
leja tё mbahet nga punёmarrёsi dhe jo nga
punёdhёnёsi. Kёtё pikёpamje ka shprehur
edhe Komiteti i Kombeve tё Bashkuara pёr
Zhdukjen e Diskriminimit Racial i cili i ka
bёrё thirrje qeverisё sё Irlandёs tё mendojё
pёr lёshimin e lejeve tё punёs drejtpёrdrejt
punёmarrёsve pёr tё ndihmuar kështu në
lu�ёn kundёr shfrytёzimit tё punёtorёve tё
huaj.
Ndёrkohё, Dhoma e Tregtisё e Irlandёs
ka shpallur se ajo e konsideron sistemin
aktual tё migracionit irlandez si njё sistem
tё pakёnaqshёm si pёr punёdhёnёsin ashtu
edhe pёr punёmarrёsin. Kjo dhomё i bёri
thirrje qeverisё tё çonte pёrpara planin e
saj pёr prezantimin e njё sistemi tё plotё
migracioni i cili tё jetё aktiv dhe reagues ndaj
nevojave tё tregut tё punёs dhe që garanton
barazi pёr tё gjithё punёtorёt dhe partnerёt
e tyre.
Burimi: Irlanda (2005a).

Pёr mё tepёr, procedurat e tepёruara
burokratike e dёmtojnё eﬁçencёn e sistemit tё
lejeve tё punёs. Siç ёshtё vёnё në dukje mё sipër,
nё Seksionin VI.3.2.2, procedura e certiﬁkimit
tё fuqisë punёtore nё Shtetet e Bashkuara ёshtё
veçanёrisht e pamenaxhueshme dhe ka sjellë
si rezultat që sistemi i migracionit i bazuar tek
punёsimi tё ketё ngecur.
Nё Federatёn Ruse, sistemi i marrjes nё punё tё
fuqisë punëtore tё huaj bazohet nё procedura
komplekse administrative qё kanё tё bёjnё me
vendosjen e njё kuote vjetore (Seksioni VI.2.1
mё sipёr) dhe tё njё strukture tё dyﬁshtё lejesh.
Ky ёshtё njё sistem i cili duket se mё shumё
pengon sesa zbut pranimin e fuqisё punёtore të
huaj aq tё nevojshme nё sektorёt me mungesa
tё ekonomisё. Licencat pёr punёsimin e
punёtorёve tё huaj u lёshohen punёdhёnёsve
nga shёrbimi lokal i punёsimit (Rostrud),
ndёrsa lejet e punёs u lёshohen gjithashtu edhe
punëtorёve migrantё. Kjo procedurё ёshtё e
vёshtirё tё menaxhohet si pёr punёdhёnёsin
ashtu edhe pёr tё punёmarrësin dhe pёrmban
edhe tarifa tё larta: punёdhёnёsi paguan nё
taksё prej 3000 rublash pёr çdo punёtor tё huaj
dhe punёtori paguan 1000 rubla pёr lejen e tĳ
tё punёs. Njё ndërlikim tjetёr ka tё bёjё me
vetë procesin dhe ngre çёshtjen problematike
qё u pёrmend mё sipёr: vetёm punёdhёnёsit
aplikojnё pёr tё dyja llojet e lejeve dhe kjo çon
shpesh nё abuzim, veçanёrisht kur punёtorёt
migrantё duhet tё sigurojnё njё leje tё re pune
pёr tё ndryshuar punёdhёnёsin, edhe nёse kjo
gjё nuk ka tё bёjё me ndryshimin e sektorit tё
punёsimit ose tё vendit tё qëndrimit.
Propozimet pёr tё bёrё ndryshime dhe pёr
tё liberalizuar sistemin e lejeve tё punёs nё
Federatёn Ruse pёrfshĳnё:
 zgjatjen e afatit tё lejes sё punёdhёnёsit pёr
tё marrё nё punё punёtorё migrantё nga 1
nё 3 vjet, me mundёsinё për ta ripёrtёritur
edhe pёr njё vit tjetёr;
 lejimin e punёtorit tё punёsohet pёr njё
periudhё deri nё 4 vjet;
 shtimin e kategorive tё punёtorёve tё
huaj qё aktualisht nuk mbulohen nga
procedurat e lejes;
 vёnia nё pёrdorim e njё sistemi lejesh
me “njё stacion” pёr marrjen nё punё tё
punёtorёve migrantё;
 ndёrtimin e njё regjimi mё tё favorshёm
qё tё tёrheqё migrantёt me kualiﬁkim të
lartë;
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krĳimin e njё baze tё centralizuar tё
dhёnash pёr regjistrimin e qytetarëve tё
huaj dhe tё personave pa shtetёsi;
zhvillimin e njё sistemi informacioni
elektronik pёr shtetasit e huaj qё janё tё
vendosur jashtё Federatёs Ruse dhe qё
mund tё jenё tё interesuar tё punёsohen
pёrkohёsisht nё Rusi.37

sezonal” ёshtё: “punёtori migrant puna e tё cilit
nё natyrёn e vet varet nga kushtet e sezonit dhe
kryhet vetёm gjatё njё pjese tё vitit” (ICRMW,
Neni 2(2)(b)). Nё shumё vende tё OSBE kёto
marrëveshje zbatohen kryesisht nё sektorin e
bujqёsisë, megjithёse edhe industria e turizmit
pёrﬁton nga skemat e migracionit sezonal pёr
punёsim.

Nё Britaninë e Madhe, njё nga arsyet pёr
shkuarjen drejt vendosjes së sistemit me bazё
pikёsh ishin procedurat burokratike dhe tё
pasigurta tё sistemit tё dhёnies sё lejeve tё
punës që ishte në fuqi:

Tiparet kryesore tё kёtyre skemave mund tё
pёrmbidhen si mё poshtё:
 Kёto skema mund pёr pёrbёjnё njё burim
tё rёndёsishёm pёr migrantё për punë të
përkohshme pёr vendin. Pёr shembull, nё
vitin 2003, sipas marrёveshjeve dypalёshe,
Gjermania pranoi mbi 300 000 migrantё
pёr punёsim sezonal (Kutia VI.11), ndёrsa
kuota e Britanisё sё Madhe pёr vitin 2006
ishte 16 250 pёr punёtorёt migrantё nё
bujqёsi (Kutia VI.12); dhe grupi mё i madh
i migrantёve nё Norvegji (15 700 nё vitin
2002) ishin punёtorё sezonalё, kryesisht
nga Polonia dhe vende tё tjera tё Evropёs
Qendrore dhe Lindore, 2005: 246).
 Skemat veprojnë pёr periudha tё shkurtёra,
zakonisht nga 3 deri nё 9 muaj.
 Disa skema kёrkojnё qё migrantёt tё
kthehen nё shtёpi pёr njё periudhё tё
caktuar para se tё rihyjnё nё vendin e
destinacionit (pra, njё “sistem rotacioni”
siç gjendet nё Holandё, Norvegji, Spanjё
dhe nё Britaninë e Madhe).
 Disa skema përdoren vetëm për punёtorё
migrantё nga vende tё caktuara (pёr
shembull, skema e Britanisë së Madhe për
Punёtorё Sezonalё nё Bujqёsi merr vetëm
studentёt e fushës së bujqёsisё qё studiojnё
me kohё tё plotё dhe qё janё nga Evropa
Lindore dhe disa vende tё CIS).
 Nё disa vende tё destinacionit, nga skemat
speciﬁke përﬁtojnë vetëm shtetasit e
vendeve me tё cilat janë lidhur marrёveshje
dypalёshe (Kanadaja dhe Meksika,
Komonuellthi i Shteteve tё Karaibeve dhe
Guatemala38 (Kutia VI.13); dhe Gjermania
dhe vendet e Evropёs Qendrore dhe
Lindore).
 Punёdhёnёsve mund t’u kёrkohet tё
sigurojnё akomodim tё pёrshtatshёm pёr
punёtorёt migrantё.
 Bashkimi familjar lejohet rrallё.





Eshtё e qartё se punëdhënësit e kanë
gjetur joeﬁkase skemën e lejeve tё punёs.
Punёdhёnёsit thanё se procesi kёrkon shumё
kohё, ёshtё burokratik, i ngathёt, dhe i vёshtirё
pёr t’u kuptuar. Pёrveç kësaj, punёdhёnёsit
kanё komentuar se ky sistem nuk ka garanci
pёr sukses, kёshtu qё koha dhe mundimi i
shpenzuar pёr tё aplikuar pёr njё leje pune aty
ku ndodhet aplikanti dhe pastaj, kthimi i tĳ pёr
tё marrё vizё ёshtё shumё pengues. Edhe nё
rastet kur aplikimet kanё qenё tё suksesshme,
procedura mendohej se ishte e gjatё dhe
joeﬁkase (UK, 2006b: 7; Dench et al., 2006: 8).

VI.4.3 Format e migracionit tё
pёrkohshёm pёr motive punёsimi
Nё dallim nga sistemi i lejes sё zakonshme pёr
punё, kёto skema janё qartёsisht tё pёrkohshme
nё kuptimin qё punёtorёt migrantё pritet
tё kthehen nё shtёpi pas përfundimit të
punёsimit. Pёr pasojё, rregullat pёr marrjen nё
punё tё punёtorёve migrantё tё pёrkohshёm
janё zakonisht shumё mё elastike sesa ato tё
procedurave pёr marrjen e lejes sё zakonshme
tё punёs.

VI.4.3.1 Skemat e migracionit sezonal pёr
motive punёsimi
Programet mё tё zakonshme tё migracionit tё
pёrkohshёm pёr motive punёsimi janё skemat
e migracionit sezonal pёr punësim pёr të cilat
janë bërë shumë marrëveshje nё shumё vende tё
OSBE. Njё pёrkuﬁzim i zakonshëm i “punёtorit
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Kutia VI.11
Punёtorёt migrantё sezonalё nё Gjermani
Punёtorёt sezonalё nga Evropa Qendrore dhe Lindore mund tё punёsohen nё profesionet në
bujqёsi dhe pyje, dhe nё industrinё e hoteleve dhe restoranteve pёr afate deri nё 4 muaj pёr
tё plotёsuar nevojat e pёrkohshme pёr fuqi punёtore. Nё vitin 2003, nё Gjermani u punёsuan
ligjёrisht në këto profesione 318 549 tё huaj (kryesisht shtetas polakё). (Nё vitin 2002, ishin
punёsuar në mënyrë të ligjshme 307182 punëtorë.
Burimi: Gjermania (2006).

Kutia VI.12
Punёsimi sezonal nё bujqёsi nё Evropё
Britania e Madhe
Skema e Punёtorёve Sezonalё në Bujqёsi (SAWS) bёn tё mundur qё fermerёt dhe rritёsit tё
rekrutojnw punёtorё sezonalё pёr punё tё pakualiﬁkuara jashtё vendeve tё EEA.. Si edhe me
skemёn e lejes sё zakonshme tё punёs, SAWS menaxhohet nga Lejet e Punёs (Britania e Madhe), tё
cilat, në emër të saj, kontraktojnё me njё numёr organizatash dhe operatorёsh pёr tё administruar
skemёn. Pёr vitin 2006, kuota e SAWS ёshtё 16 250 vende pune. Punёtorёt migrantё mund tё
rekrutohen pёr njё periudhё prej 5 javёsh deri nё 6 muaj dhe punёdhёnёsit kanё pёrgjegjёsinё t’iu
sigurojnë akomodim tё pastёr e tё shёndetshёm.
Kriteret kryesore pёr pranimet dhe kritere tё tjera tё SAWS janё:
 aplikantёt duhet tё jetojnё jashtё zonёs ekonomike evropiane (EEA), tё jenё 18 vjeç e lart dhe tё
jenё studentё me kohё tё plotё;
 aplikantёt duhet t’i takojnё operatorёt drejtpёrdrejt ose pёrmes universitetit a kolegjit tё tyre;
 aplikantёt e suksesshёm marrin njё kartё pune (tё ngjajshme me lejen e punёs);
 leja e hyrjes duhet tё merret nga misioni mё i afёrt diplomatik britanik;
 nuk lejohet ndryshimi i punёsimit qё pёrmban leja e punёs;
 punёtori i punësuar sipas skemës SAWS nuk mund tё shoqёrohet nga ata qё varen prej tĳ.
Burimi: Britania e Madhe, Drejtoria e Migracionit dhe Shtetësisë në Ministrinë e Brendshme, h�p://www.
workingintheuk.gov.uk/working_in_
the_uk/en/homepage/work_permits/saws.html

Italia
Shanset kryesore tё migracionit tё pёrkohshёm pёr motive punёsimi janё nё punё sezonale. Pёr
kёtё caktohet edhe kuota mё e lartё (Kutia VI.1). Sektorёt pёr punёsim sezonal janë: bujqёsia,
turizmi, shёrbimet dhe industria. Kriteret procedurale dhe kushtet pёr punё sezonale pёrfshĳnё:
 kohëzgjatja e lejes për punë sezonale shkon nga 20 ditё deri nё 9 muaj maksimumi;
 punёtorёt migrantё sezonalё kanё përparësi pёr tё rihyrё nё Itali;
 punёtorёt migrantё mund tё marrin njё leje pune trevjeçare pas dy vjetёsh punёsimi (megjithёse
pёr çdo sezon duhet njё vizё e veçantё);
 bashkimi familjar ёshtё i kuﬁzuar dhe bëhet vetёm pёr bashkёshortёt dhe fёmĳёt e vegjёl.
Burimi: Itali (2003: 155, 158).

Spanja
Nё Spanjё, lejet e tipit “T” lёshohen pёr punё sezonale. Puna sezonale kёrkon qё tё bëhet testimi
i tregut tё punёs. Megjithatё, ata qё duan tё merren me punё sezonale nuk janё spanjollёt, as
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Punёsimi sezonal nё bujqёsi nё Evropё (vazhdim)
shtetasit e BE dhe as shtetasit e zonës së EEA. Punёsimi sezonal kryhet kryesisht nё sektorin e
bujqёsisë dhe nё atё tё shёrbimeve tё pёrkohshme dhe lehtёsohet edhe me marrëveshje dypalёshe
(Seksioni IX.1.1 mё poshtё). Ky punёsim zgjat maksimumi 9 muaj brenda njё periudhe 12 mujore.
Njё tipar i veçantё i punёsimit sezonal nё Spanjё me lejet e tipit “T” ёshtё se ky punёsim hap
rrugёn pёr njё status qëndrimi mё tё sigurt pas 4 vjetёsh pune. Pёrveç kёsaj, migrantёt qё kanё
njё leje tё tipit “T” duhet tё paraqiten tek i njёjti mision diplomatik ose zyrë konsullore ku kanё
bёrё edhe aplikimin e parё brenda njё periudhe njё mujore pas pёrfundimit tё qёndrimit tё tyre
nё Spanjё. Mospёrmbushja e kёtĳ detyrimi mund tё pёrbёjё motiv pёr refuzimin e aplikimeve të
mëvonshme pёr tipe tё tjera të lejes së punës.
Burimi: Spanjë (2001: Neni 78(2)).

Mbrojtja e punёtorёve migrantё, bashkёpunimi
midis aktorёve kryesorё, dhe ndihma nё kthim
janё çёshtje tё veçanta, por të lidhura me njëratjetrën tё cilat duhen trajtuar me kujdes me
qёllim qё tё ndёrtohet njё skemё e suksesshme
e migracionit sezonal pёr motive punёsimi.
Punёtorёt migrantё qё marrin pjesё nё skema
tё tilla janё shpesh në nevojë dhe abuzohen për
shkak të natyrës pёrgjithёsisht të vёshtirё të
punёve qё ata bёjnё, izolimit nё zona fshatare ku
bёhet zakonisht punё bujqёsore, dhe për shkak
të statusit të tyre të qartё ligjor si migrantë të
pёrkohshёm nё vend. Pёr pasojё, skema tё tilla
kanё nevojё pёr njё numёr masash mbrojtёse,
tё tilla si:







lehtёsim tё udhëtimit për nё vendin e
destinacionit dhe nё kthim, pёr nё vendin
e origjinёs;
njё rrogё minimale tё garantuar dhe kushte
tё sigurta pune;
akses nё kujdesin shёndetёsor dhe nё
mbrojtjen sociale; sigurimin (zakonisht
nga punёdhёnёsit) e akomodimit tё
pёrshtatshёm (njё tipar i disa skemave tё
trajtuara mё sipёr);
mekanizma monitorimi ose inspektimi pёr
tё garantuar se janё plotёsuar punёsimi i
premtuar dhe kushtet e jetesёs.

Bashkёpunimi i ngushtё midis tё gjithё
aktorёve, pёrfshirё ministritё qeveritare dhe
partnerёt socialё si nё vendet e origjinёs ashtu
edhe nё ato tё destinacionit është me rëndësi
të madhe. Njё skemё e cila i pёrmban shumё
nga kёta elementё ёshtё projekti i IOM i cili
lehtёson migracionin e punёtorёve sezonalё
të bujqёsisë nga Guatemala nё Kanada (Kutia
VI.13). Për më tepër, duke qenё se migrantёt
e parregullt punojnё shpesh nё sektorё qё
mbulohen nga marrëveshjet për punë sezonale,
ёshtё e rёndёsishme qё kёto marrëveshje tё
marrin parasysh kёrkesёn aktuale pёr fuqi
punёtore nё kёta sektorё. Ndihma nё kthim, e
cila trajtohet me më shumë detaje nё Seksionin
VI.4.5.1 mё poshtё, mund tё arrihet shpesh
duke u ofruar punёtorёve migrantё stimuj, tё
tillë si rembursim tё kontributeve tё sigurimeve
shoqёrore, kushte joshëse pёr kursimet dhe
investimet, dhe ndihmë pёr rihyrjen nё skemё.
Ndёrsa rihyrja nuk çon zakonisht nё ﬁtimin e
statusit tё qëndrimit mё tё sigurt, pёr shkak tё
natyrёs qё ka puna sezonale, krĳimi i rrugës
pёr migracion tё bazuar nё punёsimin pas njё
numri të caktuar vitesh mund tё kihet parasysh,
si nё Spanjё, ku kjo gjё ёshtё e mundur pas 4
vjetёsh tё punёsimit sezonal.
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Kutia VI.13
Projekti i Punёtorёve Sezonalё tё Bujqёsisё: Guatemalё-Kanada
Projekti i Punёtorёve Sezonalё tё Bujqёsisё: Guatemalё-Kanada ёshtё rezultat i pёrpjekjeve tё
pёrbashkёta tё Ministrive tё Punёve tё Jashtme dhe të Ministrive tё Punёs dhe tё Mirёqenies
Sociale nё bashkёpunim me IOM.
Projekti ﬁlloi tё zbatohet nё vitin 2003 pёrmes njё marrёveshjeje me Fondation des Enterprises de
Recruitment de Main-D’ouevre Agricole Étrangère (FERME, Fondacioni i Punësimit të Fuqisë Punëtore
të Huaj për Ndërmarrjet Bujqёsore) tё provincёs sё Kebekut, nёn mbikёqyrjen e Departamentit tё
Burimeve Njerёzore dhe tё Zhvillimit tё A�ёsive tё Kanadasё (HRSDC).
Qeveria e Guatemalёs dhe FERME ranё dakord tё nxisnin migracionin e punёtorёve sezonalё në
bujqësi me objektivin që të pёrﬁtojnë vendi i origjinёs dhe vendi pritёs, duke pakёsuar migracionin
e parregullt dhe rreziqet qё e shoqёrojnë atё. Qeveria e Guatemalёs i kёrkoi IOM bashkёpunim
teknik dhe zbatimin e marrёveshjes:
 ndihmё nё seleksionimin e kandidatёve qё i plotёsonin nevojat kanadeze pёr punёtorё sezonalё
bujqёsie;
 koordinimin me Ministrinё e Punёs pёr tё garantuar respektimin e procedurave tё punёs dhe
kёrkesat e migracionit pёr punёtorё sezonalё;
përgatitjen e udhёtimit pёr punёtorёt migrantё sezonalё.
IOM ka nёnshkruar Memorandumin e Mirёkuptimit me FERME pёr kёtё projekt.
Punёtorёt guatemalas janё tё mbrojtur edhe nga ligjet kanadeze tё punёs dhe kanё siguracion
jete dhe sigurime shëndetësore. Projekti monitorohet nga pёrfaqёsuesit e zyrave konsullore tё
Guatemalës nё Kanada tё cilёt mbikёqyrin fermat ku punojnё guatemalasit me qëllim mbështetjen
e punёtorёve guatemalas dhe tё punёdhёnёsve kanadezё.
Procedurat kryesore
Kёrkesa: Fermat e përfshira në projekt nё Kanada dёrgojnё kёrkesa pёr punёtorё sezonalё
tek FERME. Këto kërkesa përpunohen dhe vlerёsohen pёr miratim. Me t’u miratuar, kёrkesat
dёrgohen nga FERME nё zyrat e IOM në Guatemalё me kopje pёr ambasadёn guatemalase nё
Kanada. Çdo kёrkesё pёrfshin numrin e punёtorёve, datёn e pritshme tё mbёrritjes nё Kanada,
kohёzgjatjen e kontratёs sё punёs dhe tipin e prodhimit bujqësor.
Punësimi: Punësimi kryhet nё komunitete dhe bashki tё ndryshme nё departamentet e Guatemalёs.
Ky proces pёrfshin intervista dhe vlerёsimin e punёtorёve pёr tё parё nёse ata i plotёsojnё kёrkesat
e projektit si dhe plotёsimin e njё formulari me informacion tё pёrgjithshёm pёr zgjedhjet e tyre
tё mundshme. Nё procesin e rekrutimit marrin pjesё edhe disa sipёrmarrёs kanadezё. Punёtorёt
pastaj shkojnё tek zyra e IOM dhe dorëzojnё dokumentet e kёrkuara pёr t’u pёrfshirё nё projekt.
Sapo merren kёto dokumente, plotёsohet njё aplikim pёr vizё dhe krĳohet njё dosje pёrkatёse.
Aplikimi pёr vizё: Aplikimi pёr vizё dhe tё gjitha dokumentet e duhura dёrgohen nё ambasadёn
kanadeze pёr lёshimin e formularёve pёr kontrollin mjekёsor. Rezultatet e analizave jepen nё
Trinidad dhe Tobago dhe tregojnё nёse punёtorёt janё tё shёndoshё pёr të kryer punё bujqёsore
sezonale nё Kanada.
Aplikimi pёr lejen e punёs: Kur miratohen ekzaminimet mjekёsore, punёtorёt futen nё njё kёrkesё
pёr punёtorё sezonalё në bujqësi dhe kёrkohet leja e punës nga HRSDC nёpёrmjet FERME. Sapo
ambasada kanadeze merr lejet e punёs nga HRSDC, ajo lёshon vizat.
Udhёtimi: Punёtorёt �ohen tё vizitojnё zyrёn e IOM pak ditё para udhёtimit pёr tё marrё udhëzime
nё lidhje me udhёtimin, sjelljen e pёrshtatshme dhe normat e disiplinёs tё cilat ata duhet t’i
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Projekti i Punёtorёve Sezonalё tё Bujqёsisё: Guatemalё-Kanada (vazhdim)
respektojnё gjatё punёs, si edhe për marrёdhёniet me njerёz tё tjerё nё fermё. Çdo punёtor
merr njё dosje me dokumentet e udhёtimit nё ditёn e parё tё tĳ. Kёto dokumente janё pёr tё
lehtёsuar lejen e migracionit për nё Guatemala dhe tё imigracionit nё Kanada dhe pёrmbajnё
edhe dokumentet qё i duhen dorёzuar punёdhёnёsit.
Rezultatet kryesore
Projekti ёshtё i suksesshёm. Numri i pёrﬁtuesve ёshtё vazhdimisht nё rritje dhe mekanizmat e
koordinimit ndёrinstitucional midis institucioneve kombёtare (Ministrisё sё Punёve tё Jashtme,
Ministrisё sё Punёs) janё forcuar me bashkёpunimin teknik tё IOM. Vlerёsimet e kryera deri
tani pёr projektin me pjesёmarrjen e autoriteteve kombёtare dhe tё punёdhёnёsve kanadezё i
konﬁrmojnё kёto rezultate pozitive.
Projekti ﬁlloi nё vitin 2003 me njё grup ﬁllestar prej 215 punёtorёsh: 180 burra (84.7%) dhe 35
gra (16.3%). Deri në vitin 2005, shifrat arritёn mbi treﬁshin: u dёrguan 675 punёtorё, 611 burra
(90.5%) dhe 64 gra (9.5%).
Burimi: IOM Guatemala (Shkurt 2006).

VI.4.3.2 Skemat e pёrkohshme pёr sektorё
speciﬁkё punёsimi
Disa vende kanё vёnё nё funksionim skemat
e pёrkohshme të migracionit pёr motive
punёsimi pёr tё kanalizuar punёtorёt
migrantё nё sektorё speciﬁkё tё ekonomisё
ku mbisundon mungesa e fuqisë punëtore.
Pёr shembull, nё Britaninë e Madhe ekziston
kuota prej 3500 vendesh pune pёr punёtorёt
migrantё nё sektorin e pёrpunimit tё ushqimit
pёr vitin 2005-2006 sipas Skemёs të Bazuar nё
Sektorё (Kutia VI.14). Industria e ndёrtimit nё
Kanada dhe nё Gjermani ёshtё gjithashtu njё
sektor tjetёr i rёndёsishёm pёr migrantёt për
motive punёsimi qё kanё kualiﬁkime tё ulёta
deri në tё mesme. Ndërsa nё Holandё, Norvegji
dhe Spanjё industria e ndërtimit ka nevojë për
punëtorë migrantë të kualiﬁkuar.

Nё Spanjё ekzistojnё dy tipe kryesore tё
shanseve pёr migracion tё pёrkohshёm pёr
motive pune. Tipi i parё ёshtё puna sezonale
(Kutia VI.12). Tipi i dytё ka lidhje me punёn e
kryer sipas lejes së Tipit “A”. Kёto pozicione
i nёnshtrohen analizës sё tregut tё punёs; leja
jepet vetëm pёr veprimtari speciﬁke pune
që janë në të mirë të interesit ekonomik tё
Spanjёs (pёr shembull, puna nё infrastrukturё,
si nё shёrbimet e energjisë dhe tё gazit, nё
hekurudha, telekomunikacione, montime
industriale); dhe leja ёshtё e vlefshme pёr aq
kohё sa zgjat kontrata e punёs dhe maksimumi
deri nё njё vit (Spanjë, 2001: Neni 78(1)).
Konsideratat politikё pёr krĳimin e skemave tё
migracionit tё pёrkohshёm pёr punё nё sektorё
speciﬁkё janё tё ngjajshme me ato qё u trajtuan
pёr programet e punёtorёve sezonalё mё sipёr
(Seksioni VI.4.3.1).
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Kutia VI.14
Skema e Bazuar nё Sektorё (SBS) nё Britaninë e Madhe
Skema e Bazuar nё Sektorё (SBS) ёshtё njё skemё e lejeve pёr punё me kualiﬁkim të ulët. Kjo
skemë u nё funksionim nё 30 maj 2003 pёr tё zgjidhur problemin e mungesës sw krahut të punës
nё spitale dhe nё pёrpunimin e ushqimit (vetёm nё sektorёt: procesimi i mishit, peshkut dhe
prodhimi i kёrpudhave). SBS u vu nё funksionim pas konsultimeve me partnerёt socialё dhe
me aktorё tё tjerё pёrkatёs (punёdhёnёs, sindikata, dhe pёrfaqёsues tё industrive). Nё ﬁllim, u
caktua njё kuotё vetёm pёr shtetasit nga vendet qё po hynin nё BE, por pas 1 majit 2004 kjo nuk
ka mё kuptim pёrderisa shtetasit nga kёto vende tani mund tё hyjnё lirisht nё tregun e punёs
nё Britaninё e Madhe me kusht qё ata tё regjistrohen tek autoritetet pёrkatёse (Seksioni IX.1.3.2
mё poshtё). Nё qershor 2005, skema u rishikua dhe lejet e punёs tani nuk jepen mё pёr punё nё
sektorin spitalor. Kuotat e SBS pёr vitin 2005-2006 ёshtё 3500 leje (600 nё përpunimin e peshkut;
2100 nё përpunimin e mishit; 800 nё përpunimin e kёrpudhave).
Tiparet dhe kriteret kryesore:
 aplikantёt duhet tё jenё tё moshёs midis 18 dhe 30 vjeç gjatё gjithё kohёs qё zgjat procesi i
aplikimeve;
 leja e hyrjes duhet tё merret në misionin diplomatik britanik mё të afёrt;
 lejet e punёs jepen vetёm pёr njё periudhë maksimale prej 12 muajsh dhe punëtorët migrantë
duhet tё largohen nga Britania e Madhe pas kёsaj periudhe;
 punёdhёnёsit janё tё detyruar tё informojnё Zyrёn e Lejeve tё Punёs (UK), nёse ata kanё ndonjё
dyshim nёse personi nuk ёshtё larguar nga BM;
 kalimi nga skema SBS nё njё skemё tjetёr lejesh pune nuk lejohet;
 mbajtësit e mёparshëm të lejes së punës sipas skemёs SBS mund tё aplikojnё sёrish pёr njё leje
tjetёr SBS, por vetёm pasi tё kenё qëndruar jashtë Britanisë së Madhe pёr tё paktёn dy muaj;
 mbajtёsi i njё lejeje pune SBS nuk mund të marrё me vete nё BM personat qё varen prej tĳ;
 kriteret e zakonshme për dhënien e lejeve tё punёs zbatohen (pra, analiza e tregut tё punёs,
që tregon se punёdhёnёsi ёshtё siguruar më parë se nuk ka punëtorë vendas ose punëtorë nga
vendet e BE në dispozicion pasi e ka bёrё njo�imin pёr vendin e lirё tё punёs pёr njё periudhё
prej katёr javёsh), megjithёse pragu i shkathtёsive tё kёrkuara ёshtё shumё mё i ulёt sesa ai i
skemёs sё zakonshme tё lejes sё punёs (Kutia VI.9).
Burimi: Britania e Madhe (2005b).

VI.4.3.3 Skemat për punёtorin qё trajnohet
Skemat për punёtorin qё trajnohet janё njё
burim kryesor për punëtorë migrantë të
përkohshëm dhe punёtorёt qё trajnohen
luajnё njё rol tё rëndësishëm në tregjet e punёs
tё vendeve nё �alё. Tiparet kryesore tё kёtyre
skemave janё:
 Lejet e punёs zakonisht u jepen tё trajnuarve
pa qenё nevoja tё kryhet testimi i tregut tё
punёs;
 Shumica e skemave kёrkojnё qё ai qё do
tё trajnohet tё plotësojë disa kërkesa ose
kushte speciﬁke (d.m.th. të ketë status
studenti ose të jetë punёtor i dёrguar
nga njё punёdhёnёs i huaj pёr të marrë
eksperiencё pune);








Skemat zakonisht zbatohen pёr fuqinë
punëtore me kualiﬁkim tё ulёt ose tё
mesёm;
Punёsimi ёshtё pёr njё periudhё tё kuﬁzuar
(midis 24 javё dhe 2 vjet);
Nё disa vende tё destinacionit, skemat pёr
punёtorin qё trajnohet synojnё tё përfshĳnë
tё rinj nga vende tё caktuara.39
Disa vende pёrdorin njё skemё rotacioni.40

Nё qo�ё se janё organizuar mirё, kёto skema
mund t’u ofrojnё punёtorёve migrantё qё
marrin pjesё në to pёrﬁtime personale, sepse
ata mund tё ﬁtojnё a�ёsi tё rёndёsishme dhe
trajnim gjatë punёs nё vendin e destinacionit.
Edhe vendet e origjinёs mund të përﬁtojnë

- 142 -

VI. POLITIKAT E PRANIMIT TЁ FUQISЁ SË HUAJ PUNËTORE

nga skema tё tilla pёr shkak të transferimit të
shkathtёsive dhe eksperiencës së punёtorёve
migrantё pas kthimit nё vendin e tyre.
Megjithatё, duhet treguar njё kujdes i madh
pёr tё garantuar qё programet e punёtorёvetë
trajnuar tё mos keqpёrdoren nga punёdhёnёsit
dhe qё punёtorё tё tillё tё mos shfrytёzohen si
krah pune i lirë.
Kutia VI.15
Leja e punёs pёr trajnim dhe eksperiencё
pune nё Britaninё e Madhe
Leja e punёs pёr trajnim dhe eksperiencё
pune lёshohet pёr pozicione tё pёrkohshme
pёr trajnim dhe për të marrë eksperiencё
pune. Pёrﬁtuesit e saj zakonisht nuk janё në
gjendje që ta ndryshojnë atë në leje pune pёr
biznes e tregti. Punёtorёt me kёto leje duhet
tё largohen nga Britania e Madhe pёr 12-24
muaj para se ata të mund tё kthehen me njё
leje tjetёr.
Mbajtёsit e lejes sё punёs qё nuk janё shtetas
tё EEA duhet tё marrin vizë për të hyrë nё
Britaninё e Madhe pёr njё periudhё mё tё
gjatё se 6 muaj.
Personi nё �alё duhet tё aplikojё nё selinë
diplomatike britanike mё tё afёrt (ambasadё
britanike, konsullatё britanike ose Komision
i Lartё) nё vendin e tĳ tё rezidencёs brenda
6 muajve nga dhënia e lejes sё punёs. Nёse
jepet viza, ajo zakonisht ka fuqi pёr të gjithё
periudhёn e qëndrimit të shkruar nё lejen e
punës.
Anёtarёt e familjes ose ata qё janё nё varёsi
tё mbajtёsit tё lejes sё punёs mund tё vĳnё
me mbajtёsin e saj dhe kanё tё drejtё tё
punёsohen, nёse punёtorit i ёshtё dhёnё një
vizë pёr njё periudhё më të gjatë se 6 muaj.
Burimi: Britania e Madhe (2005c).
VI.4.3.4 Puna shtёpiake
Siç u vu nё dukje nё Seksionin 3.4 tek Hyrja,
migracioni pёr motive punёsimi ka pasur njё
ndikim tё pёrgjthshёm fuqizues mbi gratё nё
kuptimin që ka çuar në rritjen e vetёvlerёsimit
dhe tё pavarёsisё ekonomike. Nga ana tjetёr, ka
shumё gra migrante pa dokumente nё tregjet e
punës joformale, tregje pune tё pambrojtura,
tё fshehta dhe tё parregulluara me ligje. Kёtu

pёrfshihen edhe punёtoret shtëpiake situata e
të cilave pёrbёn njё shkak pёr shqetёsim.
Puna shtёpiake ka qenё njё element i
rёndёsishёm i fenomenit nё rritje tё migracionit,
veçanёrisht pёr gratё. Puna shtёpiake kryhet
kryesisht nga punёtore migrante gra vendase
ose ndёrkombёtare, tё cilat, në shumë vende
destinacionit, pёrbёjnё 50-60% tё tё gjithë
ﬂuksit të hyrjeve tё grave migrante. Nё Itali,
50% e shifrёs sё pёrllogatitur prej 1 milion
punёtorëve shtёpiak janё shtetas qё nuk u
pёrkasin vendeve anёtare tё BE, ndёrsa nё
Francё mbi 50% e grave migrante besohet se
janё pёrfshirё nё punё shtёpiake (RESPECT,
2000). Nё pёrgjithёsi, mungesa e rasteve tё
ligjshme pёr migracion për gratë është njёri
nga shkaqet kryesore tё pёrqёndrimit tё grave
nё punёn shtёpiake.
ILO e pёrkuﬁzon punёtorin shtëpiak,
ndihmësin e familjes, ose shërbyesin në shtёpi
si çdo person i punёsuar nё një shtёpi private
ose qё ka lidhje me njё rezidencё private, ose
plotësisht, ose pjesërisht, nё çdonjёrin prej
roleve tё mёposhtme: kuzhinjer, shёrbёtor
shtёpie, kamerier, shërbëtor, infermier,
kujdestar fëmĳe, shёrbёtor personal, barist,
shoqërues, shofer, pastrues, kopёshtar,
rrobalarës ose roje. Kёrkesa qё ekziston nё
tregjet e punёs pёr punёtorё shtёpiakё tё
huaj nuk njihet zyrtarisht dhe shumё vendas
po e braktisin sektorin shtёpiak nё vendin e
tyre. Nuk duket e mundur qё vendasit tё cilёt
tashmё pёfaqësojnё njё numёr tё kuﬁzuar tё
punёtorёve shtёpiakё tё kthehen tё punojnё nё
kёtё sektor në vendin e tyre.
(a) Mungesa e njё konvente ndёrkombёtare qё
tё mbulojё sektorin shtёpiak
Nё vitin 1965 ILO miratoi njё rezolutё nё
lidhje me kushtet e punёsimit tё punёtorёve
shtёpiakё dhe me kёtё rezolutё u nxitёn
shtetet anёtare tё vinin nё pёrdorim “masa
mbrojtёse” dhe tё trajnonin punёtorёt sa herё
tё ishte e realizueshme kjo gjё nё pёrputhje
me standardet ndёrkombёtare tё punёs.
Nё atё kohё, i kushtohej rёndёsi studimit
nё kёtё sektor dhe kjo bёhej me qёllim qё tё
siguroheshin tё dhёna pёr t’i pasur si bazё pёr
miratimin e njё instrumenti ndёrkombёtar mbi
kushtet e punёsimit tё punёtorёve shtёpiakё.
Deri mё sot, nuk ekziston ndonjё konventё
ndёrkombёtare pёr kёta punёtorё pёr shkak tё
mungesёs sё mbёshtetjes ndёrkombёtare.
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Nё shumё vende, punёtorёt shtёpiakё
pёrjashtohen nga legjislacioni i punёs,
prandaj dhe kushtet e tyre tё punёs mbeten tё
parregulluara me ligj. Punёsimi i punёtorёve
shtёpiakё nuk mendohet se “pёrputhet” me
kuadrin e pёrgjithshёm tё ligjeve ekzistuese
pёr punёn, pёrderisa shumica e punёve tё
kryera prej ndihmёsve shtёpiakё ёshtё nё
pёrgjithёsi e padukshme, e kryer brenda
shtёpive (tё cilat nuk konsiderohen si vende
pune) tё personave privatё (tё cilёt nuk
konsiderohen si punёdhёnёs). Pёr shkak tё të
gjithё kёtyre faktorёve, migrantёt qё ndihmojnё
nёpёr shtёpira zakonisht nuk konsiderohen
punëmarrës dhe kështu puna e tyre
nёnvle�ёsohet. Shumica e ligjeve kombёtare pёr
punёn nuk i marrin nё konsideratё speciﬁkat
e marrёdhёnieve tё punës të punëtorëve
shtëpiakë dhe kёshtu atyre iu mohohet statusi
si “punёtorё tё vёrtetё” dhe që kanë tё drejta pёr
mbrojtje me ligj. Kushtet e punёs sё punёtorёve
shtёpiakё mbeten nё thelb tё parregulluara.
Nё fakt, nё disa vende punëtorët shtёpiakё jo
vetёm qё nuk konsiderohen si punёtorё dhe
pёrjashtohen nga mbrojtja, por atyre nuk u
ofrohet as mbrojtje alternative sipas ndonjë
ligji tjetër tё vendit. Shumё vende tё tjera
kanё dispozita diskriminuese tё veçanta pёr
punёtorёt shtёpiakё ose iu mohojnё atyre tё
drejtёn tё organizohen nё sindikata.
Pёr vendet e destinacionit, sё pari ёshtё shumë
e rёndёsishme tё kuptojnё dhe pranojnё nivelin
e lartё tё kёrkesёs pёr punёtorё shtёpiakё tё
huaj. Sё dyti, ёshtё themelore tё njihet rёndёsia
qё ka hartimi i politikave pёr ta. Politikat
ekzistuese vërtet kanё sjellë njё ndryshim real
nё situatёn e punёtoreve migrante femra. Disa
vende si Italia dhe Spanja kanё njohur dhe
pranuar kёrkesёn pёr punёtorё shtëpiakë nё
tregun e tyre tё punёs dhe kanё bёrё thirrje
pёr hartimin e skemave rregullatore dhe/ose
kanё caktuar kuota vjetore pёr gratё migrante
qё vĳnё tё punojnё nё kёtё sektor. Njё status i
rregullt migracioni mund tё sjellё njё ndryshim
real nё koston sociale tё migracionit tё grave
si pёr ato vetё ashtu edhe pёr familjet e tyre.
Gratё migrante qё kanё status tё rregullt mund
tё kthehen tё vizitojnё familjet e tyre mё shpesh,
mund tё rrisin sasine e dërgesave në para dhe
tё planiﬁkojnё tё kthehen nё vendin e tyre mё
herёt kur kanё arritur tё kursejnё mja� para
pёr tё ﬁlluar një biznes dhe për të ndёrtuar
shtёpi nё vendin e origjinёs. Ato mund tё
ﬁtojnё rroga tё pёrshtatshme dhe tё pёrﬁtojnё

sigurime shoqёrore. Nga ana tjetёr, kur nuk
ka skema rregullatore, kostoja njerëzore ёshtё
ndarja për një kohë të gjatё nga familjet e tyre.
Ato mund tё duhet tё heqin dorё nga takimi
me bashkёshortёt, fёmĳёt dhe anёtarёt e tjerё
tё familjes pёr shumё vite, ato mund tё marrin
paga shumё tё ulёta, ato mund tё mos marrin
sigurime shoqёrore, shumё shpesh vuajnё
nga kushtet jashtёzakonisht tё kёqĳa tё punёs
dhe e gjejnë veten në situata abuzive dhe
shfrytёzimi.
Mbi bazën e studimeve dhe eksperiencave
nga projekte dhe takime tё ndryshme tё ILO,
janё hedhur disa hapa themelorё pёr mbrojtjen
e punёtorёve shtёpiakё nё vendet e tyre e tё
destinacionit lidhur me:
 Legjislacionit: garantohet se legjislacioni
pёr punёn ofron tё njёjtat tё drejta dhe
mbrojtje edhe pёr punёtorёt shtёpiakё
si edhe pёr çdo punёtor tjetёr dhe nuk
pёrfshin dispozita diskriminuese;
 Zhvillimin e politikave: garantohet se politika
për migracionin e njeh kёrkesёn e tregut
tё punёs pёr punёtorё shtёpiakё dhe hap
rrugë ligjore pёr migracionin e tyre;
 Monitorimin: vihen nё funksionim disa
forma tё monitorimit tё kushteve tё punёs
nё vendin e tyre tё punёs;
 Ndalimin e abuzimit: pёr shembull, ndalohet
qё punёtorёve shtёpiakё t’iu mbahen
dokumentet e identitetit;
 Hetimin: zbatohet ndjekja penale e
agjentёve të rekrutimit, punëdhënësit
dhe sponsorёt e identiﬁkuar si shkelёs tё
detyrimeve kontraktuale ose si abuzues tё
punëtorëve shtëpiakë ;
 Fleksibilitetin: rritet mundësia që punёtorёt
shtёpiakё të ndryshojnë punёdhёnёsit (pa
i burgosur dhe pa i dёbuar) nё rastet e
ankesave pёr abuzime;
 Mbrojtjen ligjore: minimalisht, punёtorёt
shtёpiakё duhet tё pёrﬁtojnё nga
dispozitat ligjore që përcaktojnë qartë orёt
ditore tё punёs dhe kohën e pushimit;
punёn gjatë natёs dhe orët jashtë orarit,
pёrfshirё kompensimin e pёrshtatshёm;
pushimin javor dhe periudhat e lejes;
rrogën minimale dhe pagesën e rrogave;
standardet e pёrfundimit tё punёsimit dhe
mbrojtjen me anё tё mbrojtjes sociale.
Pёr mё tepёr, duke qenё se shumica e
punёtorёve shtёpiakё jetojnё nё shtёpinё nё tё
cilёn punojnё e pёr pasojё humbasin vendin
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e qëndrimit nёse humbasin punёn, ёshtё e
rёndёsishme qё ata tё kenё akses për shёrbime
sociale dhe akomodim ose të kenë tё paktёn
njё strehё tё pёrkohshme.
(b) Disa nga praktikat mё tё mira pёr
mbrojtjen e punёtorёve shtёpiakё
Nё vitin 2003, Zyra pёr Shtetёsinё dhe
Migracionin e Kanadasё themeloi Programin
për Kujdestarin qё Jeton nё Shtёpi. Ky program
ishte pёr punёdhёnёsit dhe kujdestarёt dhe
u mbështet në mungesat e tregut të punës
për fuqi punëtore kanadeze ose për punëtorë
me qëndrim të përhershëm në Kanada për tu
kujdesur pёr fёmĳёt, tё moshuarit ose personat
me a�ësi të kuﬁzuara. Ky ёshtё programi i parё
i kёtĳ lloji nё vendet e industrializuara.
Para vitit 200, Kanadaja u kishte dhёnё statusin
e rezidentit tё pёrhershёm vetёm 216 personave
qё punonin si pastrues, shёrbёtorё shtёpie,
shёrbёtorё personalё dhe 1721 personave tё

regjistruar si specialistё pёr fёmĳёt. Programi
për Kujdestarin qё Jeton nё Shtёpi i lejon aplikimet
pёr rezidencё tё pёrhershme nё Kanada vetёm
pas dy vjetёsh punёsimi, brenda tre vjetёve nga
mbёrritja e tyre nё vend (Kutia VI.16). Ndёrsa
programi siguron qartë njё rrugё migracioni
të ligjshme pёr kёtё kategori punёsimi, duhet
theksuar se, megjithatё, ky program ёshtё
kritikuar, sidomos pёr kushtin qё kujdestari
tё jetojё nё shtёpinё e punёdhёnёsit dhe, më
nё pёrgjithёsi, pёr pёrjashtimin e punёtorёve
shtёpiakё nga sistemi i migracionit për
punësim i bazuar nё pikё (Seksioni VI.3.1.1 mё
sipёr). Kjo kritikё bazohet nё faktin se kёrkesat
pёr kёtё lloj pune janё tё larta dhe se niveli i
kualiﬁkimeve duhet t’u mundёsojё kёtyre
punёtorёve të ﬁtojnë statusin e rezidentit tё
pёrhershёm qё nё ﬁllim. Një qasje e tillë duket
se ёshtё miratuar për të garantuar që tё paktёn
të jenë kryer dy vjet punё tё kёtĳ lloji përpara
se këta punëtorë tё mund ta ﬁtojnё rezidencёn
e pёrhershme dhe tё mund tё shkojnë në një
punë tjetër.

Kutia VI.16
Programi i Kanadasё për Kujdestarin qё Jeton nё Shtёpi
Objektivi i programit për Kujdestarin që Jeton në Shtëpi ёshtё tё ofrojё shanse pёr migrantёt e
kualiﬁkuar që tё punojnё nё Kanada si kujdestarё për fёmĳёt, tё moshuarit ose pёr persona me
a�ësi të kuﬁzuara nё shtёpi private nё rastet kur nuk ka punëtorë kanadezё ose punëtorë me
qëndrim tё pёrhershёm që janë tё gatshёm pёr ta kryer kёtё punё (Regulloret e Migracionit, 2002,
ss. 110-115).
Njё tipar qendror i progamit ёhtё kёrkesa qё migranti tё jetojё nё shtёpinё e punёdhёnёsit.
Personat qё duan tё punojnё si kujdestarё në familje duhet tё aplikojnё pёr njё leje pune jashtё
Kanadasё, tё kenё njё ofertё pune tё konﬁrmuar nga Qendra e Burimeve Njerёzore dhe e Zhvillimit
të Shkathtёsive e Kanadasё (HRSDC) dhe tё plotёsojnё katёr kushte: (1) plotёsimi me sukses i
njё arsimi ekuivalent me arsimin e mesёm nё Kanada; (2) plotёsimi me sukses i gjashtё muajve
trajnim me kohё tё plotё nё njё mjedis klase ose 12 i muajve punësimi të plotё të paguar, pёrfshirё
tё paktёn 6 muaj tё punёsimit tё vazhdueshёm te njё punёdhёnёs nё njё fushё ose profesion qё ka
lidhje me punёn e kёrkuar tё kujdestarit në familje brenda tre vjetёsh nga dorёzimi i aplikimit pёr
leje pune; (3) njohuri tё mja�ueshme pёr njёrёn nga gjuhёt zyrtare tё Kanadasё; dhe (4) zotёrimi i
njё kontrate pune me njё punёdhёnёs tё mundshёm (Regulloret e Migracionit, 2002, s. 112).
Si edhe me llojet e tjera të punёve të pёrkohshme nё Kanada, ka mundёsi qё kujdestari të
ndryshojë punёdhёnёsin ndёrkohё qё ndodhet nё vend me kusht qё oferta e re e punёs tё jetё
konﬁrmuar nga zyra lokale e qendrës HRSDC dhe kёshtu merret njё leje e re pune. Megjithatё,
sipas Reporterit Special tё Kombeve tё Bashkuara pёr tё drejtat e njeriut tё migrantёv, qё vizitoi
Kanadanё nё vitin 2000, del se jo tё gjithё kujdestarёt qё jetojnё nё njё shtёpi me punёdhёnёsin
e njohin kёtё mundёsi dhe se gjetja e njё pune tё re mund të rezultojë të jetë e vёshtirё nё rast se
migranti ankohet kundёr njё punёdhёnёsi tё mёparshёm abuziv.
Pasi kanë punuar me kohё tё plotё pёr një periudhë gjithsej prej dy vjetësh si kujdestarë shtёpiakë,
brenda tre vjetёsh nga mbёrritja, migrantёt mund tё aplikojnё edhe pёr qëndrim tё pёrhershëm
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Programi i Kanadasё për Kujdestarin qё Jeton nё Shtёpi (vazhdim)
nё Kanada (Regulloret e Migracioni, 2002, s. 113(1)(d)). Koha e shpenzuar pёr pushime tё
zgjatura jashtё Kanadasë, nuk llogaritet pёr periudhёn dyvjeçare tё punёsimit. Sapo aplikimi pёr
qëndrim tё pёrhershëm vlerёsohet pozitivisht, migrantёt mund tё aplikojnё pёr njё leje pune “tё
hapur” e cila u jep atyre të marrin pjesë lirisht nё tregun e punёs deri sa ata të ﬁtojnё zyrtarisht
statusin e rezidentit tё pёrhershёm. Nё vitin 2004, u pranuan pёr rezidencё tё pёrhershme 4292
kujdestarё shtёpiakё dhe persona në varësi të tyre (3296 aplikantё kryesorё dhe 996 bashkёshortё
dhe persona tё tjerё qё varen prej tyre).
Burimi: Kanada (2002d); UN ECOSOC (2000b); Kanada (2005b: 6).

Nё prill tё vitit 2005, Konfederata Evropiane
e Sindikatave (ETUC), nё bashkёpunim me
PICUM dhe IRENE, organizuan njё seminar
ndёrkombёtar “Tё dalim nga hĳa: organizimi
i punёtorёve shtёpiakё, drejt njё kuadri
rregullator mbrojtёs pёr të organizuar dhe
nxitur iniciativat politikëbërëse për punёtorёt
shtёpiakё.
Sindikatat nё shumё vende tё Evropёs
Perёndimore po ofrojnё sot mbёshtetjen e tyre
pёr migrantet gra punёtore shtёpiake (me
dokumente dhe pa dokumente). Nё Belgjikё,
FGTB (Federata e sindikatave belge) u ofron
migranteve gra punёtore shtёpiake ndihmё
ligjore dhe administrative. Nё Itali, sindikatat
CGIL dhe UIL kanё mbёshtetur fushatёn
rregullatore tё vitit 2002 (Kutia VIII.5) duke
ofruar ndihmё ligjore dhe administrative. CGIL
shkoi aq larg sa inicioi programin e emёrtuar
“Shtetёsi Aktive pёr Gratё Migrante”. Nё
Portugali, meqё ligji ёshtё përmirësuar pёr të
thjeshtuar dhe ndihmuar legalizimin e grave
punёtore migrante, UGT-P (Konfederata e
sindikatave portugeze) ka organizuar kurse
trajnimi pёr t’i njohur më mirë drejtuesit e
sindikatave me procedurat e legalizimit dhe
me shёrbimet mbёshtetёse pёr migrantёt dhe
ka organizuar kongrese tё ndryshme me kёtё
temё. Nё Spanjё, UGT (Sindikata e Pëgjithshme
e Punëtorëve) ka bërë një punё tё rёndёsishme
pёr ta shtrirë mbrojtjen edhe për punёtorёt pa
dokumente nё pёrgjithёsi, dhe për migrantet
gra punёtore shtёpiake nё veçanti. Nё Britaninë
e Madhe, Sindikata e Punёtorёve tё Transportit
dhe e Punëtorëve nё Pёrgjithёsi (TGWU) pёr
shumё vite me radhё ka nxitur punёtorёt
shtёpiakё migrantё të bashkohen me sindikatën
pavarёsisht nga statusi qё kanё. I njёjti skenar
ёshtё pёrsёritur nё Greqi, ku është formuar
njё sindikatё e punёtorёve shtёpiakё nё

bashkëpunim me Qendrёn e Punёs tё Athinёs
(ICFTU, 2002: 2-3). Nё Zvicёr, SIT (Sindikata
e Punёtorёve të profesioneve të ndryshme) i
ndihmon punёtorёt shtëpiakë pa dokumente
pёr kapёrcimin e pengesave administrative,
duke u dhёnё kandidatёve certiﬁkata tё cilat
provojnё se ata janё tё mbrojtur nga arrrestimi
deri nё pёrfundim tё procedurave. Punёtorёt
shtёpiakё tё Zvicrёs vĳnё kryesisht nga Peruja,
Kolumbia, Brazili dhe Filipinet. SIT po pёrpiqet
tё zhvillojё njё sistem “kontrollesh” punësimi.
Kjo ёshtё njё formulё qё tashmё ekziston nё
Francё dhe qё lejon çdo punёdhёnёs tё deklarojё
gratё pastruese tek sigurimet shoqёrore dhe
tek autoritetet e taksave pa pasur ndërlikime
administrative (ICFTU, 2002: 3-5).
VI.4.3.5 Punёtorёt me kontratё
Njё tipar i migracionit tё pёrkohshёm pёr
motive punёsimi speciﬁke pёr Gjermaninё
ёshtё sistemi i dërgimit të punëtorëve në
kuadër të Werkvertrag, sipas tё cilit punёtorёt
me kontratë dërgohen nё Gjermani pёr
punё, por vazhdojnё tё jenё tё punёsuar nga
punёdhёnёsi i tyre nё vendin e origjinёs. Nё
vitin 2002, 45 400 punёtorё me kontratë u
rekrutuan sipas marrёveshjeve dypalëshe.
Pak mё pak se gjysma e tyre vinin nga Polonia
(OECD, 2005: 195-196).41 Pёr t’u punёsuar nё
Gjermani kёrkohet njё leje pune. Veçori e kёtĳ
sistemi ёshtё se nuk kёrkohet qё tё bёhet testimi
i tregut tё punёs. Pёr mё tepёr, punëmarrësi
sigurohet pёr pёrﬁtimet sociale vetëm nё
vendin e tĳ dhe jo nё Gjermani, gjё që ul koston
qё pёrballon punёdhёnёsi pёr punёtorin e tĳ nё
Gjermani. Megjithatё, njё rregull i tillё mund tё
sjellё humbje pёr punёtorin nёse pёrﬁtimet nё
vendin e origjinёs janё shumë mё pak joshëse
(kёshtu ndodh shpesh nё vendet nga tё cilat
vĳnё këta punёtorё).
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VI.4.4 Çёshtje të politikave
Migracioni i pёrkohshёm pёr motive punёsimi
mendohet se sjell pёrﬁtime pёr tё gjitha palёt
e pёrfshira nё proces (vendet e origjinёs, tё
destinacionit dhe punёtorёt migrantё) nёse

menaxhohet siç duhet (GCIM, 2005: 16,
paragraﬁ 25)42 . Njё shembull i asaj se si mund tё
arrihet kjo nё praktikё tregohet nё Kutinë VI.17
ku trajtohet rasti i migracionit tё pёrkohshёm
tё punёtorёve tё bujqёsisё nё Spanjё.

Kutia VI.17
Migracioni qarkullues pёr motive punёsimi dhe zhvillimi paralel
Nё vitin 1999, Unió de Pagesos (Sindikata e fermerёve) i Katalonjёs, bashkё me sindikatat e
fermerёve tё Valencias dhe tё Majorkёs ﬁlluan tё menaxhojnё marrjen nё punё tё punёtorёve
tё fermave nga Kolumbia, Maroku dhe Rumania pёr tё plotёsuar nevojat për fuqi punёtore nё
ferma gjatё periudhёs sё korrjeve.
Unió de Pagesos ёshtё e specializuar pёr menaxhimin e ﬂuksit tё punёtorёve sezonalё tё fermave.
Ajo pёrcakton dhe vlerёson nevojat pёr fuqi punёtore nё sektorin e bujqёsisë. Ajo bashkë me
Ministrinё e Punёs menaxhojnë kuotat, rekrutimin e punёtorёve dhe logjistikёn, p.sh. duke u
marrё me dhënien e vizave, me transportin, strehimin dhe monitorimin e kushteve tё punёs.
Programi i Mikëpritjes (Hosting), i promovuar nga Fondacioni “Fermerёt pёr Solidaritet”
(“Farmers for Solidarity”), ﬁllon qё me mbёrritjen e punёtorёve sezonalё duke organizuar njё
trajnim prezantues dhe njё kurs informimi pёr të drejtën e punёs, aksesin nё sistemin e kujdesit
shёndetёsor, dërgesat, njohuritё bazё tё gjuhёs dhe burimet sociale lokale. Ai mbёshtet gjithashtu
punёtorёt nё rastin e shtrimit tё tyre nё spital dhe organizon aktivitete social kulturore dhe
trajnime pёr tema tё ndryshme tё kёrkuara nga punёtorёt.
Pёrveç kёsaj, Fondacioni “Fermerёt pёr Solidaritet”, pёrmes Programit pёr Zhvillim, nxit dhe
mbёshtet punёtorёt sezonalё qё dёshirojnё tё ndihmojnё pёr zhvillimin e komuniteteve tё tyre
tё origjinёs pёrmes iniciativave kolektive. Kёto iniciativa kёrkojnё tё arrĳnё njё ndikim social
dhe produktiv nё komunitetet lokale, tё cilat, pёr shembull, mund tё pёrfshĳnё krĳimin e njё
qendre informimi pёr gratё, formimin e njё grupi prodhuesish tё vegjёl qumёshti ose krĳimin e
njё kooperative pёr marketingun dhe shitjen e frutave. Pёrveç ﬁtimit tё parave pёr familjet e tyre,
pёrmes fuqizimit të tyre dhe mbёshtetjes sё dhënë nga rrjeti i “Fermerёt pёr Solidaritet”, migrantёt
mund tё nxisin iniciativa social-ekonomike nё komunitetet e tyre në vendet e origjinёs.
Zhvillimi paralel ﬁllon me lёvizjen e punёtorёve sezonalё midis komuniteteve tё vendeve tё
origjinёs dhe atyre pritёse. Ata qëndrojnë zakonisht gjashtё muaj nё vendin pritёs dhe gjashtё
muaj tё tjerё nё vendin e tyre. Pёr pasojё, krĳohen dy valё paralele:
1. Njё valё ekonomike: punёtorёt sezonalё kontribuojnё me punёn e tyre pёr mbajtjen e sektorit
tё frutave nё vendin pritёs. Si shpёrblim pёr kёtё ata marrin rrogat, tё cilat, nё njё masё tё madhe,
bёhen dërgesa pёr familjet e tyre.
2. Njё valё mё pak e prekshme, pikёrisht shkёmbimi i njohurive dhe eksperiencave. Nё vendet
pritëse, prania e punёtorёve sezonalё pёrafron shtetёsinё me realitetet e komuniteteve mё pak
tё favorizuara dhe mё tё cёnueshme. Kjo valё nxit zhvillimin e kёtyre komuniteteve me projekte
kolektive tё bashkёﬁnancuara nga komunitetet pritёse.
Programet e binjakёzimit lejojnё stabilizimin e migracionit të pёrkohshёm pёr motive punёsimi
dhe ndikojnё pozitivisht nё rritjen e ndikimit të procesit të migracionit nё komunitetet e
origjinёs.
Burimi: Unió de Pagesos (prill 2006).
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Administratorёt dhe zyrtarёt duhet tё pёrpiqen
tё trajtojnё njё numёr çёshtjesh tё rёndёsishme
të politikave përpara se tё vazhdojnë të
hartojnё programe tё tjera pёr migracionin e
pёrkohёshёm pёr motive punёsimi.
Sё pari, siç u trajtua edhe nё Seksionin VI.3
mё sipёr, migracioni i pёrhershёm pёr motive
punёsimi ёshё duke u bёrё gjithnjё e mё
shumё njё alternativë në rritje pёr disa vende
evropiane, veçanёrisht me qëllim joshjen
e migrantёve shumё tё kualiﬁkuar për t’u
vendosur nё vendin nё �alё. Politikёbёrёsit
nё vendet e destinacionit duhet tё marrin në
konsideratë përparësitë e kёtĳ tipi migracioni
krahasuar me migracionin e pёrkohshёm pёr
motive punёsimi dhe rrethanat nё tё cilat ai
mund tё nxitet, duke u përpjekur njëkohësisht
tё garantojnë, nё bashkёpunim me vendet në
zhvillim të origjinёs, që kёto tё fundit të mos
mbeten pa talentet e tyre më të mirë.
Sё dyti, ndёrsa koncepti i migracionit tё
pёrkohshёm (qarkullues) pёr motive punёsimi
duket i shpjeguar shumë mirë në teori, dhe
në dritёn e dёshtimit tё politikave të shkuara
për skema për migracionin e përkohshëm,
veçanërisht nё Amerikёn e Veriut dhe nё Evropёn
Perёndimore (Kutia VI.18), po bёhen gjithnjё e
mё shumё pyetje pёr hartimin e programeve tё
tilla në mënyrë që ato të funksionojnë me sukses
në të ardhmen. Duket se nuk ekziston ndonjё
zgjidhje e gatshme për këtë.
Kutia VI.18
Programet pёr punёtorёt e huaj të
përkohshëm (TFWP) dhe dёshtimet e
politikave tё mëparshme
“Akuza e dytё [pёrveç argumenteve etike
bazuar nё konsideratat pёr tё drejtat- shih
Kapitullin VII] ёshtё se TFWP janё thjesht
tё paarritshme. Ky argument mbështetet nё
faktin se shumё nga programet për TFWP
tё sё shkuarёs dhe tё sё sotmes, veçanërisht
Programi Bracero nё SHBA (1942-64) dhe
Programi Gastarbeiter nё Gjermani (195573), nuk kanё arritur tё realizojnё objektivat
e vendosura në politikat e tyre dhe kanё
krĳuar njё numёr pasojash tё kundёrta,
dhe tё tilla qё nuk i kanё pasur synim. Tre
impaktet mё tё rёndёsishme negative ishin
shfrytёzimi i punёtorёve migrantё si gjatё
rekrutimit ashtu edhe gjatё punёs, shfaqja

e shtrembërimeve nё tregun e punёs, dhe
rritja e varёsisё strukturore të disa industrive
të caktuara nga punësimi i vazhdueshёm
i punёtorёve migrantё nё to dhe, ndoshta,
rezultati mё i rёndёsishëm negativ nga
pikёpamja e vendit pritës ishte moskthimi
dhe vendosja përfundimtare e shumё
punёtorёve miq.”
Burimi: M. Ruhs (2005: 213).

VI.4.5 Përgatitja e programeve të
realizueshme pёr migracionin e
përkohshëm pёr motive punёsimi
Duhet tё zgjidhen veçanёrisht dy çёshtje:
garancia se punёtorёt e pёrkohshёm migrantё
kthehen nё vendin e tyre tё origjinёs dhe
garancia pёr trajtimin e drejtё tё tyre nё
vendin e destinacionit. Kёto janё tё lidhura
me punёsimin e tyre mё pak tё sigurt dhe
me statusin e qëndrimit. Pёr shqetёsimin
e parё, vendet evropiane tё destinacionit
pёrdorin njё numёr tё ndryshёm politikash
dhe procedurash administrative pёr tё
rregulluar “pёrkohshmёrinё” dhe kёto
janё kryesisht tё lidhura me garantimin ose
lehtёsimin e kthimit. Pёr çёshtjen e dytё, po
tё kihen parasysh dёshtimet e politikës nё tё
shkuarёn (Kutia VI.18), ёshtё e rёndёsishme
qё tё parandalohet shfrytёzimi i punёtorёve
migrantё tё pёrkohshёm pёrmes mbrojtjes
së duhur tё të drejtave tё tyre. Njё çёshtje qё
lidhet me këto që u përmendën më sipër por qё
ёshtё e veçantё ёshtё nevoja pёr tё shmangur
shtrembёrimet e tregut tё punёs dhe varёsitё
strukturore tё disa sektorёve tё caktuar tё
punёsimit nga fuqia punëtore e huaj.
Pёr kёtё, është propozuar qё tё zbatohen masa
pёr tё garantuar qё punёtorёt migrantё merren
nё punё vetёm kur ata janë të domosdoshëm.
Masa tё tilla mund tё pёrfshĳnё caktimin e njё
tarife tё lartё pёr punёdhёnёsin pёr çdo punёtor
tё punёsuar. Kjo tarifë duhet tё caktohet në një
sasi të tillë që t’i japë punёdhёnёsit një stimul
e cila ta shtyjё atё tё kёrkojё punёtorё nё
tregun e brendshёm tё punёs ose tё mendojё
pёr alternativa tё tjera, tё tilla si mekanizimi
i procesit tё prodhimit ose nёnkontraktimi
(Ruhs, 2005: 214).
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Vendosja e limiteve ose e kushteve pёr
bashkimin familjar pёrdoret nё disa vende si
njё mjet qё garanton se punёtorёt migrantё të
pёrkohshёm e kanё mё pak tё mundur tё duan
tё rrinё nё vendin e destinacionit dhe kёshtu
kthehen nё shtёpi nё fund tё kontratёs sё tyre
tё punёs. Çёshtja komplekse e riintegrimit
trajtohet nё Seksionin VII.3.2 mё poshtё,
megjthёse ёshtё e rёndёsishme tё theksohet nё
kёtё aspekt se ekziston njё mosmarrёveshje e
konsiderueshme pёr kёtё çёshtje nё kontekstin
e bashkimit familjar. Nga ana tjetёr, disa vende
evropiane si Austria, Gjermania dhe Holanda,
janё pёrpjekur tё imponojnё disa kushte pёr
pranimin e anёtarёve tё familjes sё migrantit
(pёrfshirё edhe anёtarёt e familjes tё shtetasve)
pёr tё vlerёsuar nёse personat nё �alё janё tё
pёrshtatshёm pёr riintegrim nё komunitetin
pritёs (Groenendĳk, 2004). Nё anёn tjetër,
bashkimi familjar shihet si njё element jetik
për integrimin nё shoqёri.43 Nё lidhje me
punёtorёt migrantёtë pёrkohshёm, bashkimi
familjar shpesh nuk lejohet për punё sezonale
nё njё numёr vendesh tё OSBE. Nё Britaninё
e Madhe pёr shembull, aktualisht nuk lejohet
fare bashkimi familjar pёr punёtorёt migrantё
të përkohshëm me kualiﬁkim tё ulёt (pёr
shembull, SAWS dhe Skema e Bazuar nё
Sektorё–Kutitë VI.12 and VI.14), dhe nё Spanjё
punёtori duhet tё presё njё vit për të kërkuar
bashkim familjar, gjё qё efektivisht i pengon
anёtarёt e familjes tё bashkohen me punёtorёt
qё janё nё vend pёrkohёsisht.44 Nё Kanada, sipas
Programit tё Punёtorёve Sezonalё tё Bujqёsisё,
bashkimi familjar nuk ёshtё i mundur pёr
migrantёt nga Meksika dhe Karaibet.
VI.4.5.1 Garantimi i kthimit
Ekzistojnё njё numёr mjetesh politike me anё
tё tё cilave vendet e destinacionit mund tё
pёrpiqen tё garantojnё kthimin e punёtorёve
migrantё tё pёrkohshёm. Kёtu futen:
 kontrollet kuﬁtare nё dalje nga vendi i
punёsimit;
 detyrimi për të raportuar për punёtorёt
migrantё qё janё ende nё vend;
 detyrimi për të raportuar për punёtorёt
migrantё kur ata kthehen mbrapsht nё
vendin e tyre me synim lehtёsimn e kthimit
herё tjetёr nё vendin e punёsimit;






vёnia nё funksionim e sistemeve tё
rotacionit qё pengojnё punёtorin tё kthehet
nё tё njёjtin vend pune, tё paktёn pёr njё
periudhё kohe tё caktuar;
stimuj tё ndryshëm ﬁnanciar pёr kthimin;
mjete mё tradicionale pёr tё garantuar
kthimin, si deportimi ose dёbimi.

Kontrollet mund tё kryhen nё formёn
kontrolleve nё pikat e daljes në kuﬁ nga vendi
i punёsimit. Megjithёse disa vende kanё nё
funksionim kontrolle në pikat e daljeve (pёr
shembull Shtetet Anёtare tё BE qё marrin
pjesё nё sistemin Schengen janё tё detyruara
ta bёjnё kёtё, si pёr qytetarёt e BE ashtu edhe
pёr shtetasit e vendeve tё treta (BE, 1990: Neni
6(2)(b)), kёto kontrolle zakonisht nuk kryhen
me objektivin e kontrollit nёse migrantёt kanё
qёndruar mё shumё sesa koha e vkefshmërisë
së lejes së punёs nё vendin nё �alё. Pёr pasojё,
ekzistojnё pak statistika nё dispozicion pёr
kёtё çёshtje speciﬁke. Megjithatё, ndryshimet
e fundit nё rregullat e kuﬁrit tё vendeve tё BE
tani kёrkojnё qё pasaportat e shtetasve nga
vende tё treta tё vulosen kur hyjnё dhe dalin
nga vendet e BE pёr vizita afatshkurtёra. Kjo
do ta bёjё mё tё lehtё për të pёrcaktuar se kush
ka qёndruar mё shumё sesa ka qenё e lejuar, si
edhe pёr tё matur pёrmasat e kёtĳ problemi.45
Nё Britaninë e Madhe, sipas Skemёs sё Bazuar
nё Sektorё (Kutia VI.14), punёdhёnёsit janё
aktualisht tё detyruar tё raportojnё nё Zyrёn e
Lejeve tё Punёs nёse ata kanё ndonjё dyshim pёr
largimin e migrantit nga vendi pas pёrfundimit
tё periudhёs sё tĳ tё punёsimit (UK, 2005b: 3,
paragraﬁ 5(d)). Nё pёrputhje me sistemin e
ri tё bazuar nё pikё tё njo�uar nga qeveria e
Britanisë së Madhe nё mars 2006 (Seksioni
VI.3.4 mё sipёr), detyrimet e punёdhёnёsve
do tё bёhen mё tё forta pёrmes rregullave pёr
sponsorizimet (Kutia VI.19). Pёr mё tepёr,
Spanja ka negociuar marrёveshje dypalёshe
tё cilat nxisin punёtorёt migrantё qё dalin nga
vendi i punësimit tё regjistrojnё kthimin e tyre
nё vendin e origjinёs tek autoritetet konsullore
spanjolle, nёse ata dёshirojnё tё pёrﬁtojnё
lehtёsira pёr qёllime punёsimi nё tё ardhmen
nё Spanjё (Kutia VI.12 dhe Seksioni IX 1.1.3 mё
poshtё).
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Kutia VI.19
Financimi sipas Sistemit tё Ri tё Propozuar pёr Migracionin Bazuar
nё Pikё nё Britaninë e Madhe
Politika
57. Qёllimi i politikёs sё sponsorizimit ёshtё qё ata qё pёrﬁtojnё nga migracioni – jo vetëm qeveria,
por edhe punёdhёnёsit dhe institucionet arsimore – duhet tё luajnё rolin e tyre pёr tё garantuar qё
sistemi nuk keqpёrdoret. Duke punuar sё bashku ështё e mundur tё arrihet tё kemi njё sistem qё u
jep migrantëve nevojat e Britanisë së Madhe, por i cili mban jashtё tĳ tё gjithё ata njerëz pёr tё cilёt
nuk ka nevojё. Njё sistem migracioni i menaxhuar mirё nё Britaninë e Madhe ёshtё njё pёrgjegjёsi
e pёrbashkёt e qeverisё dhe e shoqёrisё nё tёrёsi.
Vërtetimet e ﬁnancimit
58. Pёr çdo aplikim për nivelet 2-5 [shih Kutian VI.7], një vërtetim i vlefshëm ﬁnancimi shёrben
si njё garanci nga sponsori që aplikanti e ka a�ёsinё ta kryejё njё punё tё caktuar ose njё kurs
studimi. Ky vërtetim duhet tё shihet si njё gjё e besueshme nga pikёpamja e migracionit, pra
se personi nё �alё ka mundёsi t’u pёrmbahet kushteve tё largimit. Kjo do tё zёvendёsojё testet
subjektive qё kёrkohen sipas rregullave aktuale tё migracionit tё cilat kёrkojnё njё gjykim nëse një
kurs është i pёrshtatshëm pёr aplikantin e caktuar, diçka qё i takon ta bёjё mё mirё njё institucion
arsimor; ose njё gjykim nëse një aplikant është i a�ё pёr tё kryer njё punё tё caktuar, diçka pёr tё
cilёn mund tё gjykojё mё mirё vetё punёdhёnёsi...
Sponsorёt e miratuar
61. Pёr shkak tё peshёs sё dhёnё sigurive qё japin sponsorёt pёr procesin e lejes së hyrjes ose të
lejes pёr tё qëndruar është e rёndёsishme tё sigurohet se tё gjithё sponsorёt janё kompetentё dhe
veprojnё me vullnet tё mirё. Pёr kёtё, do tё jetё e nevojshme qё tё gjitha organizatat qё duan tё
ﬁnancojnё migrantёt tё miratohen nga Ministria e Punёve tё Brendshme (Home Oﬃce) e cila lёshon
certiﬁkatat e ﬁnancimit. Pastaj, sponsorёt e mundshёm duhet tё bёjnё njё aplikim i cili tregon se ata i
plotësojnë kushtet e vendosura dhe kalojnë nëpër disa kontrolle para se të miratohen si sponsorë…
Pёrgjegjёsitё e sponsorёve
63. Krahas marrjes sё mё shumё pёrgjegjёsive pёr kontrollin e kredencialeve tё migrantёve qё ata
duan t’i sjellin nё Britaninë e Madhe, sponsorёve do t’u kёrkohet tё bashkёpunojnё me zyrën e
monitorimit të Ministrisё sё Punёve tё Brendshme (Home Oﬃce).
64. Sponsorёve do t’u kёrkohet tё na informojnё nёse njё migrant i ﬁnancuar prej tyre nuk vjen
nё ditën e parë të punës ose nuk regjistrohet nё kursin e tĳ. Po ashtu, pritet që ata tё raportojnё
për çdo mungesë tё zgjatur nё punё ose për ndёrprerjen e studimeve, ose nёse kontrata e tyre
ka pёrfunduar, nëse migranti po e lё punёn, ose nëse ai po e ndryshon institucionin arsimor.
Sponsorёt duhet tё na njo�ojnё gjithashtu nёse rrethanat e tyre kanë ndryshuar, pёr shembull,
nёse ata shkrihen me njё sipёrmarrje tjetёr ose gёlltiten prej saj…
Klasiﬁkimi i sponsorёve
66. Me qёllim qё ta trajtojmё kёtё çёshtje, ne do t’i klasiﬁkojmё sponsorёt nё klasёn A ose B nё
varёsi tё dokumenteve pёr ta dhe politikave qё ndjekin. Kjo nga ana e vet do t’u japё migrantёve
qё ata duan tё sponsorizojnё mё shumё ose mё pak pikё kur ata tё aplikojnё te ne. Sponsorёt qё
janё dakord me tё gjitha pёrgjegjёsitё e tyre dhe qё kanё migrantё qё i zbatojnё rregullisht kushtet
e migracionit tё tyre mund tё presin tё klasiﬁkohen në kategorinë A. Sponsorёt qё kanё një histori
dokumentesh mё pak tё mirë ose qё mund tё bёjnё mё shumё pёr tё pёrmirёsuar procedura e tyre,
do tё klasiﬁkohen në katëgorinë B. Sponsorёt pastaj do tё kenё njё stimul qё tё garantojnё se po
bёjnё mё tё mirёn e tyre pёr tё ruajtur integritetin e kontrollit. Sponsorёt e rinj do tё vlerёsohen
pёr rrezikun rast pas rasti para se t’u caktohet njё klasiﬁkim ﬁllestar.
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Financimi sipas Sistemit tё Ri tё Propozuar pёr Migracionin Bazuar
nё Pikё nё Britaninë e Madhe (vazhdim)
67. Sponsorёt qё dёshtojnё, ose ata pёr tё cilёt ne kemi tё dhёna se nuk i respektojnё nё njё
shkallё tё madhe rregullat ose mashtrojnё, hiqen nga lista e sponsorёve tё miratuar dhe mund
tё çohen pёr ndjekje penale. Para se tё hiqen nga kjo listё, sponsorёt njo�ohen pёr qёllimet tona
dhe u jepet mundёsia tё thonë �alën e tyre, megjithëse, gjatë kësaj kohe, tё gjithё aplikantёt do
të pezullohen.
Burimi: BM (2006: 19-20).
Njё numёr vendesh evropiane pёrdorin
“sistemet e rotacionit”, veçanёrisht pёr
punёtorёt sezonalё, ndёrsa nё Gjermani dhe
nё Britaninë e Madhe “sistemet e rotacionit”
përdoren pёr punёtorёt migrantё qё trajnohen
(Seksioni VI.4.3.3 above). Kёto sisteme kёrkojnё
qё punёtorё tё tillё tё largohen nga territori
pas pёrfundimit tё punёsimit tё pёrkohshёm
dhe i pengojnё ata tё rihyjnё pёr njё periudhё
tё caktuar kohe (midis 3 deri 9 muajve pёr
punёtorёt sezonalё dhe midis 1 viti deri 3
vjetёsh pёr punёtorёt nё skemёn e atyre qё
trajnohen).
Punёtorёve migrantё tё njё numri vendesh
tё destinacionit u janё ofruar stimuj pёr t’u
kthyer. Rezultatet e kohёve tё fundit kanё qenё
mikse. Kёto stimuj kanё tё bёjnё zakonisht me
ndihmёn ﬁnanciare pёr tё ndihmuar migrantёt
nё procesin social dhe ekonomik tё rihyrjes ose
tё bёhen tё zot pёr tё mbajtur veten apo tё hapin
njё biznes tё vogёl pas kthimit nё vendin e tyre.
Megjithatë, skema tё tilla stimujsh shoqёrohen
mё shpesh me ndihmёn qё u jepet azilkёrkuesve
tё pasuksesshёm dhe migrantёve tё parregullt
për tu kthyer vullnetarisht (Seksioni VI- II.4.6
mё poshtё).46 Stimuj tё tjerë ﬁnanciarë mund
tё pёrfshĳnё ndihmën për punёtorёt migrantё
që tё pёrﬁtojnё nga rembursimet e sigurimeve
shoqёrore ose të taksave pas kthimit nё vendin
e tyre tё origjinёs (Martin et al., 2005: 122), ose
ndihmën për hapjen e llogarive tё posaçme
tё kursimeve qё u japin mundёsi punёtorёve
migrantё tё pёrﬁtojnё nga përqindjet larta të
interesave me kushtin qё kursimet do t’u jepen
me kthimin e tyre nё vendin e origjinёs (Ruhs,
2005: 213).
Metoda standarde pёr tё vёnё nё zbatim
qёndrimin e pёrkohshёm tё migrantёve ёshtё
dёbimi ose deportimi. Kёto zbatohen për
punёtorёt e huaj qё e tejkalojnё kohёqёndrimin
e lejuar dhe qё pёr kёtё arsye gjenden nё situata
tё parregullta ose pa leje. Megjithatё, sigurisht
që ekzistojnё probleme për koston dhe

probleme tё qarta humanitare qё kanё tё bёjnё
me mjetet e garantimit tё kthimit, veçanёrisht
pёr kthimet e detyruara. IOM, pёr shembull,
mbron qëndrueshmërinë afatgjatё tё kthimit
vullnetar. Nё tё vёrtetё, ndërsa zhvillimi i ligjit
dhe politikёs sё BE në këtë fushë deri tani ёshtё
pёrqendruar nё bashkёpunimin midis shteteve
anёtare pёr kthimin me forcë, propozimi
mё i fundit i Komisionit pёr standarde dhe
procedura të pёrbashkёta pёr kthimin e
migrantёve qё janё rezidentё tё paligjshёm
(Kutia VIII.8), pёrfshirё dhe punёtorёt migrantё
tё parregullt, mbёshtet njё “periudhё njёmujore
pёr largimin vullnetar”. Mendohet se kjo gjë
do t’u japё kohё migrantёve tё mundshёm
pёr t’u kthyer që tё mendojnё pёr t’u kthyer
vullnetarisht, me avantazhin se kjo mund t’u
japё atyre mundёsinё tё rihyjnё nё njё datё tё
mëvonshme (BE, 2005c: 4 dhe Neni 6(2)).
VI.4.5.2 Trajtimi i drejtё i punёtorёve
migrantё tё pёrkohshёm
Presioni nё rritje i konkurrencës mbi
punёdhёnёsit i cili vjen nga globalizimi dhe
shtimi i praktikave elastike tё punёs krĳojnё
njё numёr vёshtirёsish pёr trajtimin dhe
mbrojtjen e drejtё të tё drejtave tё punёtorёve
migrantё tё pёrkohshёm. Nё shumё vende me
programe për migracionin e pёrkohshëm pёr
motive punësimi, punёtorёt migrantё e kanё
tё vёshtirё, nëse jo të pamundur, tё ndryshojnё
punёdhёnёsin ose punёt, tё bashkohen me
familjet e tyre, tё ﬁtojnё statusin e qëndrimit
tё sigurt, tё kenё akses nё të gjithё gamёn e
sigurimit tё mbrojtjes shoqёrore nё vendin e
punёsimit.47 Pёr mё tepёr, punёtorёt migrantё
të pёrkohshёm janё tё cёnueshёm ndaj disa
abuzimeve nё procesin e rekrutimit (Seksioni
III.2 mё sipёr). Punёtorёt e pakualiﬁkuar, nё
veçanti, ka mё shumё të ngjarë tё pёrdorin
shёrbimet e agjentёve privatё tё rekrutimit qё
konkurrojnё fort pёr t’i lidhur punёtorёt e tyre
me punёdhёnёsit nё vendet e destinacionit.
Abuzime tё tilla pёrfshĳnё keqinformimin e
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qёllimshёm pёr kushtet e punёs dhe tё jetesёs
nё vendin e punёsimit dhe caktimin e tarifave
shumё tё larta.48 Kёta punёtorё migrantё mund
tё pësojnë gjithashtu abuzime tё ngjashme kur
janë nё duart e ndёrmjetёsve tё punёsimit
nё vendet e destinacionit. (Seksioni VIII.4.3
mё poshtё). Edhe kёrkesa e disa vendeve
qё punёdhёnёsi tё sponsorizojё punёtorin
migrant mund tё çojё nё shfrytёzim, si pagesa
me vonesë e rrogave, zёvendёsimi i kontratёs
ﬁllestare tё punёs me njё tjetёr qё pёrmban mё
pak elemente mbrojtjeje pёr punёtorin migrant,
kuﬁzimet e lirisё sё lёvizjes dhe, nё disa raste,
kërcënimi ﬁzik ose seksual (Ruhs, 2003: 13-15,
ILO, 2003b).

Megjithatё,
nё
pёrgjithёsi,
standardet
ndёrkombёtare dhe rajonale për punёtorёt
migrantё nuk bёjnё dallime tё rёndёsishme
midis punёtorёve migrantё tё pёrkohshёm
dhe migrantёve tё tjerё për motive punёsimi
nё lidhje me aksesin e tyre pёr punё tё
rёndёsishme dhe pёr tё drejtat sociale (Kutia
VI.19). Kёto dallime shumë herë nuk gjenden
as nё legjislacionin kombёtar. Shpesh, problemi
qёndron nё mungesёn e dispozitave tё posaçme
për mbrojtjen e punёtorёve migrantё nё
legjislacionin vendas. Po ashtu, nga legjislacioni
vendas për punën janë përjashtuar kategori tё
cёnueshme si punёtorёt shtёpiakё (Seksioni
VI.4.3.4 mё sipёr) dhe punёtorёt e bujqёsisё.

Kutia VI.20
Standardet Ndёrkombёtare pёr Mbrojtjen e Punёtorёve Migrantё tё Pёrkohshёm
Konventat kryesore tё ILO pёr mbrojtjen e punёtorёve migrantё, Konventa Nr.97 dhe
Nr.143 si dhe ICRMW, kur ёshtё �ala pёr mbrojtjen, nё pёrgjithёsi nuk bёjnё dallime midis
punёtorёve migrantё tё pranuar pёr tё qёndruar dhe atyre qё janё pranuar pёr punёsim tё
pёrkohshёm. Megjithatё duhet pranuar se janë bërë disa rregullime pёr tё trajtuar kategori
tё veçanta tё punёtorёve tё pёrkohshёm.
Studentёt dhe ata qё trajnohen janё pёrjashtuar shprehimisht nga pjesa e Konventёs Nr. 143
për trajtim tё barabartё. Ata janё pёrjashtuar gjithashtu edhe nga dispozitat e ICRMW, pёrveç
Pjesёs V, e cila ka tё bёjё me kategori tё veçanta tё punёtorёve migrantё. Nё kёtё dokument
punёtorёve tё lidhur me projektet dhe punëtorëve në punë speciﬁke u hiqet mbrojtja për
të drejta të caktuara, si pёr shembull, aksesi pёr drejtim profesional, dhe për shërbimet e
vendosjes, pёr trajnim profesional, pёr strehim social, dhe pёr lirinë në zgjedhjen e punёs
(Neni 61 dhe 62). Ndёrsa mund tё ketë kuﬁzime edhe për tё drejtat e punёtorёve sezonalё,
dispozita përkatëse, Neni 59(1) nuk ёshtё i detyrueshёm. Sigurisht, pёr punёtorёt sezonalё
qё kanё punuar nё vendin e destinacionit pёr njё periudhё tё rёndёsishme kohe, ICRMW
(Neni 59(2)) i nxit shtetet palë t’i trajtojnё ata nё mёnyrё mё tё favorshme duke ua lehtёsuar
mundësinë për të marrë pjesë nё forma tё tjera punёsimi dhe duke u dhёnё përparësi pёrmbi
punёtorёt e tjerё qё kёrkojnё tё pranohen.
Me pёrjashtim tё disa pёrshtatjeve tё vogla tё lejueshme, mbrojtja e tё drejtave tё punёtorёve
migrantё tё pёrkohshёm dhe tё migrantёve me njё status qëndrimi mё tё sigurt duhet tё jetё e
njëjtë nё parim. Pёr mё tepёr, propozimet e politikave tё kohёve tё fundit, pёr t’i bёrё programet
e migracionit tё pёrkohshёm pёr motive pune mё efektive, nuk janё tё papajtueshme me
garantimin e mbrojtjes sё pёrshtatshme tё tё drejtave tё punёtorёve migrantё. Pёr shembull,
raporti i Komisionit Global pёr Migracionin Ndёrkombёtar, rekomandon ndёr tё tjera, se pёr
hartimin e programeve tё tilla efektive i duhet kushtuar vёmendje e kujdesshme informimit
tё migrantёve tё pёrkohshёm pёr tё drejtat dhe kushtet e tyre; garantimit qё ata tё trajtohen
njёlloj me shtetasit në lidhje me tё drejtat e tyre tё punёsimit; dhënien e së drejtës migrantëve
të pёrkohshёm për tё ndryshuar punёdhёnёsin e tyre gjatё periudhёs sё lejes sё tyre pёr
punё; monitorimit tё zbatimit tё lejeve tё punёs dhe tё kontratave të punës duke iu ofruar
migrantëve të përkohshëm listёn e zezё me vendet dhe punёdhёnёsit tё cilёt shkelin dispozitat
e dokumenteve tё tilla (GCIM, 2005:18, paragraﬁ 34).
Megjthatё, rritja e shpejtё e programeve pёr punёtorёt migrantё të pёrkohshёm dhe e
mundësisë për të pasur ndikim të kundërt në mbrojtjen e tё drejtave tё migrantёve nuk ishin
parashikuar nga instrumentet ndёrkombёtare dhe prandaj, kёto çёshtje nuk janё trajtuar me
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Standardet Ndёrkombёtare pёr Mbrojtjen e Punёtorёve Migrantё tё Pёrkohshёm (vazhdim)
qartësinë e mja�ueshme ose me hollësirat e duhura. Sigurisht, raporti i ILO nё Konferencёn
Ndёrkombёtare të Punёs, e qershorit 2004, vё në dukje se “standardet aktuale tё ILO nuk
u hartuan duke pasur parasysh edhe mbrojtjen e punёtorёve migrantë tё pёrkohshёm dhe
dispozitat qё zbatohen për punёtorёt e tjerё migrantё tё pranuar në mënyrë të ligjshme ka
mundёsi qё tё mos i përshtaten gjithmonё mirë situatёs së tyre” (ILO, 2004a: 89, paragraﬁ
282).
Megjithatё ia vlen tё pёrmendet se Plani i Politikës i Komisionit Evropian për Migracionin
e Ligjshёm, i cili shërben si udhërrëfyes për politikёbёrësit nё kёtё fushё deri nё vitin 2009
(Kutia IX.5), propozon miratimin e njё direktive tё pёrgjithshme kuadёr e cila tё garantojё
njё kuadër tё pёrbashkёt të tё drejtave për tё gjithё personat nga vende qё nuk bёjnё pjesё nё
BE ose personat nga vende tё treta pёr punёsim tё ligjshёm nё shtetet anёtare tё BE pa marrë
parasysh kohëzgjatjen e qёndrimit tё tyre, megjithёse nё kёtё fazё nuk ёshtё pёrcaktuar ende
niveli i mbrojtjes sё tё drejtave tё tyre.
Burimi: Böhning (2003); GCIM (2005); ILO (2004); BE (2005f).

SHENIME
Pёr shembull, ICRMW (UN, 1990: Neni 79) vё në dukje me terma të qarta: “Asgjё nё Konventёn e tanishme
nuk ndikon tek e drejta e çdo Shteti Anёtar për tё pёrcaktuar kriteret pёr pranimin e punёtorёve migrantё
dhe tё anёtarёve tё familjeve tё tyre. Pёr çёshtjet e tjera qё kanё lidhje me situatёn dhe trajtimin e tyre
ligjor si punёtorё migrantё dhe të anёtarёve tё familjeve tё tyre, Shtetet Palë u nёnshtrohen kuﬁzimeve të
pёrcaktuara nё kёtё Konventё”.
1

2

Informacion i ofruar nga IOM Moskё (Mars 2006).

3

Cf. Böhning (1996: 33).

Pёr shembull, punёdhёnёsit dhe sindikatat nё Spanjё e konsideruan kuotёn 2000 njё dёshtim sepse ajo
nuk plotësoi nevojat për krahë pune. Shih Pérez (2003).
4

Pёr shembull, nё vitin 2002, kur Spanja caktoi njё kuotё pёr migracionin pёr motive punësimi prej 32 079
vendesh, 10 884 vende ishin në dispozicion pёr punёsim tё qёndrueshёm afatgjatё, dhe 21195 vende pёr
punёsim tё pёrkohshёm. Megjithatё, sipas qeverisё spanjolle, vetёm 13 633 vende (42.5%) tё kuotёs sё vitit
2002 u plotёsuan: 3 113 kuota pёr vende pune afatgjatё dhe 21 195 pёr punёsim tё pёrkohshёm (Pérez,
2003: 4).
5

6

Ky quhet edhe “testimi i nevojave ekonomike”.

Britania e Madhe ﬁlloi Programin pёr Migrantёt Shumё tё Kualiﬁkuar nё janar 2003 me qёllim qё tё
lehtёsonte futjen e migrantёve shumё tё kualiﬁkuar. Ky program do tё pёrfshihet nё kohёn e duhur
nё sistemin e migracionit tё bazuar nё pikё dhe qё ka pesё nivele, nё nivelin e parё (Seksioni VI.3.4 mё
poshtё).
7

8

Me kushtin qё kriteret e pёrdorura tё jenё nё pёrputhje me ligjet aktuale federale pёr migracionin.

Kebeku ёshtё provinca e vetme qё ka autoritetin tё zgjedhё migrantёt nё mёnyrё tё pavarur (Kanada,
2001b).
9

Qё prej 2001, plani vjetor i migracionit ka parashikuar objektiva pёr pranimet e ardhshme pёr tё paktёn
dy vitet qё vĳnё, megjithёse Ministri vazhdon tё dorёzojё plane vjetore, duke pёrshtatur parashikimet e
mёparshme kur ёshtё e nevojshme (Canada, 2001b).
10

Shkathtёsi e tipit O, Shkathtёsi e nivelit A ose B. Shih CIC Kanada nё adresën h�p://www.cic.gc.ca/
english/skilled/qual-2-1.html
12
Po aty nё adresën h�p://www.cic.gc.ca/english/skilled/qual-5.html
11
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6.

Shih në adresën h�p://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/anglais/immigration/permanent-worker/
prerequisite.html
13

14
15

Shih në adresën h�p://cicnet.ci.gc.ca/english/skilled/provnom/index.html (Provincial Nomination).
Shih edhe në adresën h�p://cicnet.ci.gc.ca/english/business/index.html (Who is a Business Immigrant?).

Pёr shkak tё ndryshimit nё politikё nё shkurt 2005, bashkёshortёt dhe partnerët që bashkëjetojnë nuk
duhet tё kenё status tё vlefshёm migracioni tё pёrkohshёm nё mёnyrё qё t’u miratohet sponsorizimi. Shih
në adresën h�p://www.cic.gc.ca/english/sponsor/faq-spouse.html
16

Nё vitin 2004, u pranuan si rezidentё tё pёrhershёm 62 246 persona nё kategorinë e familjes dhe nё 2003
u pranuan 65 124 persona (Kanada, 2004; 2005b).
17

Migracioni pёr nё SHBA mund tё grupohet nё pёrgjthёsi nё katёr kategori kryesore: bashkim familjar,
migracion i bazuar nё punёsim, refugjatё dhe azilantё dhe tё ndryshёm (Bednarz and Kramer, 2004; 95-96).
18

Kёrkohet qё aplikanti tё ketё qenё nё SHBA pёr tё paktёn 30 muaj brenda pesё viteve tё fundit dhe tё
mos ketё qenё jashtё SHBA pёr mё shumё se njё vit.
19

Sipas IMMACT tё vitit 1990, numri vjetor i migrantёve me bazё punёsimin ёshtё rritur nga 54 000 deri
minimumi në 140 000. Pavarёsisht prej kёtĳ zmadhimi, kryefamiljarёt me bazё punёsimin (pra jo familjarёt
shoqёrues) pёrbёnin 3.7-7.8% tё migracionit vjetor pёr vitet ﬁskalё 1992-2001.
20

Limiti i pёrshtatur pёr pranimet me bazё punёsimin do tё jetё 140 000 plus vizat familjare tё papёrdorura
nga viti i mёparshёm.
21

22

Titulli 8 (Tё huajt dhe shtetёsia) i Kodit tё SHBA (8 U.S.C.) § 1153(b)(3)(B) (2006).

8 U.S.C. § 1152 (2006). Pas kёsaj, persona tё tjerё nga i njёjti vend nuk mund tё marrin viza migrantёsh
pёr atё vit dhe prandaj do tё jenё nё listёn e pritjes. Vitin pasues, procesi ﬁllon pёrsёri.
23

Si rezultat i njё riorganizimi tё madh tё miratuar nga Kongresi i SHBA, sipas Ligjit për Sigurinё
Kombёtare tё vitit 2002, funksionet e Shёrbimit tё Migracionit dhe tё Naturalizimit (INS) i kaluan nё 1
mars 2003 Departmentit të ri për Sigurinё Kombёtare (DHS). Njё njёsi e veçantё brenda Departamentit të
Sigurisë Kombëtare, Shёrbimet e Migracionit dhe tё Shtetёsisё nё SHBA (USCIS), trashёgon funksionet
operacionale tё ishINS, dhe ёshtё pёrgjegjёse pёr naturalizimin, azilin dhe rregullimin e statusit.
24

Vërtetimet e punёs iniciohen nga punёdhёnёsi, i cili mund tё dёrgojё njё formular nё DOL. Mё parё
punёdhёnёsit e dёrgonin atё nё zyrёn e Agjencisё Shtetёrore tё Forcёs sё Punёs (SWA). Sistemi i ri i
vendosur në mars tё vitit 2005, quhet Programi Elektronik i Menaxhimit tё Analizёs (Program Electronic
Review Management, PERM) që merret me modernizimin e procesit tё certiﬁkimit. Titulli 8 (Tё huajt dhe
shtetёsia) i Kodit të Rregullave Federale (Code of Federal Regulations, 8 C.F.R.) § 656. Pёrveç certiﬁkimit
tё punёs individuale, DOL ka krĳuar edhe njё plan profesionesh dhe ia ka deleguar miratimin e tĳ USCIS.
Plani i Listёs sё Profesioneve A ofron njё numër profesionesh pёr tё cilin DOL ka vendosur se nuk ka një
numër të mja�ueshëm punёtorёsh amerikanë tё cilёt janё tё a�ё, që duan, që janё tё kualiﬁkuar dhe tё
gatshёm pёr punёsim dhe se punёsimi i tё huajve nё kёto profesione nuk do tё ndikojё negativisht nё
rrogat dhe nё kushtet e punёs tё punёtorёve amerikanë tё punësuar në punë të ngjajshme. Profesionet e
planiﬁkuara nё grupin A pёrfshĳnё: ﬁzioterapistёt, tё cilёt duhet tё kenё kualiﬁkimet e nevojshme pёr tё
kryer provimin e licensimit nё shtetin ku ata do tё punojnë; infermierёt profesionistё tё cilёt ose e kanё
kaluar provimin e organizuar mga Komisioni për tё Diplomuarit nё Shkollat e Huaja tё Infermierisё
(CGFNS), ose kanë licensё tё plotё dhe tё pakuﬁzuar pёr tё ushtruar profesionin nё shtetin ku synon tё
punёsohet. 28 C.F.R. §656.10 et seq.
26
8 USC § 1101 et seq. (2006); 8 USC § 1154(a)(1)(I) (2006).
25
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Statistikat pёr vitin 2000 tregojnё se 85 % e migrantёve “tё pranuar” pёr arsye ekonomike ishin tashmё
nё SHBA dhe e kishin ndryshuar statusin e tyre nё status “migranti”.
27

Kёrkesat për hyrjen e shtetasve të BE, tё Zonёs Ekonomike Evropiane (EEA) ose tё Zvicrёs nuk trajtohen
nё kёtё Seksion.
28

Qё prej 3 tetorit 2005, 317 pjesёmarrёs morёn statusin e rezidentit tё pёrhershёm sipas programit (Milos,
2005). Projekti cakton kuota vjetore pranimi pёr aplikantёt e brendshёm dhe tё jashtёm (300 aplikime për
secilën kategori) (OECD, 2004b).
29

Kur faza testuese e projektit tё rezultojё e suksesshme, ai do tё hapet edhe pёr shtetasit nga vendet e
treta.
30

Shtetasit Bullgarё, Kroatё, dhe Kazakistanas mund tё aplikojnё pёrmes ambasadave çeke nё vendet e
tyre, por shtetasit nga vende tё tjera pjesёmarrёse duhet tё aplikojnё brenda Republikёs Çeke pasi tё kenё
siguruar lejen e tyre tё punёs dhe vizёn. Formularët e aplikimeve janё tё disponueshme nё adresën www.
immigrationcz.org.
31

Periudha prej 5 vjetёsh zёvendёson periudhёn e mёparshme prej 4 vjetёsh duke ﬁlluar qё nga 3 prilli
2006 (BM, 2006c: paragraﬁ134).
32

Shih GCIM (2005: 16, paragraﬁ 25). Banka Botёrore theksoi rёndёsinё e dërgesave pёr vendet nё zhvillim
tё cilat dёrgojnё migrantё nё Raportin e saj tё fundit pёr Parashikimet pёr Ekonominё Globale (World
Bank, 2005).
33

Migracioni i pёrkohshёm mund tё jetё me pёrﬁtim edhe pёr migrantёt, veçanёrisht nёse lehtёsohet
riintegrimi i tyre nё atdhe ose rihyrja nё vendin e destinacionit.
34

Pёr njё panoramё krahasuese tё numrit tё programeve tё migracionit tё pёrkohshёm pёr motive
punësimi nё Evropё, Amerikёn e Veriut dhe kudo tjetër, pёr problemet qё lidhen me to dhe pёr sugjerimet
pёr funksionimin e suksesshёm të këtyre programeve nё tё ardhmen, shih Martin (2003); Ruhs (2003). Shih
edhe Ruhs (2005: 203), Martin et al. (2005: chs 4 and 5).
35

36

Ligji Organik 8/2000, Neni 32(2); Dekreti mbretëror 864/2001, Neni 42 (shih Spanjë, 2001).

37

Informacion i ofruar nga IOM në Moskё (2006).

Pёr mё shumё informacion mbi Programin Kanadez tё Punёtorёve Sezonalё tё Bujqёsisё, shih në adresën
h�p://www.sdc.gc.ca/en/epb/lmd/fw/seasagri.shtml
38

Pёr shembull, programet e Gjermanisё “pёr punёtorin mik” �ojnё tё rinj nga Evropa Qendrore dhe
Lindore pёr njё periudhë maksimale prej 18 muajsh. Çdo vit, nё kёtё program marrin pjesё 3 000 deri nё 6
000 njerёz (shih h�p://www.zuwanderung.de/english/1_anwerbung.html, parё nё 28 shkurt 2006).
39

Pёr shembull, nё Gjermani punёtori trajnues duhet tё mbetet jashtё vendit pёr 3 vjet përpara se tё
kthehet, ndёrsa nё Britaninё e Madhe kjo periudhё ёshtё midis 1 dhe 2 vjetёsh (Kutia VI.15) (UK, 2005c: 6,
paras. 42-43).
40

41

Punёtorёt e tjerë erdhёn nga Hungaria, Kroacia, Rumania dhe nga Republika Çeke.

Shih gjithashtu Ruhs (2005), i cili shton se ekziston njё çёshtje etike pёr programet e reja dhe tё zgjeruara
pёr punёtorёt e pёrkohshёm tё huaj (TFWPs), e cila “e motivohet nga argumenti se njё liberalizim i
menaxhuar i migracionit ndёrkombёtar pёr motive punёsimi, veçanёrisht i punёtorёve me kualiﬁkim të
42
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ulët pёr të cilët kuﬁzimet e migracionit ndёrkombёtar dhe kështu edhe diferencat ndёrkombёtare nё paga
janë më të mëdha, do tё jetё me pёrﬁtim pёr tё gjitha palёt; dhe se TFWP pёrbёn opsionin mё realist të
politikës krahasuar me tё gjitha rrugёt e mundshme tё menaxhimit dhe tё liberalizimit tё migracionit pёr
motive punёsimi nё njё botё tё pёrbёrё prej shtetesh sovrane” (theksimi nё origjinal).
Shih Direktivёn 2003/86/EC mbi tё drejtёn për bashkim familjar (EU, 2003d), Parathënia Recital 4:
“Bashkimi Familjar ёshtё njё rrugё e nevojshme pёr të bёrё tё mundur jetёn familjare. Ai ndihmon tё
krĳohet stabiliteti social e kulturor duke lehtёsuar integrimin e shtetasve nga vende tё treta nё shtetet
anёtare, gjё qё i shёrben edhe nxitjes sё kohezionit ekonomik e social, njё objektiv themelor i Komunitetit
i shprehur nё Traktat”.
43

Nё kёtё drejtim, njё mjet tjetёr “kontrolli” mund tё jetё kuﬁzimi i aksesit tё anёtarёve tё familjes nё
tregun e punёs, kuﬁzim i cili disa herё ёshtё pёrdorur si njё gjё e nevojshme pёr tё mbrojtur tregun e
brendshёm tё punёs, por qё mund tё ketё edhe njё efekt tё kundёrt qё ёshtё izolimi i anёtarёve tё familjes
nё komunitetin pritёs duke penguar kёshtu integrimin e tyre.
44

45 Rregullorja e Kёshillit 2133/2004/EC (EU, 2004j) qё amendon dispozitat e Konventёs Schengen (EU,
1990) dhe Manuali i Pёrbashkёt qё u jep efekte të detajuara kёtyre dispozitave. Pёr mё tepёr, Be po
planiﬁkon tё krĳojë njё Sistem Informacioni Evropian pёr Vizat (VIS). Sapo VIS tё krĳohet, dokumentet e
udhёtimit dhe tё dhёnat biometrike tё tё gjithё aplikantёve nga vendet e treta për viza afat shkurtra do tё
futen nё bazёn e tё dhёnave tё VIS dhe teorikisht mendohet qё do tё ndihmojё nё identiﬁkimin e atyre qё
tejkalojnё kohёqёndrimin, qё shkatёrrojnё ose humbasin dokumentet e tyre tё udhёtimit ose tё identitetit
(EU, 2004k).
45

Shih pёr shembull, programet e IOM për të ndihmuar pёr kthimin vullnetar, programe tё zbatuara
nё njё numёr vendesh pritёse nё Evropё, si edhe programet e UNHCR për riatdhesimin vullnetar tё
refugjatëve nё situatat pas emergjencave.
46

Shih Ruhs (2003: 8-9), për 6 programe nё pesё vende (Gjermani, Kuvait, Singapor, Zvicёr, dhe SHBA).
Shih gjithashtu Cholewinski, (2004: 82-84).
47

Konventa e ILO pёr Agjencitё Private tё Punёsimit, e vitit 1997 (Nr. 181), ndalon agjencitё private tё
punёsimit t’u kёrkojnё “punёtorёve tarifa, kosto ose pagesa drejtpёrdrejt ose tёrthorazi, nё njё dorё ose
me kёste”, megjithёse autoriteti kompetent, nё interes tё punёtorёve nё �alё dhe pas konsultimesh me
partnerёt socialё, mund tё autorizojё pёrjashtime pёr disa kategori tё veçanta punёtorёsh si edhe pёr tipe
shёrbimesh qё ofrohen nga agjencitё private tё punёsimit (Neni 7).
48
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VII. Politikat e ndjekura pas
pranimit në vend: tё drejtat e
punёtorёve migrantё
Politikat e paspranimit lidhen me njё numёr
elementesh që kanë të bëjnë me rregullimin e
tregut tё punёs, me garantimin e mbrojtjes sё
punёtorёve, dhe me mbёshtetjen e mirёqenies
sё komunitetit. Masa tё rёndёsishme kёrkohen
tё merren pёrgjithёsisht nё pesё fusha:


Rregullimi i tregut tё punës, pёrfshirё
aksesin, mobilitetin dhe njohjen e
kualiﬁkimeve;



Mbrojtja e punёtorёve migrantё (dhe e
vendasve) nё kontekstin e punёsimit,
pёrfshirё monitorimin e kushteve tё
punёsimit, aksesin nё trajnimin profesional,
kurset e gjuhёs dhe tё integrimit, duke
lejuar lirinё e krĳimit tё shoqatave dhe
mbrojtjen nga diskriminimi;



Lehtёsimi i kohezionit social, veçanёrisht
pёrmes masave pёr parandalimin e
diskriminimit, pёr nxitjen e bashkimit
familjar dhe pёr ndihmёn pёr integrim;



Pёrmirёsimet nё mirёqenien sociale,
pёrfshirё fushat e aksesit pёr kujdes
shёndetёsor, arsim, strehim dhe organizim
komunitar;



Dispozitat pёr mbrojtjen sociale.

Shumica e kёtyre masave kanё lidhje me
garantimin e njё mbrojtjeje tё pёrshtatshme pёr

punёtorёt migrantё sa kohё qё ata ndodhen nё
vendin e destinacionit. Kёto masa gjenden nё
formёn e standardeve minimale nё kuadrin
ligjor ndёrkombёtar pёr tё drejtat e njeriut dhe
nё normat ndёrkombёtare tё punёs në të cilat
vendet anëtare të OSBE janë palë. Siç u nёnvizua
edhe nё Kapitullin I, ky kuadёr nuk ka tё bёjё
vetëm me shtetasit e njё vendi tё caktuar, por
ёshtё i zbatueshёm edhe pёr joshtetasit qё
janë rezidentё, tё tillё si punёtorёt migrantё
dhe anёtarёt e familjeve tё tyre pёrfshirё kёtu
edhe ata pa status tё rregullt. Pёrveç kёsaj,
nёn kujdesin e Kombeve tё Bashkuara dhe
tё ILO janё miratuar instrumente speciﬁke
ndёrkombёtare pёr mbrojtjen e punёtorёve
migantё dhe tё familjeve tё tyre. Ky kuadёr
me instrumente tё pёrgjithshme dhe speciﬁke
ёshtё përforcuar nëpërmjet zhvillimeve
normative nё Evropё, veçanёrisht brënda BE,
siç ёshtё trajtuar nё Seksionin IV mё sipёr
dhe nё Seksionin IX.1.3 mё poshtё, si edhe nё
kontekstin e Kёshillit tё Evropёs, i cili pёrfshin
shumё vende anëtare tё OSBE qё janë nё lindje
tё hapёsirёs sё BE tё zgjeruar. Megjithatё,
kёto standarde ndёrkombёtare dhe rajonale
mund tё kenё ndikim mbi jetёn e pёrditshme
tё punёtorёve migrantё vetёm nёse zbatohen
efektivisht nё nivel kombёtar. Mbrojtja e
punёtorёve migrantё gjatё kohës qё ata punojnё
nё vendin e destinacionit sigurohet mё mirё
nёpёrmjet legjislacionit tё atĳ vendi, pavarёsisht
nёse ky ёshtё kodi i punёs, legjislacioni mbi
punёsimin, ose rregulla tё tjera qё kanё tё
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bёjnё me rregullimin dhe mbrojtjen e tё huajve,
tё cilat zbatohen dhe mbёshteten nё normat
minimale tё pranuara nё nivel ndёrkombёtar
dhe rajonal. Pёr mё tepёr, edhe nёse vendet
nё �alё nuk janё tё pёrgatitura tё miratojnё
plotёsisht kёto standarde ndёrkombёtare ose
rajonale, ato megjithatё mund tё shёrbejnё si njё
model pёr hartimin e legjislacionit kombёtar.
Nё disa raste, masat e legjislacionit kombёtar tё
vendeve tё origjinёs (shih Kapitullin III) mund tё
kontribuojnё shumё pёr mbrojtjen e punёtorёve
tё tyre jashtё vendit, dhe shembuj tё masave tё
tilla jepen nё njё numёr seksionesh nё vĳim.

VII.1 Rregullimi i tregut
tё punёs
Rregullimi i tregut tё punёs ka të bëjë me
mundësinë për të pasur punë e profesion nё
vendin e destinacionit, pavarësisht nëse kjo
përbën punësimin e parë të punëtorit migrant
apo punën e tĳ të dytë kur ai ose ajo bёhet
një person i papunë. Rregullat qё lidhen me
njohjen e diplomave dhe tё kualiﬁkimeve
mund tё ndikojnё shumё nё llojin e punës
që lejohet të bëjnë punëtorët migrantë duke
pasur kështu një ndikim të madh në nivelin e
kontributit të tyre ekonomik e social në vendin
e destinacionit, si edhe në dërgesat dhe mjetet
e tyre potenciale për të rritur zhvillimin e
vendeve të tyre të origjinës.

VII.1.1 Aksesi nё punёsim
VII.1.1.1 Kuﬁzimet e punёsimit
Legjislacioni kombёtar nё shumicёn e vendeve,
me pёrjashtim tё pak vendeve ku migrantёt
pranohen si tё pёrhershёm qё pas mbёrritjes,
pёrmban kuﬁzime tё cilat mund tё ndikojnё
mbi zgjedhjen e lirё tё llojit tё punёs. Kёto
kuﬁzime mund tё ngushtojnё drejtpёrdrejt
aksesin e punёtorёve migrantё nё punёsim
pёrmes rregullimit tё rrethanave nё tё cilat ata
mund tё ndryshojnё vendet e punёs ose pёrmes
vendosjes sё prioriteteve pёr punёsim nё favor tё
punёtorёve vendas (Seksioni VI.2.2). Punёsimi
i punёtorёve migrantё ndikohet tёrthorazi prej
kuﬁzimeve tё tjera tё tilla si dispozita ligjore
në bazë të të cilave punëdhënësve u kërkohet

qё tё sigurojnë autorizim pёr tё punёsuar
punёtorё tё huaj ose qё pёrcaktojnё përqindjen
e punёtorёve vendas qё duhet tё jenё punёsuar
nё njё sipёrmarrje.
Nё vende tё tilla si Belgjika, Qipro, dhe Republika
Çeke lejet e punёs u lёshohen tё huajve tё
paktёn gjatё periudhёs ﬁllestare – pёr njё vend
pune tё caktuar nё njё sipёrmarrje ose pёr njё
punёdhёnёs tё caktuar. Nё disa vende tё tjera
si Bullgaria lejet e punёs jepen pёr njё rajon tё
caktuar gjeograﬁk. Nё Austri dhe nё Zvicёr lejet
e qëndrimit ose tё punёs tё dhёna nga autoritetet
janё tё kuﬁzuara nё parim pёr njё kanton tё
dhёnё. Megjithatё, respektivisht pas pesё ose
dhjetё vjetёsh, punёtori migrant ka mundёsinё tё
kёrkojё punё nё tё gjithё vendin. Nё vende tё tilla
si Shqipёria dhe Japonia leja mund tё jepet pёr
njё profesion ose fushё aktiviteti tё caktuar pa e
kuﬁzuar vetëm nё njё punёdhёnёs tё vetëm, ose
qё nga ﬁllimi i periudhёs ﬁllestare tё punёsimit
ose kur janё plotёsuar disa kushte tё caktuara tё
qёndrimit dhe tё punёsimit.
Legjislacioni i Austrisё kёrkon edhe njё
autorizim për punёsim edhe njё leje pune.
Megjithёse autorizimi i punёsimit duhet tё
merret nga punёdhёnёsi, prapёseprapё ai
ёshtё kuﬁzues nё efektet qё ka mbi lëvizjen
profesionale tё punёtorёve tё huaj, pёrderisa ata
nuk mund tё merren nё punё nga punёdhёnёs
tё cilёve u janё refuzuar autorizimet e punёsimit
(shih edhe Seksionin VI.4.2 mё sipёr nё lidhje
me qëndrimin e mbajtur nё Federatёn Ruse).
Nё SHBA, kёto autorizime punёsimi jepen
vetёm nёse garantohen nga situata nё tregun e
punёsimit ose nёse kuota pёr punёtorёt e huaj
e cila ёshtё e ﬁksuar pёr çdo sipёrmarrje ose nё
nivel kombёtar nuk tejkalohet, ose nёse ajo nuk
ka pёr tё pasur implikime negative pёr pagat
dhe kushtet e punёs sё punёtorёve vendas tё
punёsuar nё aktivitete tё ngjajshme (Seksioni
VI.3.2.2 mё sipёr).
Normalisht, nё rastet kur punёtorёt migrantё
duan tё ndryshojnё punё, ata mund tё kёrkojnё
nё çdo kohё tё vendosen nё punё tё tjera,
edhe qё nё ditёn e parё tё hyrjes tё vend. Kjo
ndodh pasi ata kanё tё drejtё tё kenё akses
nё shёrbimin e punёsimit publik tё vendit tё
migracionit. Zyrtarёt nuk mund t’ua mohojnё
atyre aksesin nё kёto shёrbime, por ata mund t’i
mbajnё migrantёt nё punёt e njё industrie ose
profesioni tё veçantё, nёse kёshtu ka vendosur
qeveria e vendit tё destinacionit dhe nёse ata
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sapo kanё hyrё nё vend. Zyrtarёt gjithashtu
mund t’i rezervojnё funksionet politike vetёm
pёr vendasit (Böhning, 1996: 58). Megjithatё, siç
ёshtё vёnё nё dukje nё Seksionin V.4.2, kuﬁzimet
pёr ndryshimin e vendit tё punёs brenda tё
njёjtit sektor punёsimi nuk duhet tё vazhdojnё
pёr njё kohё shumё tё gjatё, veçanёrisht pёr
punёt e pakualiﬁkuara, sepse kjo rrit rrezikun
qё punёtori migrant tё shfrytёzohet.
VII.1.1.2 Aksesi i lirё nё tregun e punёs
Sigurimi i aksesit tё lirё nё tregun e punёs ёshtё
njё hap i rёndёsishёm pёr punёtorin migrant.
Ky mund tё luajё njё rol jetёsor pёr nxitjen
e integrimit tё punёtorёve migrantё dhe tё
familjeve tё tyre nё vendin e destinacionit.
Aksesi i lirё nё tregun e punёs ёshtё njё çёshtje
qё ёshtё zgjidhur nё mёnyra tё ndryshme nё
vendet evropiane. Megjithatё, nё shumё raste,
nё varёsi tё kushteve qё lidhen me pranimin e
tyre tё parё nё vend, punёtorёt migrantё mund
tё kenё akses tё lirё nё tregun e punёs pas njё
periudhe minimale prej 2-5 vjetёsh punёsimi
nё vendin nё �alё (Cholewinski, 2004: 58).
Kohёzgjatja e kёtyre kuﬁzimeve gjeograﬁke,
industriale ose profesionale tё punёsimit
ndryshon shumё nga njёri vend nё tjetrin, pёr
shembull, Austria (nga pesё ose tetё deri nё
dhjetё vjetё), Belgjika (nga dy ose tre deri nё
katёr vjet), Australia (dy vjet, por kjo ka tё bёjё
vetёm me rezidentёt e pёrhershёm), Kroacia
(tre vjet), Finlanda (dy vjet), Luksemburgu
(katёr deri nё pesё vjet), Holanda (tre vjet),
Spanja (tre vjet), Zvicra (pesё deri nё dhjetё
vjet), Britania e Madhe (katёr vjet).
Megjithatё, nё ato vende tё destinacionit
ku aksesi i lirё pёr punёsim iu mundёsohet
punёtorёve tё huaj, e drejta për punë shpesh
ёshtё e kuﬁzuar nё pёrputhje me rregullat e
pranimit. Zakonisht, punёtorёve migrantё tё
kualiﬁkuar e drejta për punë iu jepet mё herёt
sesa atyre qё janё mё pak tё kualiﬁkuar. Nё disa
vende tё cilat pёrdorin sistemin e migracionit
tё bazuar tek punёsimi (Shih Seksionin VI.3
mё sipёr), aksesi i lirё nё punёsim zbatohet
qё nga momenti i mbёrritjes nё vend (pёr
shembull, nё Kanada). Krejt ndryshe ndodh nё
disa vende destinacioni, si ato nё Azi ku liria e
pjesëmarrjes nё punёsim nuk jepet fare sepse
migracioni pёr motive punёsimi perceptohet si
njё gjё vetёm e pёrkohshme.
Rregullat e pranimit dhe tё migracionit mund
tё sjellin diskriminim tё hapur ose tё fshehtё

ndaj migranteve femra pёr shkak tё ndarjes sё
punёve sipas gjinive nё vendet e origjinёs dhe
nё ato tё destinacionit. Ndarja e vazhdueshme
e profesioneve sipas gjinive nёnkupton qё
shumica e punёve tё disponueshme pёr
migrantet gra janё “punё femёrore” tё lidhura
me rolet e tyre tradicionale. Kёrkesa neutrale
nga pikёpamja gjinore pёr punonjёs shtёpiakё,
infermierё dhe argëtuese merret nё fakt si
kёrkesё pёr tё rekrutuar gra. Oferta pёr punё
speciﬁke sipas gjinive bazohet nё stereotipet
dhe rolet gjinore dhe disa programe trajnimi
qё pёrcaktojnё disa profesione si mё tё
pёrshtatshme pёr gra. Kjo mund tё pasqyrohet
tёrthorazi nё rregullat e pranimit dhe gratё
kanё mundёsi qё tё konsiderohen si migrantё
tё pavarur vetёm pёr disa kategori tё caktuara
punёsh. Megjithёse ka gra profesioniste me nivel tё mesёm e tё lartё kualiﬁkimi nё profesione
tё tilla si infermiere, profesoresha, mёsuese, dhe
menaxhere tё kompanive shumёkombёshe,
shumica e grave migrante janё tё vendosura
nё punё qё kёrkojnё kualiﬁkim tё ulёt si
nё shёrbimin shtёpiak, argёtim, fabrika ku
punohet intensivisht, përkujdes dhe disa
herё edhe bujqёsi. Pёrveç kёsaj, disa vende
kёrkojnё qё punёtoret migrante gra tё bёjnё
testet e shtatzanisё me qёllim qё tё pranohen
pёr punёsim ose ta pёrdorin shtatzaninё si
njё argument pёr ta pёrfunduar punёsimin e
tyre, gjё qё ёshtё nё kundёrshtim me tё drejtat
ndёrkombёtare tё njeriut dhe standardet e
punёs (ILO, 2003c; UN, 2004: paragraﬁ 153)1.
Rregullat nё instrumentet ndёrkombёtare pёr
migracionin nё lidhje me aksesin nё tregun
e punёs tё punёtorёve migrantё gjithashtu
ndryshojnё. Megjithёse sipas Konventёs
Ndёrkombёtare pёr tё Drejtat Ekonomike,
Sociale dhe Kulturore (ICESCR) (Neni 6), çdo
njeri ka tё drejtё tё punojё dhe kjo ёshtё njё e
drejtё pёr tё gjithё personat pavarёsisht nga
kombёsia e tyre, shtetet mund tё bёjnё dallime
midis vendasve dhe jovendasve nёse dallime tё
tilla bёhen pёr njё qëllim legjitim tё shtetit dhe
mund tё justiﬁkohen mbi bazёn e parimit tё
proporcionalitetit. Mbrojtja e fuqisё punёtore
vendase nё disa rrethana mund tё pёrbёjё
njё objektiv tё përcaktuar qartё. Konventa
e ILO Nr. 143 mban njё qёndrim liberal pёr
kёtё çёshtje. Ky qёndrim iu bёn tё mundur
punёtorёve migrantё tё kenё akses nё tregun
e punёs pas dy vjetёsh punёsimi, ndёrkohё qё
shteteve anёtare qё ratiﬁkojnë ICRMW iu jepet
mё shumё liri (Kutia VII.1).
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Kutia VII.1
E drejta Ndёrkombёtare dhe aksesi nё tregun e punёs
pёr punёtorёt migrantё nё vendin e punёsimit
Konventa Ndёrkombёtare pёr tё Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, Neni 6(1)
“Shtetet Palё nё kёtё Konventё njohin tё drejtёn pёr punё, e cila pёrfshin tё drejtёn e çdokujt pёr tё
pasur mundёsi tё ﬁtojё jetesёn e tĳ/saj nёpёrmjet punёs, tё cilёn ai/ajo e zgjedh ose e pranon lirisht
dhe ndёrmarrin hapat e duhura pёr ta mbrojtur kёtё tё drejtё.”
Nё lidhje me zbatimin e sё drejtёs sё punёtorёve migrantё dhe familjeve tё tyre pёr punё, Komiteti
pёr tё Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore nё Komentin e Pёrgjithshёm 18 mbi tё Drejtёn pёr
Punё, tё miratuar nё 24 nёntor 2005, nёnvizon se “parimi i mosdiskriminimit siç ёshtё formuluar
nё nenin 2.2 tё Konventёs, dhe nё nenin 7 tё [Konventёs sё Kombeve tё Bashkuara pёr Punёtorёt
Migrantё], duhet tё zbatohet nё lidhje me shanset e punёsimit pёr punёtorёt migrantё dhe familjet
e tyre” (2005: paragraﬁ 18).
Konventa e ILO pёr Punёtorёt Migrantё (dispozitat shtesё), 1975 (Nr. 143), Neni 14
Nё rastin e mundësisë së dhënë punёtorёve migrantё pёr të marrë pjesë në punё tё tjera pёrveç
atyre pёr tё cilat ata janё rekrutuar, Neni 14 i Konventёs Nr. 143 tё ILO parashikon dy tipe
kuﬁzimesh qё mund tё vendosen.
Njё Shtet Anёtar mund tё:
a) vendosё zgjedhjen e lirё tё punёsimit, duke iu siguruar punёtorёve migrantё tё drejtёn pёr
lëvizje gjeograﬁke, me kushtin qё punёtorёt migrantё tё kenё qëndruar nё mёnyrё tё ligjshme
nё territorin e tĳ pёr qёllime punёsimi pёr njё periudhё tё paracaktuar e cila nuk i kalon dy vjet
ose, nёse ligjet ose rregullat e tĳ parashikojnë kontrata pёr njё kohёzgjatje ﬁkse prej mё pak se dy
vjetёsh, qё punёtori tё ketё pёrfunduar kontratёn e tĳ tё parё tё punёs;
b) kuﬁzojё aksesin pёr kategori tё caktuara pune ose funksione kur kjo ёshtё e domosdoshme nё
interes tё shtetit. Sipas kёsaj dispozite, punёtorёt migrantё mund tё pretendojnё tё drejtёn pёr tё
kёrkuar njё punё tё ndryshme nga ajo e cila u ёshtё dhёnё sipas kontratёs sё tyre tё parё pas dy
viteve tё para tё tyre nё vend ose pas pёrfundimit tё kontratёs sё tyre tё parё nёse kjo ёshtё mё e
shkurtёr nё kohёzgjatje.
Konventa e Kombeve tё Bashkuara pёr Punёtorёt Migrantё (ICRMW), Neni 52
Sipas kёsaj Konvente (UN, 1990), qeveria nuk e ka tё ndaluar tё kuﬁzojё njё punёtor tё rekrutuar
jashtё shtetit tё punёsohet nё njё industri ose profesion. Por kuﬁzime tё tilla nuk mund tё zgjasin
mё shumё se dy vjet. Qё nё ditёn e parё tё vitit tё tretё tё pranisё sё njё tё huaji nё njё vend, ai/ajo
ka tё drejtёn tё kёrkojё njё punё tjetёr. Emigrantit mund t’i refuzohet çdo lloj pune e veçantё nёse
- brenda kuptimit tё njё testi tё vendit vakant - njё punëtor vendas, ose dikush qё barazohet me
vendasit, ka dёshirё ta marrё atё punё. Megjithatё, qё nё ditёn e parё tё vitit tё gjashtё tё qёndrimit
tё tё huajit, ai/ajo duhet tё ketё tё njёjtёn tё drejtё pёr njё punё si edhe çdo punëtor vendas.
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VII.1.2 Ndryshimi i vendit të punës
pa dëshirën e migrantit
Nё standardet e ILO dhe tё Kombeve tё
Bashkuara ekziston njё konsensus qё nёse
njё punёtor migrant humbet punёn e tĳ/saj,
ai/ajo nuk largohet domosdoshmërisht dhe
menjёherё nga vendi i destinacionit. Ai duhet
parё si pjesё e fuqisё punёtore normale. Nё
rastet nё tё cilat migrantёt e humbasin punёn
e tyre jo pёr arsye qё lidhen me vullnetin
e tyre, por pёr shkaqe tё shёndetit, ose se
punёdhёnёsi e ndërpret marrёdhёnien e punёs
ose falimenton, Konventa e ILO Nr. 143, Neni
8, pёrmban formulimin e mёposhtёm nё lidhje
me punёtorёt migrantё rezidentё tё ligjshёm
nё vend:
a) Punёtori migrant nuk duhet parё si
njё person pa dokumente ose i parregullt
thjesht prej faktit qё ai humbet punёn
e tĳ/saj. Kjo nё vetvete nuk nёnkupton
tёrheqjen e lejes tё tĳ/saj tё qёndrimit ose,
tё lejes sё punёs.
b) Si pasojё, punёtori duhet tё gёzojё
trajtim tё barabartё me vendasit
veçanёrisht nё lidhje me garancitё e
sigurisё sё punёsimit, ofrimin e njё
punёsimi alternativ, lehtësirave dhe
ritrajnimeve.2
Sllovakia ka nёnshkruar marrёveshje dypalёshe
pёr punёsimin reciprok tё migrantёve duke
speciﬁkuar se kur marrёdhёnia e punёs e
migrantit ka pёrfunduar pёr ndonjё arsye qё
nuk varet nga ai, organi rekrutues duhet tё
pёrpiqet tё gjejё njё punё tjetёr tё pёrshtatshme.
Megjithatё, nё Austri, njё punёtor migrant qё
ёshtё pa punё rrezikon tё dёbohet pёr shkak
se ai nuk ka mjete tё mja�ueshme jetese,
pavarёsisht nga fakti qё ai/ajo ka njё leje tё
vlefshme pёr qëndrim tё pёrhershёm. Zvicra
gjithashtu, thekson se njё leje e pёrhershme
qëndrimi mund tё hiqet nё rast varfёrie, meqë,
sipas ligjit zviceran, varfёria pёrbёn njё arsye
ligjore pёr dёbim, megjithёse vendimi pёr
dёbimin e njё individi duhet tё respektojё
parimin e proporcionalitetit. Ky parim ka
kuptimin qё dёbimi urdhёrohet vetёm kur
kthimi nё vendin e origjinёs ёshtё i mundur dhe
mund tё zbatohet nё mёnyrё tё arsyeshme.

Megjithatё, Konventa e ILO Nr. 143 nuk u jep
migrantёve tё drejtёn tё qёndrojnё nё vend
pas dy vjetёsh tё prezencёs sё tyre ose pasi
kontrata e tyre e parё e punёs ka skaduar. Neni
8(1) e ka �alёn vetëm pёr punёtorёt migrantё
qё humbasin punёn e tyre, krahasuar me ata
punёtorё punёsimi i tё cilёve pёrfundon ashtu
siç parashikohet nё kontratё. Kёshtu, praktika
e zakonshme e pёrcaktimit tё periudhёs kohore
dhe e kёmbёnguljes qё migrantёt tё kthehen
nё vendin e tyre pas përfundimit tё kёsaj
periudhe nuk ёshtё nё vetvete nё kontradiktё
me dispozitёn (ILO, 1999a).

VII.1.3 Humbja e trurit dhe
mungesa e njohjes së diplomave
Shumё punёtorё migrantё, veçanёrisht gra,
e sakriﬁkojnё veten e tyre nё profesione që
kërkojnë kualiﬁkime tё ulёta ndёrkohё qё janё
tё mbikualiﬁkuara. Disa nga ato kanё diploma
universitare ose kualiﬁkime tё tjera tё nivelit
tё lartё: janë të diplomuar në universitete si
arkitektë, doktorё, kontabilistё, etj. Njё numёr
i madh i kёtyre grave migrante punojnё si
punёtore shtёpiake, (Seksioni VI.4.3.4) dhe
hasin vёshtirёsi pёr t’u ngjitur nё shkallёn
e profesioneve, veçanёrisht nёse janё pa
dokumente. Rregulli për të punuar vetëm tek
“njё punёdhёnёs” ose kuﬁzimi pёr tё ndryshuar
llojin e punёs ndikon pёr keq mbi gratё. Njё e
diplomuar universitare qё punon si punonjёse
shtёpie nuk mund tё zёrё njё profesion tjetёr qё
do të ishte më i përshtatshëm për të përdorur si
duhet shkathtёsitё ose arsimin qё ka edhe nёse
hapet njё vend pune (ILO, 2003c: 13).
Tё njёjtat çёshtje qё trajtohen edhe nё seksionin
mbi rrjedhjen e trurit (Seksioni IV.7) hasen
edhe nё humbjen e trurit: vendet e origjinёs
shpenzojnё sasi tё mёdha tё fondeve arsimore
pёr punёtorёt qё pastaj largohen nga vendi pёr
tё gjetur njё punё jashtё shtetit. Megjithatё, nё
lidhje me dërgesat, vendet e origjinёs mund tё
konsiderohen se humbasin mё shumë pёrmes
humbjes sё trurit sesa pёrmes rrjedhjes sё
trurit. Kjo shpjegohet me faktin se ata qё ikin
zёnё punё pak tё kualiﬁkuara. Pёrderisa kёta
migrantё shpesh hyjnё nё tregun e punёs pa
dokumente dhe nё punë të cilat nuk kërkojnë
kualiﬁkim, pagat qё ata marrin janё shumё mё
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tё ulёta sesa ato qё ata do tё merrnin nёse do tё
zinin vende pune ku tё pёrdornin kualiﬁkimet
e tyre. Nё anёn tjetёr, rrogat e tyre tё ulёta
pakёsojnё dukshëm sasinё e dërgesave qё
migrantët mund tё dёrgojnё nё shtёpi.
Njё nga arsyet qё shkaktojnё kёtё nivel tё lartё
tё humbjes sё trurit tek burimet njerёzore ёshtё
se shumica e kёtyre punёtorёve qёndrojnё dhe
punojnё nё vendin e destinacionit si migrantё
tё parregullt. Tregjet e punёs tё vendeve tё
industrializuara kanё kёrkesё tё lartё pёr
shёrbime përkujdesi ndёrkohё qё shpesh
kjo kёrkesё pёr punёtorё tё huaj nuk njihet
dhe nuk ka rrugë të mja�ueshme ligjore tё
migracionit pёr tё kapur kёto profesione. Nё
kёtё drejtim, praktikat mё tё mira janё vënë
re nё Greqi, Itali, dhe Spanjё ku njё numёr i
madh grash punёtore tё huaja tё pёrqendruara
nё sektorin shtёpiak janё legalizuar. Nё
Itali, skema e legalizimit e vitit 2002 çoi nё
regjistrimin e 450 000 punёtorёve tё huaj tё
regjistruar si bashkёpunёtorё familjarё (84%
e tё cilёve ishin gra) dhe pёrfaqёsonin 35.2
% tё numrit të përgjithshëm tё punёtorёve tё
rregullt (Kutia VIII.5). Nё ﬁllim tё vitit 2006,
Ministria Italiane e Punёs botoi kuotat e veta
pёr punёtorёt e huaj qё pёrfshinin 45 000
leje pune pёr sektorin shtёpiak, nga 170 000

leje qё u dhanё në tërësi. Nё Spanjё, skema e
legalizimit e vitit 2005 ndihmoi tё pёrﬁtonin
njё numёr i madh punёtorёsh migrantё nё kёtё
sektor: punёtorёve migrantё tё huaj shtёpiakё
iu lёshuan 191 570 leje pune (89% e tyre ishin
gra), qё pёrfaqёsonin 33.4 % tё numrit të
përgjithshëm tё punёtorёve tё legalizuar. Nё
Greqi, numri i grave migrante qё punonin nё
sektorin shtёpiak të legalizuara nё vitin 1998
ishte gjithashtu shumё i lartё (32.6%).
Pёrveç çёshtjes sё uljes sё migracionit tё
parregullt pёrmes legalizimit tё punёtorёve tё
sistemuar nё tregun e punёs pёr vite me radhё,
janё tё domosdoshme edhe njohja e kёrkesave
tё tregut të punës dhe hapja e rrugëve ligjore
pёr migracion.
Njё arsye tjetёr e humbjes sё trurit ёshtё mungesa
e sistemit tё njohjes sё diplomave dhe tё kualiﬁkimeve midis vendeve kryesore tё origjinёs dhe
vendeve tё destinacionit. Njohja e kualiﬁkimeve
tё ﬁtuara jashtё ёshtё kёshtu një fushë tjetër e gjerë
në tё cilёn duhen bёrё ndryshime tё rёndёsishme
nё politikat dhe praktikat kombёtare me qёllim
qё tё garantohet qё punёtorёt migrantё qё hyjnё
në mënyrë të ligjshme tё kenё akses nё punёsim
me kushte të barabarta si edhe punёtorёt vendas
(Kutia VII.2).

Kutia VII.2
Njohja e kualiﬁkimeve
Njё parakusht i rёndёsishёm pёr të bërë të mundur që migrantёt tё konkurrojnё me vendasit pёr
punё ёshtё njohja e kualiﬁkimeve tё huaja nё vendin e punёsimit. Neni 14 i Konventёs sё ILO
Nr. 143 thotё se “njё Shtet Anёtar …. (b) pas konsultimeve tё pёrshtatshme me pёrfaqёsuesit e
organizatave tё punёdhёnёsve dhe tё punёtorёve mund tё bёjё rregullime nё lidhje me njohjen
e kualiﬁkimeve profesionale tё ﬁtuara jashtё territorit tё tĳ, pёrfshirё edhe certiﬁkatat dhe
diplomat”. E njёjta dispozitё pёrmbahet edhe nё Paragraﬁn 6 tё Rekomandimit tё ILO Nr. 151.
Megjthatё, njohja e kualiﬁkimeve profesionale dhe akademike e punёtorёve migrantё ёshtё njё
fushë nё tё cilёn shtetet anёtare nuk duket se kanё bёrё ndonjё përparim tё madh, as në mënyrë
unilaterale, as nё mёnyrё bilaterale dhe as nё nivel rajonal (me pёrjashtim tё zhvillimeve
pёrkatёse nё BE). Vetёm njё numёr i vogёl shtetesh duket se po punojnё pёr kёtё çёshtje.
Legjislacioni i Italisё parashikon se “në kuadër të një programi kombëtar për integrimin dhe mbi
bazën e marrëveshjeve me autoritetet lokale e rajonale, institucionet arsimore duhet tё nxisin
(…) ato studime tё cilat çojnё nё marrjen e certiﬁkatave tё arsimit tё detyruar ose tё diplomave tё
shkollave tё mesme tё cilat marrin parasysh arsimin e marrë nё vendin e origjinёs (dhe) kriteret
pёr njohjen e kualiﬁkimeve tё ﬁtuara nё vendin e origjinёs me qёllim qё tё lehtёsojnё integrimin
nё sistemin shkollor”.
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Njohja e kualiﬁkimeve (vazhdim)
Nё Australi, Departamenti i Komonuellthit i Marrёdhёnieve nё Vendin e Punёs dhe i Biznesit
të Vogёl kёrkon njohjen kombёtare tё profesioneve në fushën e përpunimit të metaleve dhe
elektriçistëve pёr rezidentёt e pёrhershёm dhe vlerёsimin e a�ёsive nё shumicёn e profesioneve
pёr njerёzit qё aplikojnё për tё migruar nё Australi. Agjensi tё tilla si Njёsia Ndёrkombёtare e
Kualiﬁkimeve nё Departamentin Viktorian tё Zhvillimit të Vendit, e cila vepron nёn koordinimin
e Zyrёs Kombëtare pёr Njohjen Ndёrkombёtare tё A�ёsive, e cila ёshtё pjesё e Departamentit tё
Komonuellthit pёr Çёshtjet e Punёsimit, Arsimit, Trajnimit dhe tё tё Rinjve ofrojnё ndihmё pёr
njohjen e a�ёsive kualiﬁkuese.
Autoriteti i Kualiﬁkimeve i Zelandёs sё Re ka pёrgjegjёsinё e vlerёsimit tё kualiﬁkimeve
ndёrkombёtare pёr ekuivalentimin e tyre me ato tё ﬁtuara nё Zelandёn e Re. Pёrveç kёsaj,
legjislacioni i Zelandёs sё Re kёrkon regjistrimin e njerёzve qё duan tё praktikojnё disa profesione
të caktuara, si doktorёt, dhe qeveria raporton se “jurisprudenca pёr tё drejtat e njeriut kёrkon qё
organet vlerёsuese tё kenё procedura në fuqi pёr vlerёsimin e kualiﬁkimeve ndёrkombёtare”.
Njё numёr i vogёl shtetesh i njohin kualiﬁkimet mbi bazёn e marrёveshjeve dypalëshe ose
shumëpalëshe, si pёr shembull, Sllovakia.
Burimi: ILO, Programi Ndërkombëtar për Migracionin (MIGRANT), Mars 2006

VII.2 Mbrojtja nё
kontekstin e punёsimit

e lindjes) zbatohen pёr tё gjithё punёtorёt.
Ky nocion u mbrojt nё njё Opionion
Kёshillimor tё lёshuar nga njё gjykatё
ndёrkombёtare, Gjykata Ndёramerikane e
tё Drejtave tё Njeriut, e cila pohon:

Ndёrsa shtetet ruajnё të drejtat e tyre sovrane
pёr politikat e tyre tё migracionit, e drejta
ndёrkombёtare ka pёrcaktuar tri nocione
themelore tё cilat karakterizojnё mbrojtjen
e punёtorёve migrantё dhe të anёtarёve të
familjeve tё tyre:


Barazinё në trajtim midis punёtorёve tё
rregullt migrantё dhe vendasve nё fushёn
e punёsimit dhe tё profesionit.



Tё drejtat themelore universale zbatohen
pёr tё gjithё migrantёt, pavarёsisht nga
statusi i tyre. Ky nocion ёshtё nёnkuptuar
pa kuﬁzime nё Konventёn Nr. 143 tё ILO
dhe mё vonё ёshtё pёrcaktuar nё mёnyrё
të qartë nё ICRMW e vitit 1990. Ky ёshtё
edhe njё parim themelor i të drejtës
ndёrkombёtare pёr tё drejtat e njeriut. Siç
u theksua nё Seksionin I.3 mё sipёr, tetë
konventat kryesore tё ILO zbatohen për tё
gjithё punёtorёt migrantё.



Njё
gamё
e
gjerё
standardesh
ndёrkombёtare tё punёs që parashikojnё
mbrojtjen nё trajtim dhe nё kushtet e
punёs (pёrfshirё sigurinё në punë dhe
të shёndetit, orët maksimale tё punёs,
pagesën minimale, mosdiskriminimin,
lirinё e organizimit në shoqata, dhe lejen

Cilёsia e të qenit migrant e një personi
nuk mund tё pёrbёjё justiﬁkim pёr t’i
hequr atĳ/asaj të drejtën për të gëzuar dhe
ushtruar tё drejtat e tĳ njerëzore, midis tё
tjerash, edhe ato qё lidhen me punёn. Njё
migrant, duke hyrё nё njё marrёdhёnie
pune, e duke qenё punёtor ﬁton tё
drejtat që duhet t’i njihen e garantohen,
pavarësisht nga situata e tĳ e rregullt ose
e parregullt nё shtetin ku ёshtё punёsuar.
Kёto tё drejta rrjedhin nga marrёdhёnia e
punёs (IACHR, 2003).

Parandalimi i shfrytёzimit tё migrantёve,
penalizimi i abuzimit tё personave nga
traﬁkantёt dhe kontrabandistёt e qenieve
njerёzore dhe shkurajimi i punёsimit tё
parregullt kёrkon zbatimin e standardeve tё
qarta minimale kombёtare tё tё drejtave tё
njeriut dhe të punës pёr mbrojtjen e punёtorёve,
shtetas apo migrantë (shih Seksioni VIII.4.3).
Standardet ndёrkombёtare tё punёs pёr
punёn e detyruar dhe punën e fёmĳёve, për
lirinё e organizimit dhe mosdiskriminimin,
për sigurinё në punë dhe shёndetin, si dhe
mbrojtjen e pagave pёrbёjnё normat minimale
ndёrkombёtare pёr legjislacionin kombëtar.
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Njё shtesё e nevojshme ёshtё monitorimi dhe
inspektimi, veçanёrisht në fusha tё tilla si
bujqёsia, ndёrtimi, puna shtёpiake, industria
e seksit dhe sektorё tё tjerё tё punёsimit tё

“parregullt” pёr tё parandaluar shfrytёzimin,
për të zbuluar punёn e detyruar dhe për të
garantuar kushtet minimale pёr punё tё denjё
pёr tё gjithё.

Kutia VII.3
Standardet Ndёrkombёtare qё mbrojnё punёtorёt migrantё nё lidhje me termat dhe kushtet e
punёsimit
Sipas Konventёs sё ILO Nr. 97 (Neni 6 (1)(a)), punёtorёt migrantё me qëndrim tё ligjshёm nё vend
nuk duhen trajtuar nё mёnyrё mё pak tё favorshme sesa vendasit pёr çёshtjet e pagave, tё orёve
tё punёs dhe tё orëve përtej orarit të punёs, tё pushimeve me pagesё, tё kuﬁzimeve tё punёs nё
shtёpi, tё moshёs minimale, tё trajnimit ose punësimit të grave dhe tё rinjve, në atë shkallë që
çёshtje të tilla rregullohen nga ligji ose rregulloret apo nga autoritetet administrative.
Sipas Konventёs sё ILO Nr.143 (Neni 10), punёtorёt migrantё me qëndrim tё ligjshёm duhet
tё gёzojnё “shanse dhe trajtim të barabartë nё lidhje me punёsimin dhe profesionin”. Neni 12
garanton barazinё e trajtimit nё lidhje me kushtet e punёs pёr tё gjithё punёtorёt migrantё tё
rregullt qё kryejnё tё njёjtin aktivitet pavarёsisht nga kushtet e tyre tё veçanta tё punёsimit.
Rekomandimi i ILO Nr. 151 (paragraﬁ 2) vё nё dukje se punёtorёve migrantё me dokumente
duhet t’u garantohen shanse dhe trajtim i barabartё për sa i përket:
a) aksesit në orientimin profesional dhe ndërmjetësimi për punë;
b) aksesit në trajnimin profesional dhe punësimin sipas zgjedhjes sё tyre mbi bazёn e
pёrshtatshmёrisё individuale pёr trajnim ose punёsim tё tillё, duke marrё në konsideratë
kualiﬁkimet e ﬁtuara jashtё shtetit dhe nё shtetin e punёsimit;
c) ngritjes nё detyrё nё pёrputhje me karakterin, eksperiencёn, a�ёsinё dhe zellin individual;
d) sigurisё së punёsimit, sigurimit të punёsimit alternativ, të punës humanitare
ritrajnimit;

dhe të

e) pagesёs sё barabartё pёr punё tё barabartё;
f) kushteve të punёs, pёrfshirё orёt e punёs, periudhat e pushimit, pushimet vjetore tё paguara,
masat për sigurinё dhe shёndetin në punë, si dhe masat për sigurimet shoqërore, lehtësirat për
përkrahje sociale dhe përﬁtimet qe jepen nё lidhje me punёsimin.
Neni 9(1) i Konventёs Nr. 143 garanton trajtim të barabartë pёr tё gjithё punëtorët migrantë nё
lidhje me respektimin e tё drejtave qё lindin prej punёsimit tё mёparshёm, si e drejta pёr pagesёn,
sigurimet shoqёrore dhe pёrﬁtimet e tjera.
ICRMW (Neni 25(1), përcakton se tё gjithё punёtorёt migrantë – ata qё janё me qëndrim të ligjshёm
si edhe ata qё janё pa dokumente ose nё njё situatё tё parregullt – duhet tё gёzojnё “trajtim jo
mё pak tё favorshёm sesa ai qё u bёhet shtetasve nё shtetin e punёsimit nё lidhje me pagat, dhe
kushtet e tjera… ose kushtet e kontratёs sё punёsimit”.
Pёr mё tepёr, Neni 25(2) shton: “Nuk është i ligjshёm devĳimi nё kontratat private tё punёsimit
nga parimi i trajtimit të barabartë...”
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VII.2.1 Termat dhe kushtet e
punёsimit
Parimi udhёheqёs nё lidhje me termat dhe
kushtet minimale tё punёsimit (pёr shembull,
siguria dhe shëndeti në punë, mbrojtja e pagës
dhe e kohёs sё punёs) qё gjendet nё instrumentet
e përgjithshme ndёrkombёtare pёr tё drejtat
e njeriut (UDHR: Neni 23; ICESCR: Neni 7)
dhe i pёrpunuar nё standardet e ILO, ёshtё
se tё gjithё punёtorёt e huaj duhet tё trajtohen
me kushte të barabarta me vendasit . Kёto tё
drejta pёrfshĳnё pagë të barabartё pёr punё
tё barabartё, i cili ёshtё njё parim themelor nё
Konventat themelore tё ratiﬁkuara gjerësisht tё
3
ILO, ato me Nr. 100 and Nr. 111 mbi barazinё
dhe nё Konventat e ILO Nr. 97 dhe 143, dhe
ndalimi i zbritjeve tё paligjshme nga pagat e
punёtorёve, qё ёshtё njё parim themelor i njohur
nё Konventёn e ILO për Mbrojtjen e Pagave,
tё vitit 1949 (Nr. 95), konventë e ratiﬁkuar
gjerёsisht. Konventa e ILO Nr. 111 i mbron tё
gjithё punёtorёt migrantё nga diskriminimi nё
lidhje me kushtet e tyre tё punës, diskriminim
qё ndodh ndёr tё tjera pёr shkak të racёs,
ngjyrёs, etnisё, seksit, ose fesë (ILO, 1999b:
369-374, 493-495)4. Pёrveç kёsaj, aplikimi i
standardeve tё tjera tё ILO nё fushën e sigurisë
dhe shëndetit në punë tё kohёs sё punёs dhe
tё mbrojtjes sё pagave nuk kuﬁzohet patjetёr
dhe vetёm për punёtorёt migrantё të rregullt.
Parimi i trajtimit të barabartë nёnvizohet qartё
nё instrumentet speciﬁke ndёrkombёtare
qё kanё tё bёjnё me mbrojtjen e punёtorёve
migrantё (Kutia VII.3).
Nё lidhje me kushtet e punёs, janё tё pakta
dispozitat ligjore ose administrative nё
nivel kombëtar tё cilat bёjnё dallimin midis
punёtorёve migrantё tё rregullt dhe shtetasve
bazuar nё shtetёsinё. Nё fakt, nё shumё raste,
kushtet e punёs rregullohen me kodin e punёs
ose me legjislacion tjetёr pёr punёn i cili
zbatohet pa dallim si ndaj vendasve ashtu edhe
ndaj punёtorёve tё huaj pa dallim, nё pёrputhje
me dispozitat e pёrgjithshme pёr kёtё qёllim.
Megjithatё, diskriminimi administrativ ndaj
punёtorёve migrantё ka shumё mundёsi tё
ndodhё nё lidhje me sigurinё e punёsimit dhe
trajnimin profesional (shih edhe Seksionin
VII.2.2).
Megjithatё, parimi i barazisё zbatohet edhe nё
trajnimin profesional dhe pёr mbrojtjen nga
pushimi nga puna. Sipas Konventёs Nr. 143

(Neni 10), miratimet e punëdhënësit ose të
shtetit për trajnim profesional duhet të jepen
gjithashtu edhe për punёtorët migrantë me
qëndrim të ligjshёm nё vend. Ndёrsa kjo duket
e vёshtirё tё zbatohet në praktikë, sidomos
kur punёtori migrant ndodhet nё vend vetёm
pёrkohёsisht, shanset e tĳ pёr zhvillimin e
a�ёsive tё punёs janё jetike pёr integrimin
nё tregun e punёs dhe pёr parandalimin
e pёrjashtimit social (Seksioni VII.3.2)
(veçanёrisht nёse punёtorёt migrantё do tё
vendosen më vonë nё atё vend) si edhe pёr
kontributin e tyre tё ardhshёm nё ekonominё
e vendit tё origjinёs nё rast të kthimit tё tyre
atje. Nё lidhje me pushimin nga puna, ndërsa
shpesh është e pashmangshme që punëtorët të
humbasin punën e tyre gjatë rënies ekonomike,
dallimet midis punёtorёve vendas dhe atyre
tё huaj nuk duhet tё lejohen pa pasur arsye të
fortë. Megjithatё, nё Austri, ligji parashikon qё
tё huajt, ose tё paktёn ata qё kanё kuﬁzime nё
lejen e punёs duhet tё jenё tё parёt qё duhet tё
largohen nga puna nё rast se staﬁ pakёsohet.
Pёr sa i pёrket trajtimit të barabartë për
punёsimin
alternativ,
lehtësirave
dhe
ritrajnimit, kjo gjё varet nga situata e punёtorit
migrant siç ndodh nё vende tё tilla si Australia,
Austria, Republika Çeke, Gjermania, Zelanda
e Re, dhe Britania e Madhe. Nёse punёtori
ёshtё njё rezident i pёrhershёm, ai/ajo gёzon tё
njёjtat avantazhe si vendasit pas njё periudhe
tё caktuar kohe. Megjithatё, do tё ishte e
pamundur qё njё punёtor me qëndrim të
pёrkohshёm tё plotёsojё kёrkesat e qëndrimit,
dhe prandaj do tё ketё shans tё vogёl pёr tё
pasur akses në përﬁtime të tilla.
Njё aspekt veçanёrisht i rёndёsishёm i termave
dhe kushteve tё punёsimit tё punёtorёve
migrantё ёshtё e drejta pёr trajtim tё barabartё
nё lidhje me tё drejtat qё rrjedhin nga
punёsimi i mёparshёm. Instrumentet speciﬁke
ndёrkombёtare qё mbrojnё punёtorёt migrantё
nënvizojnë se kjo e drejtё duhet tё mbrohet pёr
tё gjithё migrantёt, pёrfshirё dhe punëtorët
migrantё tё parregullt (Konveta e ILO Nr.143:
Neni 9(1); ICRMW, Nenet 25(3) dhe 27).
Trajtimi i barabartё duhet zbatuar veçanёrisht
pёr shpërblimet (rrogat e mëparshme). Kjo
ёshtё veçanёrisht e rёndёsishme pёr punёtorёt
migrantё tё parregullt, pёrderisa punёdhёnёsit
shpesh pёrpiqen qё t’u shpёtojnё detyrimeve
tё tyre duke u fshehur pas faktit se ata janё tё
punёsuar jo tё ligjshёm. Trajtimi i barabartё nё
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lidhje me të drejtat nga punësimi i mëparshëm
zbatohet gjithashtu edhe pёr pёrﬁtimet nga
sigurimet shoqёrore qё lindin nga njё punёsim
i tillё (Seksioni VII.5 mё poshtё) dhe pёrfshin
mundёsinё e rimbursimit tё kontributeteve
tё sigurimeve shoqёrore ose tё eksportimit
tё pёrﬁtimeve tё migrantit nё vendin e tĳ tё
5
origjinёs. Megjithatё, ky pёrﬁtim nuk shkon
deri pёr tё drejtat dhënia e të cilave nuk varet
6
prej periudhёs sё punёsimit.
Trajtimi i barabartё midis punёtorёve vendas
dhe punёtorёve migrantё tё rregullt mbrohet
edhe me marrёveshjet dypalёshe të punёs
(Seksioni IX.1.1 mё poshtё), tё cilat pёrmbajnё
shpesh dispozita qё garantojnё kushte tё
barabarta pune dhe punёsimi, si edhe me
marrёveshjet dypalёshe pёr sigurimet shoqёrore
tё cilat u japin mundёsi punёtorёve migrantё qё,
ndёr tё tjera, tё eksportojnё pёrﬁtimet nё vendin
e tyre. Kjo çёshtje ёshtё duke u bёrё gjithnjё e
mё e rёndёsishme pёr punёtorёt migrantё që
kthehen dhe për familjet e tyre (veçanёrisht për
personat qё kanё dalё nё pension).

VII.2.2 Trajnimi profesional, kurset
për gjuhёn dhe integrimin
Parimi i barazisё pёr punёtorёt migrantё
tё rregullt dhe pёr punëtorët vendas arrin
edhe deri tek aksesi për trajnim profesional
7
dhe ritrajnim.
Megjithatё, diskriminimi
administrativ ndaj punёtorёve migrantё
ekziston nё dy fusha: nё fushёn e trajnimit
profesional dhe tё trajnimit pёr mёsimin e
gjuhёs. Prej kёtyre tё dyjave, aksesi i njëjtë pёr
trajnimin profesional ёshtё mё problematiku.
Nё Norvegji, aksesi i tё huajve nё trajnimin
profesional pёrﬁtohet vetёm nёse plotёsohet
kushti i qëndrimit. Nё Kanada, (province e
Skocisё sё Re) punёtorёve migrantё u kёrkohet
tё paguajnё tarifa pёr kurse profesionale dhe
mësimin e zanatit, ndёrsa banorët kanadezё tё
provincёs i pёrﬁtojnё kёto trajnime falas ose
me njё tarifё mё tё ulёt.
Nё lidhje me trajnimin gjuhёsor, standardet e
ILO vёnё nё dukje se kjo gjё duhet tё ndodhё
“sa mё shumё qё tё jetё e mundur gjatё kohёs
sё paguar” (Rekomandimi i ILO i vitit 1975
(Nr. 151): paragraﬁ 7(1)(b)). Mёsimi i gjuhёs së
vendit pritёs ёshtё njё gjё themelore pёr tё bёrё
tё mundur qё punёtorёt migrantё dhe anëtarët
e familjeve të tyre tё bёjnё njё kalim tё butё

nё shtetin e punёsimit. Trajnimi pёr mёsimin
e gjuhёs pёrbёn nevojёn mё tё dukshme dhe
mё urgjente kur punёtorёt migrantё dhe ata
qё varen prej tyre nuk e dinё gjuhёn e vendit
ku kanё shkuar. Kjo mund tё organizohet nga
qeveria kombëtare ose mund t’u delegohet
OJF-ve e shoqёruar me fonde qeveritare pёr
atё qёllim.
Nё Gjermani, Ministria e Punёs dhe e Çёshtjeve
Sociale mbёshtet mёsimdhёnien e gjuhёs
gjermane pёr punёtorёt migrantё pёrmes
shoqatёs “Gjermanishtja pёr punёtorёt e huaj”.
Disa nga kurset marrin parasysh posaçёrisht
nevojat e punёtorёve migrantё dhe tё grave tё
reja dhe e kombinojnё trajnimin për mёsimin e
gjuhёs me pёrgatitje pёr trajnim profesional. Në
veçanti, qeveria gjermane raporton se “kurset
qё marrin parasysh nevojat profesionale po
bёhen gjithnjё e mё tё rёndёsishme”. Shembuj
tё tjerё janё San Marino ku “çdo vit, shteti nxit
dhe organizon kurse tё gjuhës italiane e tё
gjuhës së huaj pёr tё ndihmuar qytetarёt e huaj
dhe ata vendas nё punёt e tyre tё pёrditshme”.
Nё Itali, shkollat dhe institucionet duhet
tё ofrojnё kurse dhe aktivitete tё tjera nё
gjuhёn italiane nё tё mirё tё atyre që nuk
ﬂasin italisht. Komuniteti gjermanishtfolёs
i Belgjikёs organizon njё program qё quhet
“integrim pёr tё gjithё pёrmes shkrimit dhe
leximit” i cili synon të arrĳë grupet socialisht tё
margjinalizuara, pёrfshirё kёtu migrantёt dhe
anёtarёt e familjeve tё tyre dhe ka pёr qёllim
tё pёrmirёsojё a�ёsinё e tyre për tё lexuar dhe
shkruar nё gjermanisht si edhe tё marrin njohuri
bazё tё frёngjishtes dhe tё gjermanishtes. Nё
Norvegji, migrantёve u ofrohen 500 orё mësim
nё norvegjisht ku pёrfshihet informacion bazё
pёr shoqёrinё e vendit pritёs.
Njё shembull interesant i shёrbimeve nё
mbёshtetje tё zhvillimit dhe integrimit
tё punёtorёve migrantё ёshtё Programi i
Karrierёs, i Arsimit dhe i Trajnimit i ofruar nga
Bordi Kёshillimor (CETAB). Ky program ёshtё
krĳuar nga Federata Botёrore e Komuniteteve
8
Mylsimane Khoja Shia Ithnaasheri.
Kjo organizatё, me bazё nё Britaninë e Madhe,
nxit arsimimin dhe zhvillimin e karrierёs tё
grave dhe burrave muslimanё nё moshё tё re
pёrmes ofrimit tё informacionit nё adresën e
tyre të internetit dhe një numri programesh
komunitare.
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VII.2.3 Tё drejtat e sindikatave
Njёra nga rrugёt mё efektive pёr parandalimin
e shfrytёzimit tё punёtorёve migrantё ёshtё
lejimi i tyre që tё ushtrojnё tё drejtёn pёr të
hyrë në sindikata pa pengesa. Tё drejtat e
sindikatave pёrbёhen nga liria e organizimit
dhe marrёveshja kolektive. Kёto tё drejta
njihen universalisht nga tё gjitha instrumentet
kryesore ndёrkombёtare pёr tё drejtat e
njeriut.9
ILO e konsideron tё drejtёn e lirisё sё
organizimit dhe atё tё marrёveshjes kolektive
si njё shqetёsim themelor, e drejtë që njihet
nga Kushtetuta e ILO dhe prandaj duhet tё
mbrohet nga të gjitha shtetet anёtare tё ILO,
pavarёsisht nga ratiﬁkimi ose jo i konventave
tё veçanta. Ky pozicion ёshtё pёrsёritur nё
vitin 1998 nё Deklaratёn mbi Parimet dhe tё
Drejtat Themelore nё Punё, e cila identiﬁkon
dy konventa tё veçanta tё ILO (Nr. 87 and 98).
Kёto konveta merren me tё drejtat e sindikatave
dhe bёjnё pjesё në tetё instrumentet kryesore
pёr tё drejtat themelore (Seksioni I.3). Kёto
instrumente janё ratiﬁkuar përkatësisht nga
145 dhe 154 vende, por nё shumё raste vihet re
se zbatimi i tyre lё shumё pёr tё dёshiruar.
Konventa Nr. 87 (Neni 2) thekson se “punёtorёt
dhe punёdhёnёsit, pa asnjё lloj dallimi, duhet
tё kenё tё drejtёn tё formojnё organizata dhe t’u
nënshtrohen vetëm rregullave të organizatës
në �alë për tu bërë anëtarë të organizatës që ata
dëshirojnë pa pasur nevojё pёr leje paraprake”.
Kjo e drejtё “ka kuptimin qё çdokush qё
qëndron në mënyrë të ligjshme nё territorin
e njё shteti tё caktuar pёrﬁton nga tё drejtat
e sindikatave të garantuara nga Konventa, pa
ndonjë dallim për shkak të shtetësisë” (ILO,
1994: paragraﬁ 63).
Nё pёrgjithёsi, legjislacioni dhe praktika
kombëtare e njohin tё drejtёn e punёtorёve
tё huaj pёr t’iu bashkuar sindikatave sipas tё
njёjtave kushteve si edhe vendasit. Megjithatё,
shtete tё tilla si Republika Çeke dhe Sllovakia e
konsiderojnё shtetёsinё si njё kusht pёr të marrë
një post nё njё sindikatё, ndёrsa shtete tё tjera
si Lituania, kёrkojnё qё anёtarёsia në sindikatë
tё lidhet me kushtet e qëndrimit. Nё pёrgjigje
tё njё ankese tё bёrё nga një sindikatë spanjolle
nё vitin 2001, Komiteti i Lirisё sё Organizimit
i ILO pёrsёriti se Konventa Nr. 87 zbatohet
pёr tё gjithё punёtorёt pa dallim. Nё vĳim,

pёrderisa ky rast kishte tё bёnte me punёtorёt
migrantё nё njё situatё tё parregullt, Komiteti
theksoi qartё se kёta punёtorё mbuloheshin
nga Konventa dhe prandaj duhet tё kishin
tё drejtёn pёr të hyrë apo formuar sindikata.
Komiteti theksoi gjithashtu se “sindikatat
duhet tё kenё tё drejtёn tё pёrfaqёsojnё dhe tё
ndihmojnё punёtorёt e mbuluar nga Konventa
me qёllim çuarjen pёrpara dhe mbrojtjen e
interesave tё tyre” (ILO, 2001b).
Nё njё rast tjetër, nё vitin 2003, Komiteti i
ILO mbi Lirinё e Organizimit duke reaguar
ndaj njё ankese nga sindikatat amerikane dhe
meksikane kundёrshtoi vendimin e 22 marsit
tё vitit 2002 tё Gjykatёs sё Lartё tё ShBA. Ky
vendim shpallte se njё punёtor pa dokumente,
pёr shkak tё statusit tё tĳ si migrant, nuk kishte
tё drejtёn tё merrte rrogat e humbura pasi ai
ishte pushuar në mënyrë të paligjshme pёr
ushtrimin e tё drejtave të mbrojtura me Ligjin
Kombëtar mbi Marrёdhёniet e Punёs (NLRA).
Gjykata e Lartё hodhi poshtë vendimin e marrё
nga Bordi Kombëtar i Marrёdhёnieve tё Punёs
(NLRB) dhe nga njё gjykatё federale apeli që
i dha punёtorit tё drejtёn tё merrte pagesat
e pamarra (Hoﬀman Plastic Compounds v.
NLRB, 2002). Komiteti i ILO konsideroi se
vendimi i Gjykatёs sё Lartё pёrbёnte njё shkelje
tё lirisё sё organizimit (ILO, 2002b).
Legjislacioni i Austrisё dhe Finlandёs thekson
se vetёm shtetasit e vendit mund tё zgjidhen
nё pozicione zyrtare tё sindikatave. Komiteti
i ILO për Lirinё e Organizimit i ka bёrё
komente Finlandёs pёr çёshtjen që të marrin
në konsideratë faktin se legjislacioni duhet t’i
lejojё punёtorёt e huaj tё zёnё poste zyrtare nё
sindikata. Komiteti i ekspertёve pёr zbatimin
e Konventave dhe tё Rekomandimeve theksoi
gjithashtu:
pёrderisa dispozitat pёr shtetësinë qё janё shumё
strikte mund t’i pengojnё disa punёtorё nga e drejta
pёr tё zgjedhur pёrfaqёsuesit e tyre nё liri tё plotё,
pёr shembull, punёtorёt migrantё nё sektorёt ku ata
pёrbёjnё njё pёrqindje tё madhe tё fuqisё punёtorё,
Komiteti mendon se legjislacioni duhet t’i lejojё
punёtorёt e huaj tё zёnё poste zyrtare nё sindikata,
tё paktёn pas njё periudhe tё arsyeshme qëndrimi
nё vendin pritёs (ILO, 1994: paragraﬁ118).

Organizimi i migrantёve pёrbёn njё detyrё
shumё tё rёndёsishme tё sindikatave. Prandaj,
legjislacioni qё i pengon migrantët t’u
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bashkohen sindikatave duhet tё shfuqizohet,
ashtu siç duhet tё shfuqizohen edhe dispozitat
nё statutet e rregulloret e sindikatave qё
pёrmbajnё pengesa pёr anёtarёsimin e
migrantёve. Pёrveç mbrojtjes sё tё drejtave
tё punёtorёve migrantё dhe tё punёtorёve
vendas, nё shumё vende sindikatat luajnё

njё rol kyç pёr integrimin e migrantёve nё
shoqёrinё e vendit pritёs: ato organizojnё
kurse gjuhe, ngrenë qendra informacioni pёr
migrantёt dhe sigurisht bëjnë të mundur që
ata tё marrin pjesё nё aktivitetet e sindikatave
(Kutia VII.4)

Kutia VII.4
Roli i sindikatave
Si mund tё ndihmojnё sindikatat, si një prej partnerёve socialё, nё zgjidhjen e problemeve tё
migracionit pёr motive punësimi? Mё poshtё jepen disa shembuj konkretё:
 Nё Spanjё, mbёshtetja nga sindikatat dhe konsultimet me organizatat e punёdhёnёsve dhe tё
punёtorёve çuan nё miratimin e rregullave tё reja pёr migracionin dhe nё legalizimin e rreth 700
000 punёtorёve migrantё tё parregullt (Kutia VIII.5). Pa mbёshtetjen e partnerёve socialё, asnjё
qeveri nuk mund tё rrezikojё të ndërmarrë njё veprim tё tillё kaq të madh.
 Sindikatat ishin nxitёsit kryesorё tё ICRMW. Njё pёrpjekje e ngjashme po mendohet të kryhet
pёr tё nxitur ratiﬁkimin e Konventave Nr. 97 dhe 143 të ILO.
 Sindikatat mund tё luajnё rol edhe nё trajtimin e çështjes së rrjedhjes sё trurit, e cila ёshtё
njё çёshtje kyç pёr vendet Afrikane. Sipas Organizatёs Botёrore tё Shёndetësisë (WHO), 50% e
doktorёve afrikanё ka të ngjarë tё largohen nga vendi i tyre i origjinёs. Çdo vit, Afrika humbet rreth
20 000 profesionistё tё nivelit tё lartё. Ёshtё pёrllogaritur se kjo u kushton qeverive, punёdhёnёsve
dhe punёtorёve si taksapagues 4 miliard USD nё vit. Sindikatat nё vendet e industrializuara po
bёjnё fushata pёr njё migracion etik me qёllim qё të shmangin humbjen e talenteve pёr tё cilat
Afrika ka nevojё pёr pёrmirёsimin e mirёqenies sё popullsisё. Nё disa vende afrikane, pёrfshirё
edhe Kenian, sindikatat po bёjnё fushata pёr tё negociuar pёrmirёsime nё sektorin e shёndetёsisё
duke nxitur buxhete mё tё mёdha pёr shёndetёsinё dhe duke kёrkuar kushte mё tё mira pune pёr
infermierёt dhe doktorёt.
 Dërgesat janё bёrё njё burim kryesor i ﬂuksit ﬁnanciar drejt vendeve nё zhvillim (Seksioni
IV.4). Sindikatat, tё tilla si AFL-CIO, kanё negociuar marrëveshje me bankat lokale pёr pakёsimin
e kostove tё transfertave pёr migrantёt. Kjo nxit edhe pёrdorimin mё tё mirё tё dërgesave, edhe
rritjen e transparencёs nё transaksione.
 Marrёveshjet dypalёshe dhe shumёpalёshe midis sindikatave tё vendeve tё origjinёs dhe tё
destinacionit janё nё rritje. Rrjeti Ndёrkombёtar i Sindikatave (UNI), sindikata ndёrkombёtare
pёr punёtorёt intelektualё, kanё vёnё nё pёrdorim pasaportat e sindikatave, tё cilat u mundёsojnё
punёtorёve migrantё tё ruajnё anёtarёsinё nё sindikata dhe nё shёrbime kur lёvizin nga njё
vend nё tjetrin. Marrёveshja midis sindikatave marokene e spanjolle ndihmon qё tё lu�ohet
migracioni i parregullt dhe shfrytёzimi qё shoqëron atё. Sindikatat nё Spanjё dhe Mauritani kanё
njё marrёveshje mes tyre pёr tё monitoruar situatёn e migrantёve mauritanё nё Spanjё dhe u japin
atyre ndihmё ligjore e ndihmë tjetër.
 Nё vendet e origjinёs (pёr shembull nё Filipine) disa sindikata marrin pjesё nё skemat qeveritare
pёr trajnimin e migrantёve përpara se ata tё nisen. Kjo u jep mundёsi sindikatave t’i informojnё
migrantёt pёr tё drejtat e tyre dhe t’ua bёjnё mё tё lehta kontaktet me sindikatat nё vendet e
destinacionit.
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Roli i sindikatave (vazhdim)
 Sindikatat i ndihmojnё punëtorët migrantё edhe pёr mbajtjen e lidhjeve me vendin e tyre tё
lindjes. Pёr shembull, nё Senegal, tё deportuarit janё organizuar nё sindikata.
 Punёdhёnёsit dhe sindikatat tani po punojnё sё bashku pёr tё lu�uar pёrhapjen e HIV/SIDAS,
e cila pёrbёn njё tragjedi pёr Afrikёn. Nё lidhje me kёtё, punёntorёt migrantё janё shumё tё
rrezikuar. ILO dhe tё tjerёt kanё treguar se vendi i punёs ёshtё pikёnisja mё e mirё pёr fushatat
parandaluese dhe se punёtorёt janё mё tё prirur tё marrin pjesё në to nёse e kanё mbёshtetjen
e sindikatave. Pёr fat tё keq, nё disa vende, migrantёt akoma nuk lejohen të bëhen anëtarë të
sindikatave, gjё qё nuk ёshtё vetёm njё shkelje e tё drejtёs themelore, por edhe njё pengesё pёr
fushatat kaq tё nevojshme pёr tё shpёtuar jetё njerёzish.
Sﬁda e sotme ёshtё forcimi i dialogut social për migracionin nё nivel kombëtar. Sﬁda e nesёrme do tё jetё
ﬁllimi i zhvillimit tё njё politike migracioni tё vёrtetё tripalёshe nё nivele rajonale e ndёrkombёtare. Në të
vërtetë, sot ekziston vullneti i lëvizjes sindikale pёr tё ecur nё kёtё drejtim.
Sindikatat nё vendet e origjinёs mund tё:
 ndihmojnё për ofrimin e orientimit dhe trajnimit para nisjes;
 negociojnё pёr kontrata standarde punёsimi nё pёrputhje me standardet ndёrkombёtare;
 lobojnё pёr heqjen e tarifave tё rekrutimit;
 japin informacion migrantёve për emrat e kontaktit dhe adresat e sindikatave;
 ofrojnё shёrbime referimi për migrantёt që janë abuzuar;
 garantojnё për gratë migrante mbrojtje nga diskriminimi dhe nga rreziqet pёr tё mos rёnё
viktima tё traﬁkimit.
Sindikatat nё vendet e destinacionit mund tё:
 lobojnё pёr njё legjislacion për trajtimin e barabartё dhe mosdiskriminimin nё lidhje me kushtet
e punёsimit, sigurimet shoqёrore, etj.;
 organizojnё trajnime pёr tё drejtat e punёtorёve migrantё;
 bёjnё thirrje pёr rrёzimin e dispozitave qё dekurajojnё migrantёt t’u bashkohen sindikatave;
 pёrfshĳnё migrantёt nё marrёveshjet kolektive të punës;
 bashkёpunojnё pёr identiﬁkimin e agjencive abusive tё punёsimit;
 ndihmojnё pёr identiﬁkimin e atyre qё janё pёrfshirё nё traﬁkim;
 krĳojnё komitete pёr tё drejtat e punёtorёve migrantё;
lobojnё pёr pёrfshirjen e njё klauzole sociale nё traktatet dypalёshe ose ndёrkombёtare.
Burimi: ILO, Zyra e aktiviteteve të punëtorëve (ACTRAV), Mars 2006.
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Trajtimi i barabartë dhe shanset e barabarta,
pёrfshirё tё drejtёn e lirisё sё organizimit dhe
tё mbajtjes sё njё posti nё organizatat sindikale,
janё mbrojtur edhe nё dy Konventat speciﬁke
tё ILO Nr. 97 dhe 143 tё cilat mbrojnё punёtorёt
migrantё. Kёto instrumente janё nё qendёr tё
aktiviteteve të lёvizjes sindikale pёr punёtorёt
migrantё. Nxitja e ratiﬁkimit tё tyre pёrbёn
objektivin kryesor tё çdo fushate të ndërmarrë
nga sindikatat. Pёr asnjё punёtor, migrant ose jo,
nuk ka asnjё arsye qё ai tё privohet nga e drejta
themelore e lirisё sё organizimit. Ekzistojnё
shumë arsye qё tregojnё se a�ёsia pёr ta ushtruar
kёtё tё drejtё ёshtё nё tё mirё tё migrantёve, të
punёtorёve vendas dhe të ekonomisё.
Punёtorёt migrantё gjenden shpesh nё
profesione tё rrezikshme tё cilave iu shmangen
punëtorët vendas. Nё tё vёrtetё, mund të merret
vetё me mend se midis 6 000 punёtorёve qё
vdesin në botë çdo ditё nё punё nga aksidentet
ose nga sёmundje qё lidhen me punёn, shumё
prej tyre janё punёtorё migrantё. 170 000 vetë
vdesin çdo vit nё bujqёsi, dhe 55 000 vdesin
nё ndёrtim. Nё kёtё çёshtje sindikatat dhe
dialogu social mund tё sjellin njё ndryshim.
10
Studime tё botuara nga ILO tregojnё se kur
ekzistojnё mekanizma tё dialogut social nё
vendin e punёs dhe kur fuqia punёtore ёshtё
e organizuar nё sindikata, numri i aksidenteve
mund tё pёrgjysmohet.
Konfederata e Sindikatave Evropiane (ETUC)
kohёt e fundit ka vendosur tё miratojё njё
politikё mё proaktive pёr migracionin pёr motive
punёsimi dhe ka dorëzuar njё dokument ku
shpall qёndrimin e vet. Ky dokument shërben si
njё kontribut nё procesin e konsultimit tё ﬁlluar
nga BE pёr migracionin e ligjshëm. Karakteri
plotёsues i pikёpamjeve ishte i dukshёm:
ndёrsa BE i trajton çёshtjet e migracionit nё
kёndvёshtrimin e nevojёs pёr migracion tё
kualiﬁkuar dhe tё lu�ёs kundёr migracionit tё
parregullt, sindikatat evopiane kanё shpallur
njё qёndrim tё tillё qё vё nё krye tё axhendёs tё
drejtat e punёtorёve migrantё dhe nevojёn pёr
shtimin e rrugëve të ligjshme të migracionit pёr
migrantёt pёr motive punёsimi, pёrfshirё edhe
punёtorёt e pakualiﬁkuar.
Migracioni ёshtё njё çёshtje pune dhe fuqia
punëtore nuk mund tё shihet si njё mall. Siç ka
komentuar edhe njё intelektual i mirёnjohur
zviceran nё lidhje me migracionin nё vendin e
tĳ, “ne bёmё thirrje pёr punёtorё, dhe erdhën

qenie njerёzore”.11 Trajtimi i migracionit pёr
motive punёsimi kërkon politika qё marrin
parasysh dimensionet sociale tё fenomenit.
Bërja e mundur dhe respektimi i tё drejtёs sё
migrantёve pёr lirinё e organizimit ёshtё pjesё
e kёtĳ dimensioni social.

VII.3 Lehtёsimi i
kohezionit social
Kohezioni social nё vendet e destinacionit
do tё lehtёsohet nё mёnyrё tё ndjeshme
nёse trajtohet dhe eleminohet diskriminimi
kundёr punёtorёve migrantё dhe familjeve tё
tyre. Pёr mё tepёr, masat e pёrshtatshme qё
ndihmojnё integrimin e migrantёve nё shoqёri
(shih edhe Seksionin VII.2.2 mё sipёr) dhe qё
ofrojnё mundёsi pёr bashkimin familjar luajnё
njё rol tё rёndёsishёm pёr parandalimin e
margjinalizimit tё migrantёve dhe pёr nxitjen
e kohezionit social.

VII.3.1 Trajtimi i diskriminimit
Diskriminimi prodhon trajtim tё diferencuar nё
tregjet e punës duke penguar shanset e barabarta, duke provokuar konﬂikte brenda popullsisë
që punon dhe duke dëmtuar kohezionin
social. Diskriminimi pёrforcon qёndrimet qё
detyrojnё disa grupe tё identiﬁkueshme tё
kryejnё role tё margjinalizuara dhe tё kenё
kushte tё kёqĳa nё forcёn e punёs. Rezultate
të mohimit tё vazhdueshёm tё shanseve
pёr punёsim, të mbajtjes sё tyre nё geto, të
mungesës së shanseve për arsim dhe pёr
trajnim, të mungesës së mbrojtjes nga policia
dhe të diskriminimeve të shumёﬁshta nё jetёn
komunitare janë përjashtimi dhe nё fund tё
fundit, dëmtimi i kohezionit social. Punёtorёt
migrantё pёrballen me forma tё ndryshme
diskriminimi nё punё dhe nё profesione. Ky
diskriminim i pёsuar nga migrantёt shpesh
ﬁllon qё nё stadin e rekrutimit. Vёshtirёsitё nё
gjetjen e njё pune tё pёrshtatshme bёjnё shpesh
qё migrantë burra dhe gra shumё tё kualiﬁkuar
tё kryejnё punё relativisht tё pakualiﬁkuara.
Diskriminimi e pengon integrimin. Pasojat
e politikave tё shkuara tё cilat as nuk e kanё
parashikuar dhe as e kanё parandaluar
diskriminimin mund tё shihen nё getot etnike,
nё pёrqindjen e lartё tё papunёsisё, nё arritjet
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e ulёta shkollore, nё nivelin e lartё tё dhunёs
dhe tё krimit nё njё numёr vendesh. Ёshtё e
qartë se sa mё gjatё qё tё jetojnё dhe tё punojnё
migrantёt dhe fёmĳёt e tyre nё njё vend pritës
sipas dispozitave diskriminuese, aq mё e
madhe ёshtё mundёsia qё paragjykimi dhe
diskriminimi t’i pengojnё ata tё arrĳnё nivelin
ekonomik e arsimor tё shumicёs sё popullsisё
(Taran et al., 2006). Nё disa vende, efektet e
grumbulluara tё veprimeve diskriminuese nё
tё shkuarёn kanё çuar nё njё mjedis aktual i cili
ёshtё nё vetvete diskriminues.
Studimet e ILO nё Evropёn Perёndimore dhe
nё Amerikёn e Veriut kanё treguar nivele tё
dukshme, tё qёndrueshme dhe shqetёsuese
tё diskriminimit nё lidhje me aksesin pёr
punё nё tё gjitha vendet ku ёshtё zhvilluar
sondazhi (e.g. Bovenkerk et al., 1995; Goldberg
et al., 1996; Colectivo IOE, 1996; Bendick, 1996;
Smeesters and Nayer, 1999; Allasino et al.,
2004). Kur nё tё gjitha aspektet e tjera janё tё
barabartё (nё kualiﬁkime, arritje arsimore,
a�ёsi kualiﬁkuese, a�ësi gjuhёsore), personat
me origjinё migrantёsh pёrballen ende me
nivele tё larta diskriminimi, vetёm për shkak të
emrit ose tё paraqitjes qё kanё. Pa njё vёmendje
tё veçantё, migrantёt dhe fёmĳёt e tyre do tё
vazhdojnё tё jenё të përfaqësuar në nivele të
larta në radhët e tё papunёve afatgjatë dhe nё
njё rrezik tё lartё pёr pёrjashtim social.
Diskriminimi ka njё efekt tё dyﬁshtё mbi
gratё. Siç ёshё vёnё nё dukje nё Seksionin 3.4
tё Hyrjes, shumica e shanseve pёr punё pёr
punëtoret migrante gra gjenden nё sektorёt
e parregulluar (bujqёsi, shёrbime shtёpiake,
industrinё e seksit). Kёrkesa pёr gra migrante
do tё thotё se plot 50% e punёtorёve migrantё
sot janё gra. Siç u vu nё dukje mё sipёr nё
Seksionet VII.1.1.2 dhe VII.1.3, ekzistenca
e ndarjes së profesioneve sipas gjinisё nё
tregjet e punёs bёn qё tё rritet diskriminimi
i shumёﬁshtё nё vendet e destinacionit, gjё
qё çon nё nivele tё larta tё abuzimit dhe
shfrytёzimit tё punëtoreve migrante gra.
Diskriminimi duhet trajtuar nё tё gjithё tregun
e punёs. Ndёrsa politikat pёr integrimin
mund tё pёrqёndrohen nё migrantёt “me
kohё qёndrimi tё gjatё” dhe nё migrantёt
e pёrhershёm, askush prej migrantёve nuk
duhet t’i nёnshtrohet sjelljeve diskriminuese,
nёse duhet tё ruhet kohezioni social dhe
qёndrueshmёria e tregut tё punёs.

Pёr tё parandaluar diskriminimin dhe pёr tё
garantuar kohezionin social duhet të hartohet
njё axhendё e plotё dhe efektive e cila tё
bazohet nё eksperiencёn e provuar nё të gjithё
botёn. Njё axhendё e tillё duhet tё pёrfshĳё
elementet e mёposhtëm të politikës:


njё bazё tё qartё ligjore e cila tё mbёshtetet
nё standardet pёrkatёse ndёrkombёtare;



nxjerrjen jashtё ligjit tё diskriminimit,
tё sjelljes dhe tё veprimit racist dhe
ksenofobik;



nxjerrjen jashtё ligjit tё diskriminimit për
shkak të seksit dhe tё pabarazive gjinore
nё tregun e punёs;



masa administrative pёr tё garantuar
zbatimin e plotё tё legjislacionit dhe
tё llogaridhёnies sё tё gjithё zyrtarёve
qeveritarё;



njё institucion të pavarur kombëtar pёr
tё drejtat e njeriut dhe lu�ën kundër
diskriminimit i cili tё ketё kompetenca
tё trajtojё çёshtjet e diskriminimit ndaj
personave qё nuk e kanё shtetёsinё;



respektimin e diversitetit dhe
bashkёveprimit shumёkulturor;

tё



theksimin e imazheve pozitive tё
diversitetit dhe tё migracionit nё lajmet
dhe nё media;



pёrfshirjen e trajnimeve për kulturat e
ndryshme dhe diversitetin nё kurrikulat
arsimore;



bashkёpunimin me shoqёrinё civile dhe
grupet komunitare.

Konventa e Kombeve tё Bashkuara pёr
Zhdukjen e tё Gjitha Formave tё Diskriminimit
Racial (ICERD), Konventa pёr Zhdukjen e
Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW), dhe
Konventa e ILO pёr Diskriminimin (nё
punёsim dhe profesion), 1958 (Nr.111) ofrojnё
shumicёn e standardeve tё nevojshme pёr
legjislacionin kombëtar (Kutia VII.5). Shumica
e shteteve anёtare tё OSBE i kanё ratiﬁkuar
kёto instrumente. Tre instrumentet speciﬁke
qё trajtojnё migrantёt, siç u trajtua edhe nё
Seksionin I.2 mё sipёr, ofrojnё norma shtesё nё
lidhje me punёtorёt e huaj.
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Kutia VII.5
Parimi i mosdiskriminimit nё nivele ndёrkombёtare, rajonale dhe kombëtare
Parimi i mosdiskriminimit (për shkak të racës, etnisë, origjinës, seksit, besimit fetar, etj.) zbatohet
pёrgjithёsisht dhe pranohet nё Kartёn Ndёrkombёtare tё tё Drejtave të Njeriut (Deklarata
Universale e tё Drejtave tё Njeriut, ICCPR dhe ICESCR), në traktatet ndёrkombёtare pёr tё drejtat
e njeriut qё trajtojnё tema speciﬁke (ICERD, CAT, Konventa e ILO Nr. 111) ose pёr grupet e
personave (CEDAW, CRC dhe ICRMW) si edhe nё traktatet rajonale pёr tё drejtat e njeriut tё tilla
si ECHR (Neni 14; Protokolli Nr. 12), e cila ështё ratiﬁkuar nga shumica e shteteve evropiane që
janë anëtare tё OSBE. Pranohet pёrgjithёsisht se lista me aspektet mbi bazën e të cilave ndalohet
diskriminimi nuk është e plotë, prandaj diskriminimi mund tё ndodhё edhe pёr aspekte tё tjera, si
pёr shembull, diskriminimi pёr shkak të shtetësisë. Pёr mё tepёr, nuk ndalohen tё gjitha dallimet
midis grupeve tё personave. Kështu, nuk ndalohen vetёm ato tё cilat janё pёrmendur nё ligj,
qё janё nё pёrputhje me njё objektiv legjitim të shtetit dhe qё justiﬁkohen mbi bazёn e kritereve
objektive dhe proporcionale.
Gjykata Evropiane e tё Drejtave tё Njeriut ka vendosur se pёr tё justiﬁkuar dallimet mbi bazёn e
shtetësisë duhet tё jepen arsye shumё tё forta (Gaygusuz v. Austria, 1996; Piorrez v. France, 2003).
Ndёrsa tё drejtat e njeriut dhe të drejtat e punёs janё tё zbatueshme pёr tё gjithё, pa dallim për
shkak të shtetësisë, instrumentet ndёrkombёtare pranojnё ose haptazi, ose tërthorazi, se disa tё
drejta janё tё zbatueshme nё njё masё tё madhe vetёm pёr shtetasit. Pёr shembull, tё drejtat
politike, si e drejta e votёs dhe e kandidimit pёr njё post politik mund tё ushtrohen vetёm nga
shtetasit (ICCPR, Neni 25), megjithëse, njё numёr vendesh evropiane (veçanёrisht shtetet nordike)
ua japin kёto tё drejta rezidentëve tё huaj kur ka zgjedhje nё nivel lokal dhe pas njё periudhe
tё caktuar qёndrimi tё ligjshёm nё vend. Shtetet anёtare tё BE janё gjithashtu tё detyruara t’ua
njohin kёto tё drejta shtetasve nga vende të tjera anёtare qё janё rezidentё nё territorin e tyre.
Pёr mё tepёr, aksesi nё punёsim ose nё tregun e punёs konsiderohet njё prerogativё sovrane e
shteteve dhe mund tё kuﬁzohet. Nё shumё vende evropiane, anëtare tё OSBE, kuﬁzimet hiqen
pas dy deri në pesё vjetё punёsimi. Siç ёshtё pёrmendur edhe mё sipёr nё Seksionin VII.1.2.2
mbi aksesin nё punёsim, instrumentet speciﬁke ndёrkombёtare qё kanё tё bёjnё me mbrotjen e
punёtorёve migrantё e trajtojnё kёtё çёshtje (Konventa e ILO, Nr. 143; ICRMW).
Nё shumё vende tё OSBE, legjislacioni kombëtar i punёs zakonisht është i zbatueshëm pёr tё
gjithё punёtorёt dhe nuk bёn dallime mbi bazёn e shtetësisë, por zbatimi i kёtĳ legjislacioni
ёshtё problematik sepse ai shpesh nuk ofron mbrojtje tё shprehur qartë pёr joshtetasit dhe sepse
aksesi në punë ёshtё i vёshtirё nё praktikё. Zbatueshmёria e ligjeve që janë kundër diskriminimit
për dallimet për shkak të shtetësisë ёshtё edhe kjo e paplotё. Disa ligje ndalojnё diskriminimin
vetëm për shkak të disa arsyeve, si për shkak të racës ose seksit, ndёrsa ligjet qё kanё tё bёjnё me
dallimet për shkak të shtetësisë janё shpesh tё kuﬁzuara. Nё Britaninë e Madhe, pёr shembull,
sipas amendimit tё Aktit të vitit 1976 mbi Marrёdhёniet midis Racave, mbrojtja nga diskriminimi
për shkak të racës dhe origjinës etnike ёshtё tani mё e fortё sesa mbrojtja nga diskriminimi për
shkak të shtetësisë.
Siç u vu nё dukje nё Kapitullin I, seksionet
pёrkatёse tё Deklaratёs sё Durbanit dhe tё
Programit tё Veprimit tё Konferencёs Botёrore
kundёr Racizmit, Diskriminimit Racial,
Ksenofobisё dhe Intolerancёs së lidhur me tё
tё vitit 2001 (the Durban Declaration and Plan
of Action (UN, 2001)) ofrojnё njё kuadёr mё tё
detajuar tё strukturave, masave dhe veprimeve
qё duhen vënë nё praktikё me qёllim qё tё

veprohet efektivisht kundёr diskriminimit ndaj
punёtorёve migrantё dhe tё huajve tё tjerё.
Njё model kombëtar i shkёlqyer i zbatimit ёshtё
Plani Kombëtar i Veprimit kundёr Racizmit i
Irlandёs, i cili ёshtё miratuar kohёt e fundit dhe
qё mban titullin Planiﬁkimi pёr Diversitet. Ky
angazhim zyrtar ёshtё marrё nga Departamenti
i Drejtёsisё, Barazisё dhe i Reformёs Ligjore
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mbi bazёn e Deklaratёs sё Durbanit dhe tё
Programit tё Veprimit, pas konsultimesh tё
gjera me organizatat e punёdhёnёsve, me
sindikatat, me grupet e shoqёrisё civile dhe me
organizatat e migrantёve (Irlanda, 2005b).

VII.3.2 Integrimi
Koncepti i integrimit tё migrantёve nё vendin
pritёs ёshtё duke pёrparuar dhe interpretohet
nё mёnyra tё ndryshme nё kontekste tё
ndryshme. Ai ngatёrrohet shpesh me konceptin
asimilim. Komisioni Evropian e ka pёrkuﬁzuar
integrimin nё kёtё mёnyrё:
Integrimi duhet tё kuptohet si njё proces i
dyanshëm qё mbështetet nё tё drejtat reciproke
dhe detyrimet përkatëse tё shtetasve [të huajve]
nga njё vend i tretё me qëndrim tё ligjshёm
dhe nё shoqёrinё pritёse e cila mundёson
pjesёmarrjen e plotё tё migrantit. Kjo gjё

nёnkupton nga njёra anё, se ёshtё pёrgjegjёsi e
shoqёrisё pritёse qё tё garantojё zbatimin e tё
drejtave zyrtare tё migrantёve nё atё mёnyrё
qё individi tё ketё mundёsi tё marrё pjesё nё
jetёn ekonomike, sociale, kulturore dhe civile
dhe, nga ana tjetёr, qё migrantёt respektojnё
normat dhe vlerat themelore tё shoqёrisё
pritёse dhe marrin pjesё aktivisht nё procesin
e integrimit, pa pasur nevojё tё heqin dorё nga
identiteti i tyre (BE, 2003b: 17-18).
Nё nёntor tё vitit 2004, Kёshilli i Ministrave
i BE miratoi Konkluzionet për parimet e
pёrbashkёta themelore tё politikёs sё integrimit,
tё cilat mendohet tё udhёheqin shtetet anёtare
tё BE nё zhvillimin e politikave tё tyre nё kёtё
fushё (Kutia VII.6). Është e rёndёsishme tё
vihet nё dukje se tё dy dokumentet e theksojnё
se integrimi ёshtё njё proces “i dyanshëm”,
me pёrgjegjёsi dhe detyrime si pёr shoqёrinё
pritёse ashtu edhe pёr migrantin.

Kutia VII.6
Parimet e pёrbashkёta themelore tё politikёs sё integrimit tё migrantit nё Bashkimin Evropian
1. Integrimi ёshtё njё proces dinamik, i dyanshëm akomodimi reciprok i tё gjithё migrantёve dhe
rezidentёve tё shteteve anёtare.
2. Integrimi nёnkupton respektin pёr vlerat themelore tё Bashkimit Evropian.
3. Punёsimi ёshtё një pjesë kryesore e procesit tё integrimit dhe ёshtё me rёndёsi thelbësore pёr
pjesёmarrjen e migrantёve, pёr kontributet qё ata japin pёr shoqёrinё pritёse dhe pёr bёrjen e
kёtyre kontributeve sa mё tё dukshme.
4. Njohuritë themelore për gjuhёn, historinё, dhe institucionet e shoqёrisё pritёse janë me rёndёsi
tё jashtёzakonshme pёr integrimin; dhe krĳimi i kushteve qё migrantёt t’i marrin kёto njohuri
themelore ёshtё thelbёsor pёr integrimin e suksesshëm të tyre.
5. Pёrpjekjet nё fushёn e arsimimit janё vendimtare pёr pёrgatitjen e migrantёve dhe veçanёrisht
tё pasardhёsve tё tyre qё tё bёhen pjesёtarё mё tё suksesshёm dhe mё aktivё nё shoqёri.
6. Aksesi i migrantёve nё institucione, si edhe në tё mirat dhe shёrbimet publike dhe private mbi
bazën e barazisë me qytetarët vendas dhe në mënyrë jodiskriminuese ёshtё një themel vendimtar
pёr njё integrim tё mё tё mirё.
7. Ndёrveprimi i shpeshtë midis migrantёve dhe qytetarёve tё shteteve anёtare pёrbёn njё mekanizёm
themelor pёr integrimin. Forumet e pёrbashkёta, dialogu ndёrkulturor, edukimi për migrantёt dhe
kulturat e tyre si dhe stimulimi i përmirësimit të kushteve të jetesës nё mjediset urbane e intensiﬁkojnё
bashkëveprimin mes migrantёve dhe qytetarёve tё shteteve anëtare të BE.
8. Praktikimi i kulturave dhe i besimeve fetare tё ndryshme garantohet me Kartёn e tё Drejtave
Themelore dhe duhet ruajtur nëse ato nuk janë në kundёrshtim me tё drejta tё tjera tё paprekshme
e të shenjta evropiane ose me ligjin kombëtar.
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Parimet e pёrbashkёta themelore tё politikёs sё integrimit tё migrantit nё Bashkimin Evropian
(vazhdim)
9. Pjesёmarrja e migrantёve nё procesin demokratik dhe nё formulimin e politikave dhe masave
tё integrimit, veçanёrisht nё nivel lokal, mbёshtet integrimin e tyre.
10. Pёrfshirja e politikave dhe masave tё integrimit nё tё gjitha portofolet e rёndёsishme të
politikave dhe nё tё gjitha nivelet e qeverisjes dhe tё shёrbimeve publike ёshtё njё reﬂektim i
rёndёsishёm pёr hartimin dhe zbatimin e politikёs publike.
11. Pёrcaktimi i qёllimeve, treguesve dhe i mekanizmave vlerёsuese të qartë ёshtё i domosdoshёm
pёr tё pёrshtatur politikёn, për të vlerёsuar progresin drejt integrimit dhe pёr ta bёrё shkёmbimin
e informacionit mё efektiv.
Burimi: BE (2004h: 15-25).
Pavarësisht nëse migracioni pёr motive
punёsimi ёshtё i pёrkohshёm ose i pёrhershёm,
integrimi ёshtё i nevojshёm pёr arsyet e
mёposhtme:


Ai garanton shёndet dhe siguri nё vendin
e punёs: njohja e mja�ueshme e gjuhёs
pёr nevojat e punёs ёshtё e nevojshme
dhe veçanёrisht e rёndёsishme nё lidhje
me punёn e rrezikshme sepse migrantёt
duhet tё jenë nё gjendje tё lexojnё shenjat
paralajmёruese të vendosura nё makineritё,
etj.;



Ai lehtёson ushtrimin e tё drejtave nga
migrantёt nё vendin e punёs (tё drejtat
në punё dhe të drejtat sindikale) dhe nё
komunitetin pritёs (tё drejtat sociale dhe
kulturore);



Ai e pёrgatit migrantin pёr kthimin e
mundshёm të tĳ nё vendin e origjinёs: pёr
shembull, njohja e gjuhёs, kulturёs dhe e
vlerave tё tjera tё mёsuara nё vendin pritёs
do ta ndihmojnё migrantin nё pёrpjekjet e
tĳ pas kthimit nё shtёpi.

Njohja e gjuhёs dhe ﬁtimi i a�ësive tё tjera (pёr
shembull, pёrmes trajnimit profesional) bёn tё

mundur qё migrantёt tё jenё aktivё nё tregun
e punёs tё vendit tё destinacionit. Kjo nga ana
e vet, sё bashku me zhvillimin e perspektivave
tё pёrmirёsuara për punёsim, me njohjen e
gjuhёs, kulturёs dhe shoqёrisё sё vendit tё
destinacionit si dhe me tё drejtёn pёr tё pasur
me vete anёtarёt e familjeve tё tyre (Seksioni
VII.3.3), i ndihmon fare mirё punëtorët
migrantë pёr vendosjen e mundshme nё
shoqёrinё pritёse. Nёse punёtorёt migrantё
janё mё aktivё nё tregun e punёs, vendi
pritёs do tё pёrﬁtojё nga ulja e pёrqindjes sё
papunёsisё sё fuqisё punёtore tё huaj dhe pёr
pasojё do tё ulen kostot e administratёs.
Në të njëjtën mënyrë që qendrat e informacionit
dhe qendrat burimore pёr migrantёt nё
vendet e origjinёs (Seksioni III.3.3.1 mё sipёr
dhe Kutia III.2) luajnё njё rol tё rёndёsishёm
pёr t’i ndihmuar migrantёt tё pёrgatiten
pёr punёsimin dhe jetёn jashtё vendit, edhe
qendra tё tilla nё vendet e destinacionit mund
tё ndihmojnё gjithashtu shumё nё integrimin
e migrantëve nё shoqёrinё pritёse. Qendra
Informative dhe Burimore pёr migrantёt
nё Portugali ёshtё njё shembull i mirё i një
organizmi të tillë i cila e kryen kёtё punё si
edhe aktivitete tё tjera tё rёndёsishme (Kutia
VII.7).
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Kutia VII.7
Qendra Burimore Informative pёr migrantёt nё Portugali
I hapur zyrtarisht nё 5 janar 2001, projekti “Nё fytyrёn e secilit… barazi nё Portugali” ﬁnancohet
nga Fondi Social Evropian (ESF) – Fondi Evropian pёr Zhvillim Rajonal (ERDF). Projekti ёshtё
rezultat i njё bashkёpunimi tё ngushtё midis IOM dhe Komisionerit tё Lartё pёr Migracionin
dhe Minoritetet Etnike (ACIME), mbi bazën e njё Marrёveshjeje Bashkёpunimi midis qeverisё
portugeze dhe IOM nёnshkruar nё 15 dhjetor 1997.
Projekti ka pesё aktivitete:
 seminare dhe trajnime;
 faqe interneti interaktive;
 CD-ROM;
 spote televizive;
 qendёr informimi dhe burimore;
Qendra Informative dhe Burimore ёshtё rezultat i bashkёpunimit midis Junta de Freguesia de
Benﬁca, Misionit tё IOM nё Portugali, dhe Komisionerit tё Lartё pёr Migracionin dhe Minoritetet
Etnike (ACIME). Nё kёtё protokoll, Junta de Freguesia de Benﬁca i dha IOM-it ndёrtesёn Portas
de Benﬁca, ndёrsa IOM u kujdes pёr punёt pёr meremetimin e ndёrtesёs.
Qendra luan njё rol tё rёndёsishёm nё sigurimin e politikave të qëndrueshme e efektive tё
integrimit pёr komunitetet e migrantёve dhe minoritetet etnike. Misioni i saj ёshtё tё grumbullojё
informacion dhe ta vërë atë në dispozicion të komuniteteve të migrantёve dhe të minoriteteve
etnike nё Portugali. Në veçanti, Qendra:
 grumbullon, vë në dispozicion dhe jep informacion të dobishëm që ka lidhje me nxitjen e
integrimit dhe integrimin harmonik tё komuniteteve tё migrantёve dhe tё minoriteteve etnike dhe
me lu�ёn kundёr pёrjashtimit dhe tё gjitha formave tё diskriminimit që ata mund tё pësojnë;
 bashkёpunon me institucione tё tjera kombëtare (qeveritare dhe joqeveritare) dhe lehtёson
bashkёpunimin ndёrinstitucional pёr tё arritur qёllimet e nxitjes sё integrimit dhe tё lu�ёs kundёr
pёrjashtimit dhe tё gjitha formave tё diskriminimit kundёr kёtyre komuniteteve;
 bëhet pjesё e rrjeteve ndёrkombёtare qё nxitin shtimin e vlerave evropiane pёr tё arritur kёto
qёllime.
Pёr ta shpёrndarё mё mirё informacionin, Qendra Informative dhe Burimore krĳoi njё infrastrukturё
e cila do tё mundёsonte njё rrjet me tё gjithё informacionin e çmuar si tё dobishёm pёr migrantёt
dhe minoritetet etnike. Informacioni i prodhuar nga IOM, ACIME dhe organizma tё tjera publike
e private qё janë përgjegjëse për organizimin e seancave të trajnimit e integrimit mbulon fushat e
mёposhtme:
 masat legjislative dhe masa tё tjera pёr tё lu�uar diskriminimin kundёr komuniteteve dhe
minoriteteve etnike;
 statusin ligjor të migrantёve nё Portugali;
 sistemimin nё tregun e punёs, pёrfshirё kёtu edhe aksesin për trajnim;
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Qendra Burimore Informative pёr migrantёt nё Portugali (vazhdim)
 aksesin në sigurimet shoqёrore, përkujdes shёndetёsor, arsim dhe të drejta tё tjera sociale.
Qendra Informative dhe Burimore ёshtё edhe njё arkiv i studimeve ndёrkombёtare pёr procesin
e migracionit dhe menaxhimin e tĳ.
IOM pёrgjigjet pёr menaxhimin dhe operimin e qendrёs pёrmes njё komisioni tё pёrbёrё nga
pёrfaqёsues tё tri institucioneve (pёr shembull, Junta de Freguesia de Benﬁca, IOM dhe ACIME).
Qendra vazhdon tё bashkёpunojё me Servico de Estrangeiros e Fronteiras (SEF-Migracioni) dhe
Inspeçao Geral do Trabalho (IDICT-Inspektoriati i punёs), dy nga zyrat mё tё rёndёsishme qё merren
me dhёnien e Autorizacao de Permanencia.*
Mё 20 mars tё vitit 2001, brenda kёsaj qendre u krĳua njё Zyrё Shёrbimi (me dy nëpunës dhe njё
inspektor pёr tё garantuar funksionimin e pёrditshёm të saj). Roli i saj ёshtё tё merret me kёrkesat
pёr Autorizacao de Rezidencia (leje qëndrimi) and Reagrupamento Familiar (bashkim familjar). Deri nё
nёntor 2003, Zyra e Shёrbimit SEF mori 2 373 kёrkesa pёr Autorizacao de Rezidencia (leje qëndrimi)
dhe 897 kёrkesa pёr Reagrupamento Familiar (bashkim familjar), dhe në total 3 328 kёrkesa. Deri në
fund të shkurtit 2004, Qendra e Informacionit iu ёshtё pёrgjigjur edhe 11 566 kёrkesave tё bёra pёr
informacion direkt nё zyrё dhe 13 264 kёrkesave tё kryera pёrmes telefonit.
Burimi: IOM (Janar 2005).
* Autorizacao de Permanencia u jepet qytetarёve tё huaj pёr aq kohё sa ata kanё njё kontratё tё vlefshme pune
nё Portugali nё pёrputhje me Decreto-Lei (Ligjin) Nr. 4/2001 i cili rregullon kushtet për hyrjen, qëndrimin,
daljen dhe largimin e tё huajve nga territori kombëtar. Ky ligj qё zёvendёsoi Ligjin Nr. 244/98, hyri nё fuqi nё
22 janar 2001. Plotёsohet kёshtu nevoja pёr tё informuar migrantёt nё njё situatё tё parregullt pёr dokumentet
qё kёrkohen pёr tё ﬁtuar Autorizacao de Permanencia dhe pë detaje tё tjera nё lidhje me procesin.

VII.3.3 Bashkimi familjar
Megjithёse nё të drejtën ndёrkombёtare pёr tё
drejtat e njeriut nuk ekziston ndonjë e drejtë e
qartë pёr bashkim familjar, përveç referencave
tё pёrsёritura për familjen si njё njёsi bazё e
shoqёrisё12, instrumentet speciﬁke tё ILO qё
mbrojnё punёtorёt migrantё dhe Konventa
Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të
të Gjithë Punëtorëve Migrantë dhe Anëtarëve
të Familjeve të tyre (ICRMW) parashikojnë
se bashkimi familjar duhet tё lehtёsohet.13
Ёshtё e qartё se kjo do të thotë qё shtetet
nuk duhet tё krĳojnё me qëllim pengesa
pёr ta bёrё tё pamundur ose mё tё vёshtirё
bashkimin familjar. Pёr mё tepёr, nё praktikё,
politikёbёrёsit e kanё mё tё vёshtirё tё
justiﬁkojnë, pёr arsye humanitare, mohimin e
bashkimit familjar migrantёve qё kanё qenё me
qëndrim tё ligjshёm nё vendin e destinacionit
pёr mё shumё se njё vit.
Nё Evropё, bashkimi familjar mbrohet nga
njё numёr instrumentesh tё Kёshillit tё
Evropёs. Nё lidhje me Konventen Evropiane

të të Drejtave të Njeriut (ECHR, Neni 8), e cila
mbron tё drejtёn e respektimit tё jetёs familjare,
Gjykata Evropiane e tё Drejtave tё Njeriut
ka gjetur shkelje nё rastet kur janё vendosur
kuﬁzime joproporcionale pёr kёtё tё drejtё
nё kontekstin e dёbimit tё tё huajve ose atё tё
pranimit tё tyre nё një shtet anёtar (e.g., Boultif
v. Switzerland, 2001; Sen v. Netherlands, 2001).
Karta Sociale Evropiane (e rishikuar, Neni
19(6)) dhe Konventa Evropiane pёr Statusin
Ligjor tё Punёtorёve Migrantё (ECMW, Neni
12) pёrmbajnё gjithashtu dispozita speciﬁke pёr
bashkimin familjar, megjithёse ato mbështeten
nё reciprocitetin dhe kёshtu zbatohen vetёm
nё rastin e punёtorёve migrantё rezidentё tё
ligjshёm nga shtete tё tjera kontraktuese. Deri
tani, e drejta mё e fortё e bashkimit familjar
gjendet nё ligjin e Bashkimit Evropian, sipas të
cilit bashkёshortja, partneri i regjistruar, fёmĳёt
në varësi deri nё moshёn 21 vjeçare dhe tё
afёrmit nё varёsi, nё linjё ngjitёse, pavarёsisht
nga shtetësia e tyre, kanё tё drejtёn e qartё tё
bashkohen njё shtetasi të BE të punësuar ose
rezident nё njё shtet tjetёr anëtar tё BE (BE,
2004b: Nenet 2(2) dhe 3(1)). Gratё dhe fёmĳёt e
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shtetasve nga vende tё treta qё janё rezidentё
tё ligjshёm nё shumicёn e vendeve anёtare tё
BE gjithashtu kanё tё drejtёn e kualiﬁkuar pёr
bashkim familjar sipas Direktivёs 2003/86/EC
(BE, 2003d) (Kutia VII.8), e cila duhej tё ishte
transpozuar nё tё gjitha vendet anёtare tё BE
deri në 3 tetor 2005.
Kutia VII.8
Direktiva e Kёshillit 2003/86/EC pёr tё
drejtёn pёr bashkim familjar (EU, 2003d)
Tiparet kryesore tё kёsaj Direktive janё si
mё poshtё:
 Ajo zbatohet vetёm pёr shtetas nga vende
të treta qё mbajnë njё leje qëndrimi prej njё
viti ose mё shumё dhe me “perspektivë të
arsyeshme pёr qëndrim tё pёrhershëm”.
 Vetёm bashkёshortja dhe fёmĳёt e vegjёl
kanё tё drejtё tё bashkohen me ﬁnancuesin
(shtetet anёtare tё BE ruajnë të drejtën nëse
do tё pranojnё ose jo anёtarё tё tjerё tё
familjes).
Megjithatë, e drejta pёr bashkim familjar
mund tё lejohet nё bazё tё disa kushteve
opsionale qё lidhen me pasjen e njё vendi
akomodimi, tё njё siguracioni shёndetёsor,
dhe tё burimeve ﬁnanciare tё qёndrueshme
dhe tё rregullta.
 Shtetet anёtare mund tё imponojnё
gjithashtu vendosjen edhe të njё periudhe
pritjeje deri nё dy vjet dhe tё kuﬁzojnё
pranimin e anёtarёve tё familjes pёr shkaqe
qё lidhen me rendin publik, me sigurinё
publike, ose me shёndetin publik.
 Direktiva nuk zbatohet nё Danimarkё,
Irlandё, dhe nё Britaninë e Madhe.
Direktiva pёrmban edhe njё numёr kushtesh
kontradiktore pёr integrimin, tё cilat mund
tё kushtёzojnё edhe mё tej tё drejtёn pёr
bashkim familjar. Parlamenti evropian i ka
çuar kёto dispozita nё Gjykatёn Evropiane tё
Drejtёsisё si dispozita qё bien nё kundёrshtim
me tё drejtёn pёr jetё familjare tё shprehur në
Nenin 8 të Konventёs Evropiane pёr tё Drejtat
e Njeriut (ECJ, 2003b: Çështja 540/03).
Si rregull i pёrgjithshёm, bashkimi familjar nuk
duket se ka shkaktuar probleme tё rёndёsishme

pёr shumicёn e shteteve qё pranojnё migrantё
pёr qёndrim tё pёrhershёm. Pёr shembull,
nё Zelandёn e Re, ekziston njё dispozitё pёr
bashkimin e “anёtarёve tё afёrt tё familjes sё
migrantëve qё kanë ﬁtuar lejen e qëndrimit nё
Zelandёn e Re”. Po ashtu, Australia raporton
se politika e saj e migracionit “pёrfshin
komponentin e bashkimit familjar”. Qёndrimi
relativisht liberal nё Kanada trajtohet nё
Seksionin VI.3.1.3 mё sipёr.
Vendet qё nuk pranojnё migrantё pёr qёndrim
tё pёrhershёm qё nё ﬁllim, por qё lёshojnё
leje qёndrimi afatmesme ose afatgjata, duket
se nuk kanё hasur nё vёshtirёsi tё mёdha pёr
lehtёsimin e bashkimit familjar. Pёr shembull,
legjislacioni i Britanisë së Madhe “lejon qё
bashkёshortja dhe fёmĳёt e vegjёl tё personit
qё ka njё leje pune mё të gjatë se 12 muaj ta
shoqёrojnё atё person”. Po ashtu, Franca ka
vёnё nё pёrdorim masa tё posaçme pёr tё
lehtёsuar arritjen e anёtarёve tё familjes sё
punёtorёve migrantё “tё pёrhershёm”. Kёto
masa pёrfshĳnё njё vizitё para mbёrritjes
dhe njё vizitё pas mbёrritjes nё familje pёr ta
informuar atё pёr politikёn sociale, si edhe pёr
tё drejtat dhe detyrimet e tyre gjatë qёndrimit
nё Francё.
Koncepti i bashkimit familjar ka shkaktuar
njё numër tё caktuar mosmarrëveshjesh midis
vendeve tё origjinёs dhe atyre tё destinacionit,
veçanёrisht nё lidhje me migracionin pёr
motive punёsimi të pёrkohshёm ose të kuﬁzuar
në kohë. Në këtë këndvështrim, shtetet anёtare
tё ILO janё inkurajuar tё lehtёsojnё bashkimin
familjar tё migrantёve tё pёrkohshёm dhe
tё atyre sezonalё qё qëndrojnë në mënyrë tё
ligjshme nё vend. Takimi Tripalёsh i Ekspertёve
pёr Aktivitetet e Ardhshme tё ILO nё Fushёn
e Migracionit, duke miratuar Udhёzimet pёr
Masat e Posaçme Mbrojtёse pёr Punёtorёt
Migrantё me veprimtari me kohë të kuﬁzuar,
deklaroi se “edhe nё rastin e punёtorёve
sezonalё dhe tё atyre qё shkojnё pёr qёllime
speciﬁke, vendet duhet ta shikojnё nё mёnyrё
tё favorshme lejimin e migracionit familjar ose
tё bashkimit familjar” (ILO, 1997: Aneksi I,
paragraﬁ 6.1).
Megjithatё, ligji zviceran, nuk e lejon bashkimin
familjar pёr rezidentёt e pёrkohshёm, qofshin
ata punёtorё sezonalё, persona qё trajnohen ose
tё huaj të tjerë qё qëndrojnë nё Zvicёr pёr njё
periudhё tё shkurtër kohe. Nё Francё, vetёm
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migrantёt qё kanё jetuar ligjёrisht nё vend pёr
njё periudhё tё paktёn prej dy vjetёsh dhe qё
kanё minimumi njё leje vjetore qëndrimi, mund
tё aplikojnё pёr bashkim familjar. Nё Spanjё,
ёshtё caktuar njё periudhё pritjeje prej njё viti
pёr bashkimin familjar pёr shtetasit qё nuk janë
nga vende tё BE. Kjo gjë pёrjashton shumicёn e
punёtorёve migrantё tё pёrkohshёm.
Ndёrsa legjislacioni i Kanadasё parashikon qё
“personat nё varёsi tё punёtorёve tё huaj tё
pёrkohshёm nё vend, qё shoqёrojnё punёtorin
nё Kanada lejohen tё punojnё dhe tё studiojnё
nё Kanada,… bashkёshortёve dhe fёmĳёve tё
punёtorёve u kёrkohet tё sigurojnё autorizime
punёsimi ose studimi, sipas rastit, para se tё
ﬁllojnё punёn ose studimin”. Megjithatё, asnjё
bashkim familjar nuk lejohet pёr punёtorёt
migrantё qё hyjnё nё Kanada me Programin
e Punёtorёve Sezonalё nё Bujqёsi. Po ashtu,
bashkimi familjar nё Britaninë e Madhe nuk
u lejohet punëtorëve migrantë me kualiﬁkime
të ulta qё hyjnё me skemat e migracionit tё
pёrkohshёm pёr motive punёsimi, kryesisht
atyre qё hyjnё me Skemёn e Punёtorёve
Sezonalё nё Bujqёsi dhe me Skemёn e Bazuar
nё Sektorё.
Pёr sa i pёrket çёshtjes se cilët anёtarё tё
familjes duhet tё kenё tё drejtёn pёr bashkim
familjar, Konventa e ILO Nr. 143 shprehet se
kёta duhet tё pёrfshĳnё “bashkёshorten dhe
fёmĳёt nё varёsi, babain dhe nёnёn” (Neni
13(2)). Pёrkuﬁzimi i ICRMW ёshtё mё i gjerё
nё kuptimin që ai zbatohet edhe pёr partnerёt
e pamartuar “tё cilёt kanё me punёtorin
migrant njё marrёdhёnie e cila sipas ligjit nё
fuqi, prodhon efekte tё barazvlefshme me
martesёn”, por ёshtё mё i ngushtё nё kuptimin
që ai përfshin vetёm “fёmĳёt e vegjёl, nё
varёsi dhe tё pamartuar” (Neni 44(2)). Në këtë
aspekt, pёrkuﬁzimi i familjes pёr qёllimet e
bashkimit familjar nё Kartёn Evropiane Sociale
të rishikuar ёshtё i ngjajshёm.14 Disa vende
kanё vёshtirёsi pёr pranimin e njё pёrkuﬁzimi
mё tё gjerё. Austria mendon se “migracioni
familjar zbatohet vetёm për bashkёshorten dhe
fёmĳёt e vegjёl (me pёrjashtim tё) të shtetasve
nga (disa) shtete tё treta tё cilёve u janë dhënë
kushte favorizuese nga ligji i BE. Po ashtu nё
Francё, vetёm bashkёshortja dhe fёmĳёt e
vegjёl tё lindur nga çi�i lejohen tё bashkohen
me punёtorin migrant, siç ndodh edhe nё
Britaninë e Madhe nёse nuk kemi tё bёjmё me
“rrethana tё jashtёzakonshme”.

Së fundi, e drejta pёr bashkim familjar mund tё
jetё e ndryshme pёr migrantёt burra e migrantet
gra. Ndёrkohё qё edhe burrat edhe gratё mund
tё pengohen me ligj tё bashkohen me anёtarёt
e familjeve tё tyre, e drejta e grave pёr bashkim
familjar mund tё ndikohet nga rregullat dhe
rregulloret qё duken neutrale, por qё nuk janё
tё tilla nё ndikimin qё kanё. Pёr shembull,
politikat qeveritare qё u vendosin kuﬁzime
ﬁnanciare personave qё kёrkojnё tё mbështesin
ﬁnanciarisht anёtarёt e familjes, megjithёse
duken sikur janë neutrale nga pikёpamja
gjinore, mund tё kenё njё ndikim negativ të
madh mbi migrantet gra. Pёr shkak tё ndarjes
sё profesioneve nё punё mё pak tё paguara,
tё ardhurat e grave migrante janё shpesh mё
tё ulёta se ato tё burrave dhe nёn nivelin e tё
ardhurave ﬁnanciare qё kёrkohet pёr tё ﬁtuar
tё drejtёn për tё ﬁnancuar tё afёrmit.15

VII.4 Rritja e mirёqenies
sociale
Mirёqenia sociale e punёtorёve migrantё dhe
e familjeve tё tyre nё vendet e destinacionit
rritet pёrmes mundësisë për të pasur akses nё
shёrbimet shёndetёsore, strehim, dhe arsim me
të njëjtat kushte ﬁnanciare si ato të përballuara
nga vendasit. Kёto fusha paraqiten fuqimisht
nё tё drejtat e rёndёsishme sociale qё mbrohen
nga legjislacioni ndёrkombёtar pёr tё drejtat e
njeriut dhe nga e drejta e punёs pёr zbatimin
e tё cilave janё angazhuar pothuajse tё gjitha
shtetet anëtare tё OSBE..

VII.4.1 Përkujdesi shёndetёsor
E drejta ndërkombëtare pёr tё drejtat e njeriut
parashikon tё drejtёn pёr përkujdes shёndetёsor
pa dallim për shkak të shtetësisë ose statusit
ligjor.16 Nё lidhje me kёtё, Neni 12(1) i ICESCR
thotё: “Shtetet Palё tё kёsaj Konvente njohin tё
drejtёn e çdokujt tё gёzojё standardin mё tё lartё
tё arritshёm tё shёndetit ﬁzik e mendor”.17 Nё
Komentin e Pёrgjithshёm Nr. 14 mbi tё drejtёn pёr
standardin mё tё lartё tё arritshёm tё shёndetit,
nën titullin “detyrimet speciﬁke ligjore”, Komiteti
i Kombeve tё Bashkuara pёr tё Drejtat ekonomike,
Sociale dhe Kulturore thekson se:
Nё veçanti, shtetet kanё detyrimin tё respektojnё
tё drejtёn pёr shëndet, ndër te tjera, duke mos
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mohuar ose kuﬁzuar aksesin e barabartё të tё
gjithё personave, pёrfshirё tё burgosurit ose
tё ndaluarit, minoritetet, azilkёrkuesit dhe
migrantёt e paligjshёm, nё shёrbime shëndetësore
parandaluese, kuruese dhe qetёsuese ; duke
mos zbatuar praktika diskriminuese si politika
shteterore .....” (UN ECOSOC, 2000a: paragraﬁ
34.
Shprehja “përkujdes shëndetsor parandalues”
ёshtё e rёndёsishme këtu sepse nёnvizon se
drejta pёr shёndet është njё koncept i gjerë, i
cili shkon përtej thjesht trajtimit mjekësor.
Në lidhje me ato instrumente ndёrkombёtare
qё kanë të bëjnë posaçёrisht me punёtorёt
migrantё18, vёmendje e veçantё i duhet kushtuar
ICRMW, e cila përcakton fare qartë se trajtimi
mjekёsor në raste urgjencash duhet t’u ofrohet
tё gjithё punёtorёve migrantё dhe familjeve
tё tyre me të njëjtat kushte si edhe vendasit
dhe nuk mund t’u mohohet migrantëve qё
ndodhen nё situatё tё parregullt.19 Kjo dispozitё
ёshtё pa dyshim njё shtesё e rёndёsishme nё
standardet ndёrkombёtare pёr tё drejtat e
njeriut nё kёtё fushë për shkak të pranimit të
faktit që migrantëve të parregullt nuk mund
t’u mohohet përkujdesi shëndetësor. Theksi që
i vihet trajtimit mjekёsor në raste urgjencash
nuk është në përputhje me trajtimin e gjerë të
përcaktuar më lart i cili garanton aksesin nё
shёrbimin parandalues. Megjithatë, të drejta
më të gjera duket se iu jepen punëtorëve
migrantë të rregullt. Nenet 43(1)(e) dhe 45(1)(c)
të ICRMW shtojnë se punëtorëve migrantë dhe
familjeve të tyre që janë rregullisht prezent
duhet t’u sigurohet trajtim i barabartë me
vendasit përsa i përket “aksesit për ... shërbime shëndetësore”.
Nё vende tё tilla si Kroacia dhe Holanda,
migrantёt kanё akses tё barabartё me vendasit
nё shёrbimet e përkujdesit shёndetёsor. Nё
vende tё tjera si Izraeli dhe Japonia garantimi
i përkujdesit tё pёrshtatshёm shёndetёsor
pёr punёtorёt migrantё ёshtё pёrgjegjёsi e
punёdhёnёsit, megjithёse nuk pёrmendet
gjё nё lidhje me anёtarёt e familjeve tё tyre.
Nё Australi, dispozitat pёr përkujdesin
shёndetёsor mund tё rregullohen pёrmes
marrёveshjeve dypalёshe ose shumёpalёshe.
Nё provincёn e Ontarios nё Kanada, mbulimi
shёndetёsor u ofrohet vetёm atyre punёtorёve
migrantё tё cilёt kanё njё jeje pёr punё te njё
punёdhёnёs i caktuar dhe nё njё profesion tё

caktuar, leje e cila ёshtё lёshuar për tё paktёn
gjashtё muaj.

VII.4.2 Strehimi
Në praktikë, mundësia për tё pasur njё strehim
ose akomodim tё pёrshtatshёm pёr punёtorёt
migrantё mund tё jetё një problem i veçantë nё
njё numёr vendesh dhe rajonesh ku akomodimi
ёshtё pёrgjithёsisht në krizë. Ky është një
problem veçanёrisht nё qytetet e mёdha ku
strehimi publik është i pamja�ueshëm dhe ku
akomodimi privat është i papёrballueshëm
për shumё punёtorё migrantё, pёrfshirё edhe
ata qё janё me familjet e tyre. E drejta pёr njё
standard tё pёrshtatshёm jetese e përcaktuar nё
të drejtën ndёrkombёtare pёr tё drejtat e njeriut
pёrfshin tё drejtёn pёr strehim. Nё parim, kjo e
drejtë ёshtё e zbatueshme pёr tё gjithё personat
pavarёsisht nga shtetësia e tyre apo nga statusi
i tyre ligjor.20 Nё Komentin e Pёrgjithshёm
pёr tё drejtёn pёr strehim tё pёrshtatshёm,
Komiteti i Kombeve tё Bashkuara pёr tё Drejtat
Ekonomike, Sociale dhe Kulturore thekson se:
E drejta pёr strehim tё pёrshtatshёm zbatohet
për të gjithë… individёt dhe familjet kanё
tё drejtё pёr strehim tё pёrshtatshёm
pavarёsisht nga mosha, gjendja ekonomike,
grupi, bashkёsia ose statusi dhe faktorё tё
tjerё tё kёtillё. Nё veçanti, realizimi i kёsaj
tё drejte, nё pёrputhje me Nenin 2(2) tё
Konventёs, nuk duhet t’i nënshtrohet ndonjë
forme diskriminimi (UN ECOSOC, 1992).
Komiteti ka miratuar njё kuptim tё gjerё tё së
drejtës për strehim duke pohuar se “kjo nuk
duhet të interpretohet nё njё kuptim tё ngushtё
dhe kuﬁzues i cili e barazon atё, pёr shembull,
me një ztrehëz, që sigurohet thjesht me tё
pasurit e një çatie mbi kokё ose që e konsideron
strehëzën ekskluzivisht si njё mall”. Komiteti
nёnvizon se “strehimi duhet parё si njё e drejtё
pёr tё jetuar diku i sigurt, nё paqe dhe me
dinjitet” (UN ECOSOC, 1992: paragraﬁ 7). Pёr
mё tepёr, Komiteti ka përcaktuar njё numёr
aspektesh që bëjnë pjesë nё konceptin “strehim
i pёrshtatshёm”. Kёtu ai fut mundësinë për të
përdorur, dhe në këtë këndvështrim thekson se
“grupeve tё varfra duhet t’u jepet akses i plotё
dhe i qёndrueshёm pёr burime për strehim tё
pёrshtatshëm” dhe se “grupeve tё tilla duhet
t’u garantohet njё shkallё e caktuar pёrparёsie
nё fushёn e strehimit” dhe se “edhe ligji dhe
politika e strehimit duhet tё marrin parasysh
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plotёsisht nevojat e veçanta pёr strehim
tё kёtyre grupeve” (UN ECOSOC, 1992:
paragraﬁ 8(e)). Nё udhёzimet e rishikuara pёr
raportimet e shteteve sipas ICESCR, Komiteti
nxit gjithashtu palёt kontraktuese tё hedhin
hapa “pёr t’u siguruar pёr pёrmasat e plota
tё tё pastrehёve dhe tё atyre me strehim tё
papёrshtatshёm qё janё nёn juridiksionin e
tyre” dhe tё japin informacion tё detajuar
nё raportet e tyre pёr “kёto grupe brenda
shoqёrisё tё cilat janё në rrezik dhe iu mungon
strehimi” (UN ECOSOC, 1992: paragraﬁ 13).21
Nё kёto udhёzime, lista e Komitetit pёr grupet
në disavantazhe dhe tё cёnueshme përfshin,
ndёr tё tjera, edhe punёtorёt migrantё dhe
“grupe tё tjera speciﬁkisht tё prekura” (UN
ECOSOC, 1992: 100).
Qё prej miratimit tё Komentit tё Pёrgjithshёm
tё Komitetit tё ESC, Raporteri i Pёrgjithshёm
i Kombeve tё Bashkuara pёr strehimin e
pёrshtatshёm si një element i sё drejtёs
pёr njё standard tё pёrshtatshёm jetese, ka
mirёpritur vёmendjen qё i ёshtё kushtuar
çёshtjeve tё strehimit dhe të diskriminimit
nё Deklaratёn e Durbanit dhe nё Programin
e Veprimit tё Konferencёs Botёrore kundёr
Racizmit, Diskriminimit Racial, Ksenofobisё
dhe Intolerancёs qё lidhet me tё tё vitit 2001
(UN, 2002: paragraﬁ 40). Programi i Veprimit
“rekomandon që vendet pritëse të marrin në
konsideratë ofrimin e shёrbimeve sociale tё
përshtatshme për migrantët, nё veçanti nё fushat
e shёndetit, arsimit, strehimit tё pёrshtatshёm
si fusha prioritare” dhe nxit tё gjitha shtetet
tё mos lejojnë trajtimin diskriminues kundёr
tё huajve dhe punёtorёve migrantё, pёrfshirё
kёtu edhe nё fushёn e strehimit (UN, 2002:
paragrafёt 33 dhe 81).
Trajtimi i barabartё nё lidhje me akomodimin
parashikohet speciﬁkisht nё Konventёn e ILO
Nr. 97 (Neni 6(1)(a)(iii)) dhe trajton zënien e një
banese për të cilën punёtorёt migrantё duhet të
kenë akses me tё njёjtat kushte si edhe vendasit.
Nga ana tjetёr, kjo dispozitё nuk mund tё
kuptohet si rrugë për të marrë pronёsinё e
shtёpisё ose për të përﬁtuar forma tё tjera tё
ndihmёs publike tё cilat mund tё jepen për të
lehtësuar marrjen e pronësisë së pronës. Nё kёto
rrethana, dispozitat e legjislacionit kombëtar
tё cilat u rezervojnё vendasve pёrﬁtimin e
subvencioneve të ndryshme dhe tё formave tё
tjera tё ndihmёs publike me qёllim ﬁtimin e
pronёsisё mbi shtёpitё e tyre, si edhe rregullat

kombëtare qё kuﬁzojnё ose pengojnё tё drejtёn
e tё huajve pёr tё ﬁtuar prona tё patundshme,
nuk kanё tё bёjnё me pёrmbajtjen e kёtĳ neni .22
ICRMW pёrfshin edhe njё dispozitё pёr
barazinё e punёtorёve migrantё rezidentё tё
ligjshёm e cila synon “aksesin për strehim,
pёrfshirё skemat e strehimit social, dhe
mbrojtjen nga shfrytёzimi nё lidhje me qiratё”
(OKB, 1990: Neni 43(1)(d)). Megjithatё,
qeverive nuk u kёrkohet t’u japin punёtorёve
që punojnë me projekte ose punёtorёve që
kryejnë punё tё caktuara akses për strehim
social me të njëjtat kushte si edhe vendasve
(Nenet 61(1) dhe 62(1)).
Nё BE, trajtimi i barabartё për strehimin mes
vendasve dhe qytetarёve tё shteteve anёtare tё
BE zbatohet edhe pёr zёnien e strehimit edhe
pёr pronёsinё mbi shtёpinё (BE, 1968: Neni
9(1)).
Nё disa vende si në Kanada (provinca e
Ontarios) dhe në Zvicёr punёtorёt migrantё
duhet tё plotёsojnё kushtet pёr qëndrim me
qёllim qё tё sigurojnё strehim publik. Nё bazё
tё marrёveshjeve dypalёshe e shumёpalёshe
(Kanada - Karaibe dhe Programi i Meksikës
për Punёtorё Sezonalё nё Bujqёsi, NAFTA,
Marrёveshja pёr Tregtinё e Lirё midis Kanadasë
dhe Kilit, dhe Marrёveshja e Pёrgjithshme pёr
Tregtinё nё Shёrbime (GATS)), Kanadaja bёn
përgatitje pёr strehim të punëtorëve. Nё Azi,
Singapori ka përgatitur udhёzime pёr tё nxitur
punёdhёnёsit për tё pёrmirёsuar standardet
e strehimit pёr punёtorёt migrantё, pёrfshirё
skemat pёr nxitjen e strehimit në konvikte dhe
për subvencionimin e banesave publike. Italia
ofron shёrbime strehimi për punёtorёt migrantё
me dokumente që vĳnë nga vende jashtë BE
dhe qё kёrkojnё urgjentisht strehim. Ndёrsa,
nё disa vende si në Qipro, punёdhёnёsit janё
gati tё ofrojnё standarde minimale strehimi,
tё cilat i nёnshtrohen kontrollit. Nё Britaninë
e Madhe, punёdhёnёsit në bujqёsi janё
pёrgjegjёs pёr sigurimin e strehimit tё pastёr
dhe tё shёndetshёm pёr punёtorёt migrantё
sipas SAWS (Kutia VI.12).

VII.4.3. Arsimi
Standardet universale tё tё drejtave tё njeriut
shpallin se çdo njeri ka tё drejtёn pёr arsim
dhe se, minimalisht, aksesi tё paktёn nё
arsimin ﬁllor duhet tё jetё falas pёr tё gjithё
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fёmĳёt pa asnjё lloj dallimi (UN, 1948: Neni 26;
UN, 1966a: Neni 13; CRC, 1989: Nenet 2 dhe
28(1)(a); UNESCO, 1960: Neni 4(a); ICRMW,
1990: Neni 30). Megjithatё, nё praktikё,
shumica e shteteve anëtare tё OSBE e zbatojnë
këtë detyrim të dytë edhe për fëmĳët e shkollës
nëntëvjeçare për shkak të kёrkesave ligjore të
arsimit tё detyruar. Komiteti i Kombeve tё
Bashkuara pёr tё Drejtat Ekonomike, Sociale
dhe Kulturore thekson rolin e arsimit si njё e
drejtё njerёzore dhe lidhjen e tĳ integrale me
gëzimin e tё gjitha tё drejtave të tjera:
Arsimi ёshtё edhe njё e drejtё njerёzore nё
vetvete, edhe njё mjet i domosdoshёm pёr
realizimin e tё drejtave tё tjera njerёzore. Duke
qenё njё e drejtё qё fuqizon shumё njeriun,
arsimi ёshtё motori kryesor me anёn e tё cilit
tё rriturit dhe fёmĳёt e marxhinalizuar nga
pikëpamja shoqërore dhe ekonomike mund
ta nxjerrin veten nga varfёria dhe tё sigurojnё
mjetet pёr pjesёmarrje tё plotё nё komunitetet
e tyre (UN ECOSOC, 1999: paragraﬁ 1).
ICESCR përcakton se e drejta pёr arsim duhet
tё gёzohet nga “tё gjithё”. Nuk ka asnjё kusht
qё tё pengojё joshtetasit të mos perﬁtojnë
nga kjo e drejtë (UN, 1966a: Neni 13).23 Nё
Komentin e tĳ tё Pёrgjithshёm mbi tё drejtёn
pёr arsim, Komiteti pёr tё Drejtat Ekonomike,
Sociale dhe Kulturore konﬁrmon se “parimi
i mosdiskriminimit shtrihet mbi tё gjithё
personat e moshёs shkollore qё janё rezidentё
nё territorin e njё shteti palё, pёrfshirё joshtetasit
dhe pavarёsisht nga statusi i tyre ligjor” (1999:
paragraﬁ 34) (shkronjat korsive të vёna prej
nesh). ECHR, megjithёse merret kryesisht
me tё drejtat civile dhe politike, gjithashtu
parashikon edhe tё drejtёn pёr arsim. Fjalia e
parё e Nenit 2 tё Protokollit tё Parё tё ECHR
parashikon në mënyrë të qartë se “asnjё personi
nuk duhet t’i mohohet e drejta pёr arsim”. Kur
lexohet bashkё me Nenin 14 (klauzola pёr
mosdiskriminimin), kjo dispozitё përdoret
qartë dhe pa diskriminim si për shtetasit edhe
për joshtetasit qё ndodhen brenda territorit tё
njё pale kontraktuese nёse nuk ekziston njё
justiﬁkim objektiv dhe i arsyeshёm pёr njё
trajtim tё diferencuar (Kutia VII.5).
Megjithë ekzistencën e kёtyre dispozitave
tё qarta ndёrkombёtare dhe rajonale pёr tё
drejtat e njeriut qё garantojnё arsim pёr tё
gjithё personat pavarёsisht nga shtetësia dhe
statusi ligjor, fёmĳёt e migrantёve tё parregullt

nё veçanti pёrballen me pengesa ligjore,
administrative dhe praktike pёr marrjen e
arsimit nё vendin e tyre tё qëndrimit. Kёto
pengesa pёrfshĳnё refuzimin e drejtorёve tё
shkollave për tё regjistruar fёmĳёt e migrantёve
tё parregullt nё shkollat ﬁllore dhe nëntëvjeçare;
ekzistencёn e detyrimeve tё institucioneve
zyrtare dhe tё mёsuesve pёr tё denoncuar ose
raportuar migrantёt e parregullt; vёshtirёsitё e
hasura pёr njohjen e arsimit tё këtyre fёmĳёve
në vendin e destinacionit dhe pas kthimit,
në vendin e origjinës, sipas marrёveshjeve tё
ripranimit ose me instrumente tё ngjajshme;
dhe mobilitetin mё tё madh tё migrantёve tё
parregullt dhe kushtet mё tё varfëra nё tё cilat
ata jetojnё shpesh dhe qё mund tё kenë ndikim
negativ mbi zhvillimin arsimor tё fёmĳёve tё
tyre (Choleinski, 2005:36-38). Nuk ka nevojё tё
thuhet se disa nga kёto pengesa, veçanёrisht ato
qё lidhen me problemet për njohjen e arsimit
tё mёparshёm dhe me kushtet e kёqĳa tё
jetesёs, veprojnё edhe pёr fёmĳёt e punёtorёve
migrantё me qëndrim tё ligjshёm.

VII.5 Mbrojtja sociale
Komuniteti ndёrkombёtar i njeh çdo njeriu
tё drejtёn pёr mbrojtje sociale, përfshirë edhe
sigurimet shoqërore. Kjo e drejtё ёshtё e pranuar gjerёsisht nga standardet ndёrkombёtare
pёr tё drejtat e njeriut (UN, 1948: Neni 22; UN,
1966a: Neni 9).24 Nё Diskutimin e Pёrgjithshёm
mbi Mbrojtjen Sociale nё Konferencёn
Ndёrkombёtare tё Punёs tё vitit 2001, mbrojtja
sociale25 u konﬁrmua si njё e drejtё themelore e
qenieve njerëzore (ILO, 2001a: paragraﬁ 2).
Punёtorёt migrantё pёrballen me vёshtirёsi
tё veçanta nё fushёn e mbrojtjes sociale, sepse
zakonisht tё drejtat e mbrojtjes sociale janё tё
lidhura me periudhat e punësimit, të dhënies
së kontributeve ose me periudhën e qëndrimit.
Punëtorët migrantë, për shkak të mungesës
së tyre në vendin e origjinës, rrezikojnë
të humbasin të drejtat për përﬁtime nga
mbrojtja sociale në vendin e tyre të origjinës.
Njëkohësisht, në vendin pritës, ata mund
të gjenden përballë kushteve shtrënguese
për mbulimin e tyre nga sistemi kombëtar
i mbrojtjes sociale të atĳ vendi. Punёtorёt
migrantё kanё interesa speciﬁke pёr:


- 181 -

sigurimin e mundësive të barabarta për
mbulim nga sistemi i mbrojtjes sociale dhe

7.

tё së drejtёs pёr pёrﬁtime si edhe punёtorёt
vendas;


ruajtjen e tё drejtave tё ﬁtuara edhe
pasi largohen nga vendi (pёrfshirё edhe
eksportimin e pёrﬁtimeve);



pёrﬁtimin nga grumbullimi i tё drejtave tё
ﬁtuara nё vende tё ndryshme.26

VII.5.1 Kuﬁzimet e tё drejtave tё
punёtorёve migrantё pёr mbrojtje
sociale
Punёtorёt migrantё hasin shpesh vёshtirёsi
nё lidhje me mbulimin me mbrojtje sociale
dhe me tё drejtёn pёr ndihmë ﬁnanciare,
vёshtirёsi tё cilat punёtorёt vendas nuk i hasin.
Kёto vёshtirёsi vĳnё pёr shkak tё njё numri
faktorësh, tё tillё si parimi i territorialitetit, i cili
e kuﬁzon hapёsirёn e veprimit tё legjislacionit
për mbrojtjen sociale nё territorin e njё vendi.
Kjo sjell si pasojё qё punёtorёt e atĳ vendi qё
punojnё jashtё vendit nuk mbulohen nga ky
legjislacion dhe pёr kёtё arsye nuk i gёzojnё
tё drejtat pёr përﬁtime ﬁnanciare. Tё drejtat
e punёtorёve migrantё mund tё preken
gjithashtu edhe nga parimi i shtetësisë, zbatimi
i tё cilit mund tё çojё nё pёrjashtimin e tё
huajve nga mbulimi me mbrojtje sociale ose
nga tё drejtat pёr ndihmë ﬁnanciare. Ndёrsa
rregulla tё tilla diskriminuese mund tё gjenden
nё disa vende, vetёm pak prej tyre shkojnё aq
larg sa t’u mohojnё tё huajve mbulimin me
mbrojtje sociale. Diskriminimi mund tё vĳё

edhe pёr shkak tё mungesёs sё marrёveshjeve
dypalёshe ose shumёpalёshe pёr mbrojtjen
sociale, pёrmes tё cilave tё drejtat pёr mbrojtje
sociale të ﬁtuara nё vendin e punësimit ruhen
dhe të cilat ofrojnë mundësi për eksportimin
e përﬁtimeve ﬁnanciare nga vendi i punёsimit
nё vendin e origjinёs.

VII.5.2 Standardet e ILO pёr
mbrojtjen e tё drejtave tё
punёtorёve migrantё pёr mbrojtje
sociale
Konventa e ILO Nr. 97 dhe 143 parashikojnë
trajtim të barabartё ndërmjet punёtorёve
migrantё tё rregullt dhe vendasve nё
fushёn e mbrojtjes sociale, tё drejta tё cilat
megjithatё u nёnshtrohen disa kuﬁzimeve.
Standardet e ILO pёr mbrojtje sociale japin
udhёzime tё mёtejshme nё kёtё drejtim. Tё
gjitha standardet aktuale të ILO pёr mbrojtje
sociale27 pёrcaktojnё hapёsirёn personale tё
mbulimit pavarёsisht nga shtetësia. Pothuajse
tё gjitha këto standarde pёrmbajnё klauzola
tё ngjajshme nё lidhje me barazinё e trajtimit
midis punëtorëve vendas dhe punёtorёve tё
huaj nё vendin pritёs,28 dhe shumica e tyre
pёrmbajnё klauzola jodiskriminuese, si pёr
shembull, Konventa për Sigurimet Shoqërore
(standardet minimale) e vitit 1952 (Nr. 102).29
Pёrveç kёtyre instrumenteve, ILO ka miratuar
edhe disa standarde tё tjera tё cilat merren
posaçёrisht me mbrojtjen e tё drejtave tё
punёtorёve migrantё pёr mbrojtje sociale
(Kutia VII.9).

Kutia VII.9
Standardet speciﬁke tё ILO pёr mbrojtjen e tё drejtave tё punёtorёve migrantё pёr sigurime
shoqërore
Konventa e vitit 1925 pёr Trajtimin e Barabartë (kompensimi për aksidentet) (Nr. 19) pёrcakton speciﬁkisht
tё drejtёn pёr trajtim të barabartë të punёtorёve tё huaj tё çdo shteti tjetёr i cili e ka ratiﬁkuar
Konventёn, nё lidhje me kompensimin e punëtorëve pёr aksidentet në industri dhe parashikon
eksportimin e ndihmës ﬁnanciare tё punёtorёve tё huaj qё mbulohen nga Konventa, por vetёm
nё po atё masё sa e parashikon shteti ratiﬁkues për eksportin e ndihmës ﬁnanciare pёr shtetasit
e vet.
Konventa e vitit 1962 pёr Trajtimin e barabartë (sigurimet shoqërore) (Nr. 118) parashikon tё drejtёn
pёr trajtim të barabartë nё lidhje me tё nënta fushat e mbrojtjes sociale. Pёr secilёn nga nёntё fushat
e mbrojtjes sociale qё pranon, njё shtet palё i Konventёs merr pёrsipёr që brenda territorit të tĳ t’u
japё shtetasve tё çdo shteti tjetёr ratiﬁkues të Konventёs trajtim tё barabartё me atë të shtetasve tё
vet. Ajo parashikon gjithashtu njёfarё elasticiteti duke lejuar përjashtimin e joshtetasve nё rastet
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Standardet speciﬁke tё ILO pёr mbrojtjen e tё drejtave tё punёtorёve migrantё pёr sigurime
(vazhdim)
kur ndihmat ﬁnanciare ose njё pjesё e tyre janё tё paguara tёrёsisht me fonde publike. Konventa
parashikon mё tej ruajtjen e tё drejtave tё ﬁtuara dhe eksportimin e ndihmës ﬁnanciare. Nё thelb,
njё shtet palё i Konventёs Nr. 118 duhet tё garantojё ofrimin e ndihmës ﬁnanciare jashtё shtetit nё
njё fushë tё caktuar pёr shtetasit e vet dhe pёr shtetasit e çdo shteti tjetёr qё i ka pranuar detyrimet
e Konventёs pёr të njëjtën fushë, pavarёsisht nga vendi i qëndrimit i pёrﬁtuesit.
Konventa e vitit 1982 pёr Ruajtjen e të Drejtave tё Sigurimeve Shoqërore (Nr. 157), dhe Rekomandimi
(Nr. 167) pёrbёjnё njё sistem ndёrkombёtar pёr mbajtjen e tё drejtave tё ﬁtuara dhe tё të drejtave
gjatё kohёs sё ﬁtimit pёr punёtorёt qё e transferojnё rezidencёn e tyre nga njё vend nё njё tjetёr
dhe garanton ofrimin efektiv të ndihmës ﬁnanciare jashtё kur ata kthehen nё vendin e tyre tё
origjinёs. Sipas kёsaj Konvente, mbajtja e tё drejtave tё ﬁtuara duhet tё garantohet pёr shtetasit e
shteteve të tjera palё nё Konventё pёr çdonjёrёn prej fushave tё mbrojtjes sociale pёr tё cilёn shtetet
nё �alё kanё ligje nё fuqi. Në këtë kontekst, Konventa parashikon edhe arritjen e marrёveshjeve
dypalёshe e shumёpalёshe pёr mbrojtjen sociale. Përveç këtyre, Rekomandimi përmban dispozita
model për lidhjen e këtyre marrëveshjeve.
Burimi: ILO, Departamenti i Mbrojtjes Sociale (SECSOC), Mars 2006.
Objektivi kryesor i Konventave tё ILO nё
kёtё fushё ёshtё koordinimi pёr zhdukjen
e çdo pengese nё rrugёn pёr zbatimin e
ligjeve kombëtare duke ruajtur tё paprekur
pёrmbajtjen themelore tё tyre. Efekti i
rregullave kombëtare modiﬁkohet vetёm nё
atё masё sa ёshtё e nevojshme pёr t’u garantuar
punёtorёve migrantё mbrojtje tё plotё dhe tё
vazhdueshme mbi bazёn e barazisё efektive.

VII.5.3 Standardet pёr mbrojtjen
sociale dhe punёtorёt migrantё tё
parregullt
Instumentet pёrkatёse tё ILO pёr mbrojtjen
sociale nuk thonë gjë pёr mbrojtjen e

punёtorёve migrantё tё parregullt. Megjithatё,
njё pёrjashtim mund të gjendet nё Konventёn
e ILO Nr. 143, e cila përcakton se punёtorёt
migrantё tё parregullt duhet tё kenё tё njёjtat
tё drejta si edhe punёtorёt migrantё tё rregullt
nё lidhje me pёrﬁtimet nga mbrojtja sociale
tё cilat vĳnё prej punёsimit tё tyre tё shkuar
[Neni 9(1)]. Kjo dispozitё duhet tё kuptohet
veçanёrisht me qëllim që të ﬁtohen tё drejta
që sjellin pёrﬁtime afatgjata. Në këtë kontekst,
duket se formulimi “punёsim i shkuar” ka
lidhje me periudhat e shkuara tё punёsimit
si tё ligjshёm ashtu edhe tё paligjshёm.30 Nё
praktikë, disa tё drejta qё lidhen me mbrojtjen
sociale dhe veçanërisht mundësia për trajtim
mjekësor u jepen edhe punёtorёve migrantё tё
parregullt në disa vende (Kutia VII.10).
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Kutia VII.10
Situata dhe disa nga praktikat mё tё mira nё lidhje me tё drejtat e punёtorёve migrantё tё
parregullt pёr mbrojtje sociale
Kёrkesa minimale nё lidhje me aksesin e pёrﬁtimeve sociale pёr punёtorёt migrantё tё parregullt
duket se ёshtё përkujdesi shёndetёsor nё raste urgjencash (pёr shembull, Belgjika, Republika Çeke,
Finlanda, Franca, Meksika, Norvegjia dhe Spanja). Punёtorёt migrantё tё parregullt kanё tё njёjtёn
tё drejtё pёr përkujdes shёndetёsor nё raste urgjencash si edhe rezidentёt e rregullt (ose punёtorёt)
nё vend. Megjithatё, mёnyra se si garantohet aksesi pёr kujdes shёndetёsor nё raste urgjencash
mund tё ndryshojё nga vendi nё vend. E njёjta gjё mund tё thuhet edhe për atё se ç’kuptohet me
kujdes nё raste urgjencash.
Nё disa vende (si pёr shembull nё Suedi dhe Turqi) njё punёtor migrant i parregullt qё ka nevojё
pёr kujdes shёndetёsor urgjent mund tё trajtohet nga njё mjek. Megjithatё, pacienti nё kёtё situatё
ёshtё i detyruar tё pёrballojё kostot e përkujdesit shёndetёsor qё ka marrё. Duhet pёrmendur se
Turqia ёshtё aktualisht duke e rishqyrtuar Ligjin e saj Themelor pёr Shёrbimet dhe Asistencën
Sociale, me tё cilin ёshtё planiﬁkuar tё garantohet mbёshtetje themelore sociale dhe mjekёsore pёr
punёtorёt migrantё tё paligjshёm. Meksika do t’i ofrojё përkujdes shёndetёsor nё raste urgjencash
çdo personi gjendja e tё cilit paraqet një rrezik të madh për integritetin e tĳ ﬁzik ose për jetёn. Pёr
arsye tё shtetësisë dhe tё statusit së migrantit nuk është vendosur asnjë kuﬁzim. Nё Shqipёri,
Ligji pёr Kujdesin Spitalor i detyron si spitalet publike ashtu edhe ato private t’u japin trajtim
falas shtetasve shqiptarё dhe qytetarёve tё huaj (edhe kur kёta tё fundit qëndrojnë në mënyrë tё
paligjshme nё vend) nёse ata kanё nevojё pёr kujdes shёndetёsor urgjent. Nё Republikёn Çeke
dhe në Zvicёr, punёtorёve migrantё tё parregullt iu ёshtё dhёnё akses pёr kujdes shëndetësoe
në raste urgjente kryesisht pёrmes ndihmёs sociale. Megjithatё, nё tё dyja vendet supozohet se
punёtorёt migrantё tё parregullt kanё siguracion shёndetёsor. Mbrojtja sociale nё kёto vende
është e shkёputur nga çёshtja nёse personi ёshtё i rregullt apo i parregullt nё lidhje me punёn ose
qёndrimin nё vend. Sapo një person qёndron nё territorin e vendit, (pavarёsisht nga natyra ligjore
e aktivitetit profesional ose e qëndrimit), personi supozohet tё marrё njё siguracion shёndetёsor
publik pёrmes njёrit prej fondeve pёr sёmundjet qё funksionon nё vend. Nё fakt, njё pakicё e
vogёl punёtorёsh migrantё tё parregullt kanё ﬁguracion shёndeti nё kёto vende sepse ose vetë
punёtori nuk do dhe/ose ai nuk ka mjetet ﬁnanciare pёr tё paguar pёr siguracionin shёndetёsor.
Nё rastin e njё urgjence shëndetësore, punёtorёve migrantё tё parregullt u garantohet trajtim dhe
kujdes shёndetёsor pavarёsisht nga fakti nёse ata janё tё siguruar apo jo. Kostot për njё trajtim
tё tillё pёrballohen nga autoritetet lokale pёrmes fondeve tё ndihmёs sociale ose të mirёqenies
sociale.
Nё Belgjikё, legjislacioni qё mbulon kompensimin pёr dëmtimin nё punё ёshtё njё çёshtje e
politikёs publike dhe pёr kёtё arsye ёshtё i detyrueshёm: nuk mund tё kёrkohet pavlefshmëria e
kontratёs së lidhur me njё punёtor tё parregullt me qёllim qё t’i rrëshqitet pagimit të kompensimit.
Nёse punёdhёnёsi nuk ёshtё i sigurua, atёherё është Fondi i Kompensimit tё Dëmtimeve nё Punё
që paguan dhe nё vĳim kёrkon tё paguhet nga punёdhёnёsi. Nёse njё punёtor tё cilit i duhet
paguar kompensimi nuk ёshtё anёtarёsuar nё njё skemё, atёherё punёdhёnёsi ёshtё i detyruar tё
paguajё kontributet e prapambetura.
Burimi: ILO, Departamenti i Mbrojtjes Sociale (SECSOC), Mars 2006; Schoukens dhe Pieters
(2004).
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VII.5.4 Mbrojtja sociale pёrmes
marrёveshjeve të mbrojtjes sociale
Rruga mё e mirё pёr t’u garantuar punёtorёve
migranё mbrojtje sociale ёshtё pёrmes arritjes
së marrёveshje dypalёshe e shumёpalёshe pёr
mbrojtje sociale. Marrёveshjet shumёpalёshe nё
krahasim me ato dypalёshe kanё pёrparёsinё
se prodhojnё standarde dhe rregulla tё
pёrbashkёta dhe nё kёtё mёnyrё shmangin
diskriminimin midis migrantёve nga vende
tё ndryshme tё origjinёs tё cilёve pёrndryshe
do t’u garantoheshin tё drejta tё ndryshme
pёrmes marrёveshjeve tё ndryshme dypalёshe.
Pёrveç kёsaj, marrёveshjet shumёpalёshe
gjithashtu lehtёsojnё procedurat burokratike
duke vendosur standarde tё pёrbashkёta pёr
rregullat administrative me tё cilat zbatohet
marrёveshja (Holzmann et al., 2005: 25). Nё
kёtё drejtim dallohen njё numёr praktikash tё
mira.
Rregullat e BE pёr transferimin e pёrﬁtimeve
tё mbrojtjes sociale janё ndoshta shembulli mё
i plotё, tё paktёn pёrsa i pёrket tё drejtave tё
qytetarёve të BE. Rregullorja 1408/71/EEC (EU,
1971)31 garanton transferimin e tё drejtave tё
mbrojtjes sociale brenda BE deri nё masën që
qytetarёt e BE të mos vuajnë asnjё disavantazh
nё lidhje me tё drejtat për mbrojtje sociale
edhe nёse lёvizin nga njёri vend i BE nё tjetrin.
Rregullorja 859/2003/EC (EU, 2003a) i zgjeron mё
tej dispozitat e Rregullores 1408/71/EEC duke
përfshirë shtetasit e vendeve tё treta nё mёnyrё
tё tillё qё ata gёzojnё tashmё tё njёjtat tё drejta
si qytetarёt e BE nё lidhje me transferimin e
mbulimit me mbrojtje sociale dhe të drejta për
pёrﬁtime nё kёtё drejtim kur lёvizin brenda BE.
Shembuj tё praktikёs sё mirё janё edhe
marrёveshjet Evropiano-Mesdhetare qё prej
viteve 1990 midis BE, shteteve anёtare tё BE,
dhe vendeve tё Magrebit si Algjeria, Maroku
dhe Tunizia (Seksioni IX.1.3.3 mё poshtё). Këto
marrëveshje pёrmbajnё dispozita tё zgjeruara
për transferimin e pёrﬁtimeve tё mbrojtjes
sociale pёr punёtorёt migrantё nga vendet e
Magrebit qё jetojnё dhe punojnё nё BE. BE nxit
edhe bashkёpunimin nё fushёn e mbrojtjes
sociale me vende tё tjera fqinjё. Deklarata
e Barcelonёs e vitit 1995 krĳoi Partneritetin
Evropian Mesdhetar (EMP) duke i bërë kёshtu

10 vende mesdhetare partnerё zyrtarё tё BE.32
Qё atёherё, BE ka negociuar Marrёveshje
Asocimi shumёpalёshe me tё gjithё partnerёt
Euromesdhetarё.
Meqё
seksionet
pёr
koordinimin e mbrojtjes sociale pёrdorin pak a
shumё tё njёjtёn terminologji nё marrёveshjet,
ato mund tё shёrbejnё si bazё pёr marrёveshje
tё tjera asocimi me vende tё tjera dhe BE
(Holzmann et al., 2005: 11-12).
Njё marrёveshje tjetёr e plotё shumёpalёshe
ёshtё Marrёveshja pёr Mbrojtjen Sociale
midis Komunitetit tё Karaibeve dhe Tregut
tё Pёrbashkёt (CARICOM, 1997: 39), e cila
u nёnshkrua me synim harmonizimin e
legjislacionit pёr mbrojtje sociale tё vendeve
anëtare të saj. Kjo marrëveshje, nё Preambulёn
e saj i referohet në mënyrë të qartë Konventave
tё ILO dhe mbështetet nё tre parime themelore
të nënvizuar në Konventat: trajtimin e barabartë
pёr rezidentёt e palёve kontraktuese i cili
bazohet nё legjislacionin e tyre pёr mbrojtje
sociale; mbajtjen dhe ruajtjen e tё drejtave tё
ﬁtuara ose qё janё duke u ﬁtuar; dhe mbrojtjen
e dhe ruajtjen e tё drejtave tё tilla pavarёsisht
nga ndryshimet e qëndrimit nё territoret
respektive. Dispozitat e Marrёveshjes bazohen
gjerёsisht nё dispozitat model pёr arritjen e
marrëveshjeve dypalёshe ose shumёpalёshe
për mbrojtje sociale siç pёrcaktohet nё
Rekomandimin e ILO pёr Mbajtjen e tё Drejtave
tё Mbrojtjes Sociale tё vitit 1983 (Nr. 167), dhe
nё Marrёveshjen qё ka hyrё nё fuqi nё vitin
1997. Trembёdhjetё shtete anёtare e kanё
nёnshkruar dhe ratiﬁkuar Marrёveshjen deri
tani, ndёrsa dymёdhjetё shtete anёtare kanё
vёnё nё pёrdorim legjislacionin e brendshёm
pёr t’i dhёnё fuqi ligjore atĳ.

VII.5.5 Masat e njёanshme
pёr mbrojtjen e tё drejtave tё
punёtorёve migrantё pёr mbrojtje
sociale
Mbrojtja sociale e punёtorёve migrantё dhe
e familjeve tё tyre mund tё arrihet më mirë
pёrmes ratiﬁkimit tё Konventave tё mёsipёrme
pёr mbrojtje sociale dhe zbatimit tё tyre pёrmes
lidhjes së marrёveshje pёr mbrojtje sociale.
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Në mungesë të ratiﬁkimit të konventave
përkatëse dhe të arritjes së marrëveshjeve për
mbrojtje sociale, disa vende kanё marrё masa
tё njёanshme pёr mbrojtjen e tё drejtave tё
punёtorёve migrantё pёr mbrojtje sociale. Kёto
masa kanë të bëjnë me garantimin e:


trajtimit të barabartë pёr vendasit dhe
punёtorёt migrantё nё lidhje me mbulimin
e dhe tё drejtat pёr pёrﬁtime nga mbrojtja
sociale;



kёrkesёs (detyrimit) qё agjencitё e
rekrutimit tё paguajnё kontributet për
mbrojtje sociale nё sistemin kombëtar
tё mbrojtjes sociale pёr çdo punёtor tё
rekrutuar pёr punёsim jashtё vendit (pёr
shembull, Filipinet, Indonezia);



mbulimit vullnetar pёr shtetasit qё punojnё
jashtё vendit (pёr shembull, Franca,
Jordania, Filipinet);



mundёsisё për pagimin e kontributeve
të prapambetura pёr punёtorёt migrantё
të kthyer pёr periudhat që kanë punuar
jashtё vendit;



heqjes dorë nga periudhat e gjata tё stazhit
nё favor tё punёtorёve migrantё;



njohjes së periudhave tё mbuluara me
siguracion nё njё vend tjetёr me qëllim
dhënien e aksesit të menjëhershëm për
përﬁtime punёtorёve migrantё;



mbulimit mjekёsor pёr anёtarёt e familjes
sё punёtorёve migrantё qё kanё mbetur
pas.

VII.5.5.1 Masat e njёanshme tё vendeve
tё destinacionit: pёrﬁtimet e kujdesit
shёndetёsor pёr punёtorёt migrantё të dalë
në pension qё kthehen nga jashtë
Punёtorёt migrantё qё pasi dalin nё pension
kthehen nё vendin e tyre tё origjinёs dhe nuk
plotёsojnё kriteret pёr pension nё vendin e
origjinёs, sipas ligjit nuk mbulohen nga skema
e kujdesit shёndetёsor në vendin e tyre. Me
qёllim qё tё kapёrcehet ky hendek nё mbrojtjen e
punёtorёve, disa vende destinacioni nё Evropё
i rimbursojnё punёtorёt migrantё tё dalë në
pension pёr shpenzimet e tyre shёndetёsore nё
vendet e tyre tё origjinёs, nё tё njёjtёn mёnyrё
siç i paguajnë edhe shtetasit e tyre qё udhёtojnё
ose qëndrojnë pёrkohësisht jashtё vendit.
Sistemi shёndetёsor austriak (Holzmann et al.,
2005: 29), pёr shembull, paguan deri nё 80%
tё shpenzimeve për shërbime shëndetësore
qё spitalet austriake (ose mjekёt) kёrkojnё tё
mbulohen nga sigurimi shёndetёsor publik
i Austrisё. Megjithatё, pёrderisa sistemi
shёndetёsor austriak subvencionohet nё
njё masё tё madhe, shpenzimet qё spitalet i
kёrkojnё sigurimeve shёndetësore publike
janё vetёm imagjinare dhe nuk pasqyrojnё
shpenzimet reale tё cilat janё shumë mё tё
larta.
VII.5.5.2 Masat e njёanshme tё vendeve tё
origjinёs pёr të shtrirë mbulimin me mbrojtje
sociale pёr shtetasit e tyre qё punojnё jashtё
vendit
Nё mungesё tё marrёveshjeve për mbrojtje
sociale, punёtorёt migrantё shpesh pёrjashtohen nga përfshirja në skemën e mbrojtjes
sociale nё vendin e punësimit. Madje, edhe nёse
ata përfshihen në skemën ligjore të mbrojtjes
sociale të atĳ vendi, ata shpesh nuk janё nё
gjendje tё marrin pёrﬁtimet qё u takojnё kur
kthehen nё vendin e tyre tё origjinёs. Pёr kёtё
arsye, disa vende e kanё shtrirë mbulimin me
mbrojtje sociale tё ligjshme pёr shtetasit e tyre
qё punojnё jashtё vendit ose pёrmes skemës
së sigurimit tё detyruar, ose pёrmes skemёs sё
sigurimit vullnetar (Kutia VII.11).

- 186 -

VII. POLITIKAT E NDJEKURA PAS PRANIMIT NË VEND: TЁ DREJTAT E PUNЁTORЁVE MIGRANTЁ

Kutia VII.11
Masat e njёanshme tё vendeve tё origjinёs nё mbrojtje tё tё drejtave për mbrojtje sociale tё
shtetasve të tyre qё punojnё jashtё vendit
Disa vende kanё pёrdorur agjencitё e rekrutimit si levё pёr tё garantuar se punёtorёt e tyre migrantё
vazhdojnё tё marrin tё paktёn njёfarё mbrojtjeje sociale. Njё shembull shumё i mirё nё kёtё drejtim
ёshtё ai i Filipineve ku agjencitё qё rekrutojnё dhe u gjejnё anĳeve tё huaja marinarё qё t’i vёnё
nё funksionim ato, janё ngarkuar me pёrgjegjёsinё qё tё paguajnё çdo katёr muaj kontributet nё
sistemin e mbrojtjes sociale. Kjo është arritur me anë të Memorandumit të Marrёveshjes sё vitit
1988. Kёto kontribute mundёsojnё një përfshirje tё plotё në sistemin e mbrojtjes sociale sipas ligjeve
tё Filipineve dhe garantojnë mbrojtje sociale, kujdes shёndetёsor dhe kompensimin e punonjёsve.
Vendosja e detyrimit mbi agjencitё e rekrutimit që tё paguajnё kontributet e sigurimeve sociale u
bё mё i lehtё pёr faktin se sipas ligjit tё Filipineve, kontratat pёr punёsim jashtë vendit duhej tё
miratoheshin nga Departamenti i Punёs dhe i Punёsimit. Kjo pati si rezultat krĳimin e mundёsisё
qё marinarët tё regjistroheshin nё sistemin e mbrojtjes sociale tё Filipineve. Ky regjistrim ishte njё
nga kushtet e kontratёs.
Njё shembull tjetёr ёshtё ai i Pakistanit ku migrantёt mbrohen me anё tё njё siguracioni nё grup i cili
është arritur midis Zyrёs sё Migracionit dhe tё Punёsimit Jashtë Vendit dhe Korporatёs Shtetёrore
tё Sigurimit tё Jetёs. Ky siguracion nё grup ﬁnancohet nga njё shumë e paguar nga aplikantёt
kur regjistrohen nё Zyrё. Ai mundёson mbulimin nё rastin e dy ngjarjeve të paparashikuara - tё
a�ёsisё së kuﬁzuar dhe tё vdekjes - pёr njё periudhё prej dy vjetёsh. Pёrﬁtimi ёshtё njё shumё
parash e cila i paguhet punёtorit me a�ësi të kuﬁzuar ose pёrﬁtuesit të gjallë tё caktuar nga
personi qё ka humbur jetёn, sipas rastit. Pakistani tani po kryen njё studim ﬁzibiliteti pёr futjen
e njё skeme pensioni pёr punёtorёt migrantё jashtё vendit. Njёra nga mundёsitё mund tё jetё
vendosja e njё skeme të mbrojtjes sociale pёr punёtorёt migrantё e cila bazohet nё kontributet
vullnetare mbi baza individuale si pёr pёrﬁtime afatgjata ashtu edhe pёr pёrﬁtime afatshkurtra,
tё tilla si përkujdesi shёndetёsor pёr anёtarёt e familjes sё punёtorёve migrantё tё cilёt qёndrojnё
nё atdhe.
Njё mënyrë tjetёr e mundshme pёr shtrirjen e skemës kombëtare të mbulimit me mbrojtje sociale
ёshtё t’u ofrohet punёtorёve migrantё mundёsia e sigurimeve vullnetare nё atdhe. Jordania duhet
pёrmendur si njё shembull qё mundёson sigurimet shoqёrore vullnetare pёr shtetasit e saj tё cilёt
punojnё jashtё vendit. Sigurimi vullnetar mund tё ofrohet nё mënyra të ndryshme, ose nё formёn
e siguracionit opsional tё vazhdueshëm pas njё periudhe tё përfshirjes sё mёparshme tё detyruar
në skemë ose duke lejuar punёtorёt migrantё qё kthehen tё paguajnë sigurimet e prapambetura
për periudhat e kaluara gjatё tё cilave ata kanё qenё tё punёsuar jashtё vendit. Opsioni i fundit
mund tё jetё veçanërisht tёrheqёs pasi punёtorёt migrantё kanё marrё njё shumё parash për të
drejtat për mbrojtje sociale, të drejta që i kanë ﬁtuar nё vendin e punёsimit
Burimi: ILO, Departmenti i Mbrojtjes Sociale (SECSOC), Mars 2006.
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SHENIME
Testet e shtatzanisё kёrkohen nё Singapor dhe Malajzi.
ICRMW thekson: “Pa paragjykim për lejen e tyre të qëndrimit ose pёr lejen e punёs si dhe për tё drejtat
e parashikuara nё Nenet 25 dhe 27 tё Konventёs aktuale, punёtorёt migrantё duhet tё gёzojnё trajtim
të barabartë me vendasit e shtetit tё punёsimit nё lidhje me: (a) mbrojtjen nga dёbimi; (b) pёrﬁtimet e
papunёsisё; (c) aksesin nё skemat publike të punёsimit qё synojnё tё lu�ojnё papunёsinё; (d) aksesin nё
punёsim alternativ nё rastin e humbjes sё punёs ose tё pёrfundimit tё njё aktiviteti tjetёr qё sjell tё ardhura,
siç pёrshkruhet ai nё Nenin 52 tё Konventёs nё �alё” (OKB, 1990: Neni 54). Nё nivel rajonal tё Kёshillit tё
Evropёs, ECMW përcakton: “Nёse njё punёtor migrant nuk ёshtё mё i punёsuar, ose pёr shkak se ai është
pёrkohësisht i paa�ë pёr punë si rezultat i njё sёmundjeje ose aksidenti, ose pёr shkak se ai është i papunё pa
dëshirën e tĳ, dhe kur kjo konﬁrmohet si duhet nga autoritetet pёrkatёse kompetente, ai/ajo, pёr qёllimet e
zbatimit tё Nenit 25 tё kёsaj Konvente [ripunёsimi], do tё lejohet tё mbetet nё territorin e shtetit pritёs pёr njё
periudhё që nuk duhet të jetë mё pak se pesё muaj. Megjithatё, asnjё palё kontraktuese nuk do tё priret qё nё
rastin e paraqitur nё nënparagraﬁn mё sipёr tё lejojё qё punёtori migrant tё mbetet nё vend pёr njё periudhё
e cila e tejkalon periudhёn e pagimit tё pagesës sё papunёsisё” (Këshilli i Evropës, 1977: Neni 9(4)).
1
2

3

Respektivisht me 162 dhe 164 ratiﬁkime.

Vёzhgimet e vitit 2000 tё CEACR pёr zbatimin e Konventave Nr. 97 dhe 111 nga Spanja trajtojnё kushtet e
punёs tё punёtorёve migrantё, pёrfshirё dhe tё atyre me status tё parregullt.
4

Ligji i BE parashikon njё sistem pёr harmonizimin dhe grumbullimin e përﬁtimeve ﬁnanciare tё mbrojtjes
sociale nё shtetet anёtare dhe rregullat e BE tani zbatohen edhe pёr shtetasit nga vende tё treta qё lёvizin
brenda territorit të BE (EU, 2003a; 1972a; 1971), si edhe për shtetasit nga vende të tjera tё treta nё saje tё
Marrёveshjeve tё Asocimit qё BE ka miratuar me disa vende tё treta (si me Bullgarinë, Rumaninë, Turqinë
dhe vendet e Magrebit si Algjerinë, Marokun dhe Tunizinë).
5

Pёr mё shumё detaje, shih: ILO (1999a: paras. 306-309); pёr mё tepёr, Konventa Nr. 97 (Neni 9(1)) zbatohet
vetёm pёr tё drejtat qё punёtori ka ﬁtuar nё saje tё punёsimit tё tĳ/saj dhe tё pёrmbushjes sё kushteve tё
tjera kualiﬁkuese qё kёrkohen nё rastin e punёtorёve migrantё tё rregullt.
6

Rekomandimi Nr. 151 i ILO vё nё dukje nё paragraﬁn 2 se punёtorёve migrantё me dokumente të
rregullta duhet t’u sigurohen mundësi dhe trajtim i barabartё nё lidhje me (a) aksesin pёr trajnim
profesional dhe pёr punёsim sipas dëshirës sё tyre tё lirё mbi bazёn e pёrshtatshmёrisё individuale pёr
trajnim dhe punësim të tillë e duke marrё në konsideratë kualiﬁkimet e ﬁtuara jashtё territorit të punësimit
dhe nё territorin e punёsimit; dhe (b) ritrajnimin. ILO ka pranuar se kur merren parasysh në lidhje me
aksesin pёr punёsim përjashtimet e pёrkohshme, qё lejohen dhe autorizohen sipas Konventёs Nr. 143
(Neni 14(a)), nё praktikё mund tё jetё mё e vёshtirё tё sigurohet trajtim i barabartë nё lidhje me trajnimin
profesional pёr disa kategori të caktuara të punëtorëve migrantë, si për shembull për punёtorёt sezonalё
(shih ILO, 1999a: paragraﬁ 378).
7

Shih h�p://www.word-federation.org/CETAB
Pёr shembull, ICCPR (UN, 1966b: Neni 22(1)); ICESCR (UN, 1966a: Neni 8); ICRMW (OKB, 1990: Nenet 26
dhe 40).
8
9

10

Shih nenet nё ILO (2002c).

11

Max Frisch duke komentuar pёr “programet evropiane pёr punëtorët miq” nё vitet 1960.

Shih ICCPR: “Familja ёshtё njёsia natyrore dhe themelore e shoqёrisё dhe ka tё drejtёn tё mbrohet nga
shoqёria dhe shteti” (OKB, 1996b: Neni 23(1)).
12

13

Konventa e ILO Nr. 143 (Neni 13(1)) i bёn thirrje çdo pale kontraktuese “tё marrё tё gjitha masat e
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nevojshme qё janё nё kompetencёn e saj dhe tё bashkёpunojё me shtete tё tjera anёtare pёr tё lehtёsuar
bashkimin e familjeve tё tё gjithё punёtorёve migrantё qё janё me qëndrim tё ligjshёm nё territorin e vet”.
Rekomandimi Nr. 151 i ILO (paragraﬁ 14) parashikon qё “pёrfaqёsuesit e tё gjitha palёve tё interesuara,
dhe në veçanti të punëdhënësve dhe punëtorëve, duhet tё konsultohen pёr masat qё duhen miratuar pёr
lehtёsimin e bashkimit tё familjeve dhe për bashkëpunimin e kërkuar për të arritur atë”. ICRMW (Neni
44(2)) përcakton se “shtetet palё duhet tё marrin masat që ata mendojnë se janë tё pёrshtatshme dhe qё janё
nё kompetencёn e tyre pёr tё lehtёsuar bashkimin e punёtorёve migrantё me bashkёshortet ose personat
me tё cilët punёtori migrant ka njё marrёdhёnie, e cila, sipas ligjit nё fuqi, jep rezultate të njëjta me ato tё
martesёs, si edhe me fёmĳёt e tyre tё vegjël nё varёsi dhe tё pamartuar”.
Shih: Shtojcën tek Karta Sociale Evropiane e Rishikuar (Këshilli i Evropës, 1996) nё lidhje me
interpretimin e Nenit 19(6) pёr bashkimin familjar.
14

Pёr mё shumё detaje pёr ndryshimet gjinore nё lidhje me bashkimin familjar nё kontekstin e migracionit,
shih OKB (2004: paragrafet 92-107).
15

Përkujdesi shёndetёsor pranohet gjithashtu si njё nga fushat tradicionale tё mbrojtjes sociale, i cili
trajtohet nё Seksionin VII.5 më poshtë (shih edhe Kutinë VII.9 që pёrmban informacion pёr aksesin e
punёtorёve migrantё tё parregullt nё pёrﬁtimin e përkujdesit shёndetёsor nё raste urgjencash).
16

Shih dhe UDHR (OKB, 1948: Neni 25(1)): “Çdo njeri ka tё drejtёn pёr njё standard jetese tё pёrshtatshёm
pёr shёndetin e vet/tё familjes sё tĳ/saj, pёrfshirё kёtu ushqimin, veshmbathjen, strehimin, përkujdesin
shëndetёsor dhe shёrbimet e nevojshme sociale.”
17

Sigurimi i përkujdesit shёndetёsor tё pёrshtatshёm pёr punёtorёt migrantё dhe anёtarёt e familjeve tё
tyre të papunë ёshtё njё çёshtje që nuk është trajtuar as nga Konventa e ILO Nr. 97, as nga Konventa Nr.
143. Rekomandimi Nr. 86 i ILO, paragraﬁ 12, përcakton se “nё rastin e migrantёve sipas marrëveshjeve tё
ﬁnancuara nga qeveria pёr transferim në grup, ndihma mjekёsore duhet tё jepet për migrantё tё tillё me po
tё njёjtёn mёnyrё siç u ofrohet edhe vendasve”, por asnjë dispozitë nuk siguron këtë mundësi pёr kategori
tё tjera migrantёsh. Rekomandimi Nr. 151 i ILO, paragraﬁ 2(i), trajton mundësitë dhe trajtimin e barabartë
nё lidhje me kushtet e jetesёs, pёrfshirё edhe “institucionet shёndetёsore”.
18

Shih ICRMW: “Punёtorёt migrantё dhe anёtarёt e familjeve tё tyre kanë tё drejtёn tё marrin çdo
përkujdes mjekёsor qё kёrkohet urgjentisht pёr mbrojtjen e jetёs së tyre ose për shmangien e dёmtimit
tё pariparueshёm tё shёndetit tё tyre mbi bazёn e trajtimit të barabartë me vendasit. Njё përkujdes i
tillё mjekёsor urgjent nuk duhet t’u refuzohet pёr arsye të ndonjë parregullsie qё ekziston nё lidhje me
qёndrimin ose punёsimin” (OKB, 1990: Neni 28).
19

Shih UDHR (OKB, 1948: Neni 25(1)) dhe ICESCR (OKB, 1966a: Neni 11(1)). Dispozita e dytё thotё:
“Shtetet palё nё Konventёn aktuale njohin tё drejtёn e çdokujt pёr njё standard tё pёrshtatshёm jetese
pёr veten, familjen e tĳ/saj, pёrfshirё ushqimin, veshmbathjen dhe strehimin e përshtatshëm, dhe pёr
pёrmirёsim tё vazhdueshёm tё kushteve tё tĳ tё jetesёs. Shtetet palё ndërmarrin gjitha hapat e nevojshëm
pёr tё garantuar realizimin e kёsaj tё drejte, duke pranuar pёr kёtё qёllim rёndёsinё thelbёsore tё
bashkёpunimit ndёrkombёtar bazuar nё mirёkuptimin e lirё”.
20

21

Komenti i Pёrgjithshёm citon UN ECOSOC, 1991: 88.

Rekomandimi i ILO Nr. 86 parashikon nё paragraﬁn 10(a) se “migracioni duhet tё lehtёsohet me masa
tё tilla që të jenë tё pёrshtatshme pёr tё garantuar qё migrantёve pёr motive punёsimi u sigurohet, nё rast
nevoje, strehim i pёrshtatshёm”. Ndёrsa paragraﬁ 16 i Rekomandimit Nr. 151 tё ILO thotё se: “me qёllim
për të lehtёsuar bashkimin familjar sa mё shpejt qё tё jetё e mundur… çdo shtet anёtar duhet tё marrё
plotёsisht parasysh nevojat e punёtorёve migrantё dhe veçanёrisht tё familjeve tё tyre kur harton politikën
e tĳ për ndёrtimin e banesave pёr familjarё, ndihmёn pёr sigurimin e kёtĳ strehimi dhe zhvillimin e
shёrbimeve tё pёrshtatshme pritёse”.
22

23

Në këtë aspekt shih edhe UNESCO (1960: Neni 3(e)), i cili u kёrkon hapur shteteve palё “qё t’u japin
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shtetasve të huaj me qëndrim nё territorin e tyre tё njёjtin akses nё arsim si ai qё u japin shtetasve të
tyre”.
Pёr instrumentet e Kёshillit tё Evropёs qё kanё lidhje me kёtё, shih: Këshilli i Evropës (1964, 1972,
1990).
24

Mbrojtja sociale mund tё kuptohet si “njё mbrojtje tё cilёn e ofron shoqёria pёr anёtarёt e saj, pёrmes
njё serie masash, kundёr shqetësimeve ekonomike e sociale tё cilat përndryshe mund tё shkaktoheshin
nga ndёrprerja ose pakёsimi i ndjeshёm i tё ardhurave, gjё qё vjen nga sёmundja, shtatzania,
dëmtimi nё punё, papunёsia, invaliditeti, plakja dhe vdekja; ofrimi i përkujdesit shёndetёsor; ofrimi i
subvencioneve pёr fёmĳёt”. ILO, 1989: 3).
25

Ndihmat ﬁnanciare të mbrojtjes sociale ndahen tradicionalisht nё nёntё fusha tё ndryshme:
ndihma për përkujdes shëndetёsor, ndihma me para në dorë pёr sёmundjet, pagesa e papunёsisё,
pensioni pleqёrisё, ndihma pёr dëmtim nё punё, ndihma familjare, përﬁtimi i barrëlindjes, pensioni
i invaliditetit, dhe pensioni familjar. Pёr njё panoramё mё tё detajuar tё instrumenteve tё ILO pёr
mbrojtje sociale shih Humblet and Silva (2002: 41-45).
26

Konventa pёr Sigurime Shoqërore (Standardet minimale), 1952 (Nr. 102); Konventa mbi Përﬁtimet
për Sigurimin nga Aksidentet në Punë, 1964 (Nr. 121); Konventa për Pensionet e Invaliditetit, Pleqërisë
dhe Familjare, 1967 (Nr. 128); Konventa për Përﬁtmet Mjeksore, 1969 (Nr. 130); Konventa pёr Nxitjen e
Punёsimit dhe Mbrojtjen nga Papunёsia, 1988 (Nr. 168); dhe Konventa për Mbrojtjen e Amësisë, 2000
(Nr. 183).
27

Zbatimi i tyre nё rastin e punёtorёve migrantё tregohet ndёr tё tjera edhe me faktin se organet
mbikёqyrёse tё ILO kanё bёrё referenca speciﬁke pёr punёtorёt migrantё nё kontekstin e mbikёqyrjes
sё rregullt, pёr shembull, të Konventёs pёr Pёrﬁtimet nga Dëmtimet nё Punё, 1964 (Nr. 121), dhe tё
Konventёs pёr Përkujdes Shëndetësor dhe për Pёrﬁtime nga Sёmundja, 1969 (Nr. 130).
28

Neni 68 i kёsaj Konvente, qё zbatohet nё tё gjitha fushat e mbrojtjes sociale, pohon se shtetasit dhe
joshtetasit duhet tё kenё tё njёjtat tё drejta pёr mbrojtje sociale. Ai parashikon edhe njёfarё elasticiteti
duke lejuar pёrjashtimin e joshtetasve nё rastet kur ndihmat ﬁnanciare ose pjesё tё caktuara tё tyre
paguhen tёrёsisht prej fondeve publike.
29

Rekomandimi Nr. 151, qё shoqёron Konventёn Nr. 143, rekomandon qё punёtorёt migrantё,
pavarёsisht nga statusi i tyre, tё cilёt largohen nga vendi i punёsimit, duhet tё kenё tё drejtёn e
pёrﬁtimeve ﬁnanciare në rast tё dëmtimit gjatё punёs (paragraﬁ 34(1)(b)).
30

Rregullorja 883/2004/EC u miratua nё vitin 2004 si vazhdim i Rregullores 1408/71/EEC. Megjithatё, edhe
një rregullore e re për zbatim dhe suplementi dhe shtojcat e saj nuk janё plotёsuar ende.
31

Algjeria, Egjypti, Izraeli, Jordania, Libani, Maroku, Siria, Tunizia, Turqia dhe Autoriteti Palestinez.
Qiproja dhe Malta ishin gjithashtu ﬁllimisht pjesё e EMP, por iu bashkuan BE si anёtare tё plota nё vitin
2004. Libia ka statusin e vёzhguesit.
32
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VIII. Masat pёr
parandalimin ose uljen e
migracionit tё parregullt pёr
motive punёsimi
Para se tё shqyrtohen masat qё mund tё
merren pёr tё parandaluar ose pakёsuar
migracionin e parregullt pёr motive punësimi,1
ёshtё e nevojshme tё merren në konsideratë
njё numёr çёshtjesh paraprake, tё tilla si arsyet
pёr parandalimin ose uljen e migracionit tё
parregullt pёr motive punësimi; nevoja pёr
tё kuptuar grupin e personave në �alë dhe
numrin e personave të përfshirë; reagimin
e komunitetit ndёrkombёtar ndaj problemit
tё migracionit tё parregullt; dhe nevojёn e
një metode politikash gjithëpërshirëse dhe tё
koordinuara e cila pёrpiqet tё trajtojё të gjitha
dimensionet e fenomenit.





VIII.1 Domosdoshmëria e
parandalimit ose uljes së
migracionit tё parregullt
pёr motive punёsimi
Ekzistojnё njё numёr arsyesh pse duhet tё
kuﬁzohet ose tё parandalohet migracioni i
parregullt.
Lista e mëposhtme nuk ёshtё tërësisht
gjithëpërmbledhëse:
 Pёr tё garantuar qё migracioni menaxhohet
me sukses dhe që ruhet besueshmëria e
politikave tё migracionit tё ligjshёm. Eshtё
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e vёshtirё tё ﬁtohet mbështetja e publikut
pёr politikat e migracionit nёse nuk
merren masa pёr pёrballimin e migracionit
tё parregullt ose nёse ai tolerohet nga
autoritetet.
Pёr tё garantuar nivele tё kёnaqshme
të pagave dhe të kushteve të punës pёr
punёtorёt vendas dhe pёr punёtorёt
migrantё me qëndrim tё ligjshёm. Prania e
migrantёve tё parregullt nё ekonomi mund
tё ulё nivelet e pagave dhe të kushteve të
punёs, veçanёrisht nё sektorёt qё kёrkojnё
fuqi punëtore me kualiﬁkim tё ulët të asaj
ekonomie.
Pёr tё shmangur krĳimin e sektorёve të
tërë të punësimit dhe tё ndёrmarrjeve tё
varura plotësisht nga puna e migrantёve
tё parregullt. Ështё thёnё se gatishmëria
e punёtorёve migrantё tё parregullt pёr të
punuar për disa punёdhёnёs bёn të mundur
qё bizneset e tyre tё mbĳetojnё sepse ata
kanё njё avantazh tё padrejtё nё krahasim
me konkurrentёt e tyre pёrsa i pёrket
kostos mё tё ulёt tё punës, dhe prandaj,
ata nuk kanё shtysa për tё ristrukturuar,
modernizuar dhe pёrmirёsuar kushtet e
punёs, etj. (Ghosh, 1998: 150-151).
Pёr tё parandaluar shfrytёzimin e
migrantёve tё parregullt nga punёdhёnёsit,
nga ndёrmjetёsit ose agjentёt e punësimit,
kontrabandistёt dhe traﬁkantёt. Shfrytёzimi i migrantёve tё parregullt ёshtё

8.

i dokumentuar mirё. Ata paguhen me
rroga më të ulëta sesa punёtorёt vendas
ose sesa punёtorёt migrantё tё ligjshëm.
Nёse pushohen nga puna, ata shpesh
nuk janë në gjendje të marrin paratё
qё punёdhёnёsit u kanё; dhe ata rrallё
mbrohen nga legjislacioni pёr sigurimet
shoqёrore. Pёr mё tepёr, ata mund tё
shfrytёzohen edhe nga kontrabandistёt
dhe traﬁkantёt, tё cilёt, sidomos traﬁkantёt, mund t’i vёnё migrantët e parregullt nё
njё pozitё tё ngjashme me skllavёrinё ose
me punёn e detyruar. Gjithnjë e më shumë
(dhe kjo ёshtё e dukshme veçanёrisht nё
lidhje me hyrjen e migrantёve tё parregullt
nё vendet e BE), migracioni i parregullt i
fuqisë punëtore kontrollohet nga krimi
i organizuar, i cili ёshtё edhe njё tipar i
dukshёm negativ i këtĳ fenomeni.
Eshtё e qartё se pёrfshirja e krimit tё organizuar
nё migracionin e parregullt pёr motive
punësimi dhe veçanёrisht nё kontekstin shumё
shfrytёzues tё traﬁkimit, mund tё pёrbёjё njё
problem pёr sigurinё kombёtare. Po ashtu,
hyrja e parregullt dhe prania e njё numri tё
madh tё shtetasve të huaj nё njё vend si edhe
kthimi i tyre i papritur nё vendin e origjinёs
mund tё çojё nё shqetёsime serioze pёr
sigurinë: pёr shembull, gjatё krizёs ﬁnanciare
nё Azi nё fund tё viteve 1990, grupeve tё
mёdha migrantёsh tё parregullt nё vende tё
tilla si Malajzia iu kёrkua tё largoheshin dhe
kjo gjё çoi nё tensione tё mёdha midis vendeve
tё rajonit.
Megjithatё, nuk mund tё mohohet se migrantёt
e parregullt plotësojnë kërkesat pёr fuqi
punëtore nё vendet e destinacionit, veçanёrisht
nё sektorёt ku kёrkohen njerëz me kualiﬁkim
të ulët. Migrantët e parregullt ofrojnё punё
me kosto të ulët, jo thjesht sepse ata ﬁtojnë
mё pak para (dhe punёdhёnёsit nuk paguajnё
kontributet e sigurimeve shoqёrore pёr ta),
por edhe sepse ata janё zakonisht tё rinj në
moshë dhe kёshtu nuk kanё nevojё pёr kujdes
shёndetёsor. Ata krĳojnё gjithashtu njё forcё
pune shumё elastike e cila mund tё pushohet
me lehtësi gjatё rёnies ekonomike. Eshtё
pohuar se qeveritё shpesh “i mbyllin sytë” ndaj
punёs sё migrantёve tё parregullt sepse ato i
pranojnё avantazhet afatshkurtёra tё njё force
tё tillё punёtore elastike si pёr punёdhёnёsit
ashtu edhe pёr ekonominё kombëtare.

VIII.2 Cilёt janё migrantё
tё parregullt?
Nё pёrgjithёsi, migrantёt e parregullt pёrbёhen
nga dy grupe njerёzish. Sё pari, janё ata
migrantë tё cilёt arrĳnё nё mёnyrё klandestine
(do me thёnё, duke e kaluar kuﬁrin “e gjelbër”
natёn, duke kapёrcyer detin me varka tё vogla
midis Afrikёs sё Veriut dhe shteteve anёtare tё
BE, ose duke u fshehur nё konteinerё tё mbyllur
nё maune) disa herё me pasoja tragjike.2 Grupi
i dytë përbëhet nga ata migrantё tё parregullt
qё arrĳnё në mënyrë të ligjshme (pёr shembull,
me viza turistike ose vizë studenti) dhe
qëndrojnë më shumë sesa periudha kohore për
të cilën vizat e tyre janë të vlefshme.
Pranohet gjerёsisht se shumica e migrantёve
tё parregullt i takon grupit tё dytё. Nё 15
shtetet anёtare tё BE (para zgjerimit tё vitit
2005), çdo vit lёshohen afёrsisht 10 milion
viza shengen pёr persona nga vende tё treta
pёr qёndrim afatshkurtër, jo mё shumё se
tre muaj. Megjithatё, nuk ёshtё e qartё se sa
prej kёtyre personave rrinё mё gjatё se afati i
vizёs, megjithёse tё gjithё shtetasit nga vendet
e treta (me viza e pa viza) duhet t’i vulosin
pasaportat kur hyjnë nё territorin e BE dhe
kur dalin prej andej (BE 2004j). Pёr mё tepёr,
siç vihet nё dukje nё Seksionin VI.4.3 mё
sipёr, lulёzimi i skemave tё migracionit tё
pёrkohshёm pёr motive punёsimi dhe shtimi
i rregullave komplekse ku mbështeten kёto
skema rrisin rrezikun qё punёtorёt migrantё
ﬁllimisht tё pranuar në mënyrë të ligjshme
nё vend tё futen nё grupin e atyre me status
tё parregullt. Po ashtu, procedurat e vjetra tё
legalizimit (Seksioni VIII.4.5) lidhen shpesh
shumë ngushtё me punёtorёt migrantё qё janë
tё punёsuar, gjё qё do të thotë se migrantё tё
tillё do ta gjejnё përsëri veten nё njё situatё tё
parregullt nёse humbasin punёn qё kanё.
A mund tё numёrohen migrantёt e parregullt?
Shumica e dokumenteve zyrtare e përmendin
“problemin” e migracionit tё parregullt dhe
vёnё nё dukje se ai ёshtё “i madh ”, por ka
pasur vetёm pak pёrpjekje serioze pёr tё
veriﬁkuar nёse ёshtё vёrtet kёshtu. Pёrllogaritjet
shpesh ndryshojnё shumё, nё varёsi tё atĳ qё e
përcjell mesazhin (qeveria ose media) ose edhe
të situatës nё tё cilёn ato janë bërë publike.
Shumica e tё dhёnave të disponueshme ka
tё bёjё me numrin e personave tё kapur nё
pёrpjekje pёr tё hyrё nё mёnyrё klandestine
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(megjithёse kёto shpesh pёrmbajnё shifra
pёr personat e kapur mё shumё se njё herё)
dhe tё personave tё zbuluar dhe tё dёbuar.
Megjithatё, kёto lloj tё dhёnash japin njё pamje
jo tё plotё tё gjendjes dhe shpesh pasqyrojnё
sasinë e burimeve tё vёna nё dispozicion dhe
nivelin e efektivitetit tё agjencive tё zbatimit
tё ligjit pёr imigracionin. Njё vёshtirёsi tjetёr
ёshtё se nga tё dhёnat qё ekzistojnё, shumё
pak prej tyre janё tё ndara sipas seksit dhe
moshёs. Mungesa e tё dhёnave tё ndara sipas
seksit për migracionin e parregullt parandalon
njё analizë tё saktё gjinore tё politikave dhe
të programeve tё migracionit. Pёr mё tepёr,
ka qenё e vёshtirё pёr tё siguruar shifra tё
sakta pёr tё gjitha vendet e BE pasi disa shtete
anёtare hezitojnё t’i bëjnë publike shifrat e tyre
nga frika se mos kёto të dhëna i pёrdorin ata qё
duan tё lehtёsojnё migracionin e parregullt, si
kontrabandistёt dhe traﬁkantёt. Zyra e Policisё
Evropiane (EUROPOL) ka pёrllogaritur se,
para zgjerimit tё fundit tё BE, 500 000 migrantё
tё parregullt hynin çdo vit nё BE (BE, 2000b:
13), megjithёse vёshtirёsia e kontrollimit
tё kёsaj çёshtjeje pasqyrohet nё raportin
e Komisionit Evropian mbi lidhjet midis
migracionit tё rregullt dhe tё parregullt. Nё kёtё
raport pranohen vёshtirёsitё për numërimin
e migrantёve tё parregullt dhe ky raport u
pёrgatit vetёm e vetёm pёr tё pёrllogaritur se
numri i migrantёve tё parregullt qё hyjnё nё BE
çdo vit ishte ndoshta njё numёr me mbi gjashtё
shifra (BE, 2004d: 11). ILO vlerëson se numri
i migrantёve tё parregullt pёrfaqёson 10-15%
tё numrit tё pёrgjithshёm tё migrantёve (ata
që qëndrojnë dhe ata që lëvizin) (2004: 11),
gjё qё tregon se migracioni i parregullt nuk
pёrfaqёson njё pjesё tё madhe tё migracionit
pёr motive punësimi.
Perceptimet janё gjithashtu shumё tё
rёndёsishme. Perceptimet negative janё
prezente kur pёrdoret terminologjia migracion
“i paligjshёm” dhe migrant “i paligjshёm”.
Nocioni i “paligjshmërisё” sjell me vete edhe
stigmёn e “kriminalitetit” dhe shumё prej
migrantёve tё parregullt, edhe pse mund tё
kenё shkelur ligjet e migracionit pёr pranimin
dhe qëndrimin, normalisht nuk perceptohen
si “kriminelё” nё kuptimin e zakonshёm tё
�alёs. Shumica e organizatave ndёrkombёtare
dhe rajonale, tё tilla si IOM, ILO dhe Kёshilli
i Evropёs pёrdorin termin “migracion i
parregullt”. Nё tё vёrtetё, vetёm BE kёmbёngul
pёr pёrdorimin e termave “migracion i

paligjshёm” dhe “migrantё tё paligjshёm”.
Njё çёshtje tjetёr qё ka tё bёjё me perceptimin
ёshtё ajo e migrantёve tё pasur dhe tё
varfёr. Migrantёt e parregullt konsiderohen
normalisht si persona me nivel tё ulёt
arsimor, me prejardhje nga vende tё varfra e
me papunёsi tё madhe ose me nivel tё ulёt tё
punёsimit strukturor, tё cilёt kёrkojnё njё jetё
mё tё mirё pёr veten e tyre nё vende tё cilat
janё më tё pёrparuara ekonomikisht. Qeveritё
dhe media shpesh pёrçojnё perceptime tё
ngjashme pёr migrantёt e parregullt. Por nuk
ndodh gjithmonё kёshtu. Shpesh, migrantё
tё tillё kanё njё nivel mё tё lartё arsimor
dhe nuk janё mё tё varfёrit nё vendin e tyre
tё origjinёs. Sigurisht, nёse lёvizja e tyre e
parregullt ёshtё kryer pёrmes “shёrbimeve”
tё kontrabandistёve, shumё prej tyre duhet
tё kenё qenё nё gjendje tё gjejnё paratё pёr tё
paguar pёr shёrbime tё tilla, ose vetё, ose me
ndihmёn e familjeve, tё miqve të tyre dhe të
komunitetit në vend.

VIII.3 Reagimi
i komunitetit
ndёrkombёtar
Si ka reaguar komuniteti ndёrkombёtar
ndaj rritjes sё perceptuar tё migracionit
tё parregullt? Nё vitet 1970, fenomeni i
migracionit tё parregullt tёrhoqi vёmendjen
e komunitetit ndёrkombёtar pas disa incidenteve tё tmerrshme qё kishin tё bёnin me
traﬁkimin. Kryetitujt e gazetave i pushtoi
veçanёrisht njё incident i tillё: rreth 50 afrikanё
nga Mali u zbuluan nё kushte tё tmerrshme
brenda njё kamioni nё tunelin e Malit të
Bardhë. Shqetёsimet pёr incidente tё tilla çuan
tё miratimin e disa rezolutave të Asamblesё sё
Pёrgjithshme tё Kombeve tё Bashkuara dhe të
Kёshillit Ekonomik e Social kundёr abuzimeve
të lidhura me migracionin e parregullt dhe
në miratimin e Konventёs Nr. 143 tё ILO nga
Konferenca Ndёrkombёtare e Punёs, e cila u
trajtua mё sipёr nё Seksionin I.2.1. Pjesa e parё
e kësaj Konvente i kushtohet parandalimit
të abuzimeve qё lidhen me procesin e
migracionit dhe kёrkon nga shtetet ratiﬁkuese
tё marrin masa për tё zbuluar, eleminuar dhe
zbatuar sanksione pёr lёvizjet klandestine tё
migrantёve nё kushte abuzive dhe punёsim tё
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paligjshёm, pёrfshirё kёtu edhe traﬁkimin pёr
motive punësimi. Ajo pёrmban gjithashtu edhe
njё numёr dispozitash qё mbrojnё tё drejtat e
punёtorёve migrantё tё parregullt, veçanërisht
tё drejtat e tyre themelore si edhe tё drejtat qё
lindin nga punёsimi i mёparshёm (rrogat e
papaguara, etj.) (Nenet 1 dhe 9(1)) (Seksioni
I.2.3 mё sipёr).
ICRMW u hartua gjatё viteve 1980 dhe u
miratua nё dhjetor 1990. Ajo hyri nё fuqi
nё 1 korrik 2003 (Seksioni I.2.2 mё sipёr).
Qёllimi i saj ёshtё tё garantojё mbrojtjen e tё
drejtave tё tё gjithё punёtorёve migrantё dhe tё
familjeve tё tyre. Pёr kёtё qёllim, ajo pёrmban
njё kapitull pёr mbrojtjen e tё drejtave tё tё
gjithё punёtorёve migrantё, pёrfshirё edhe
migrantёt e parregullt (Pjesa IV). Megjithatё,
ICRMW pёrmban edhe njё numёr dispozitash
qё synojnё nё parandalimin dhe eliminimin
e lёvizjes sё migrantёve tё paligjshёm ose
klandestinё dhe punёsimin e punёtorёve
migrantё nё njё situatё tё parregullt (Pjesa VI,
Neni 68). Filozoﬁa e Konventёs ёshtё se njё
përqasje gjithëpërfshirëse pёr parandalimin
e migracionit tё parregullt nuk mund tё mos
marrë parasysh nevojat dhe tё drejtat themelore
tё personave qё ndodhen nё njё situatё tё
parregullt.
Nё vitin 2000, Asambleja e Pёrgjithshme e
Kombeve tё Bashkuara miratoi Konventёn
Ndёrkombёtare kundёr Krimit tё Organizuar
Ndёrkombёtar (ICTOC), e cila pёrmban dy
protokolle qё kanё tё bёjnё me lidhjen midis
krimit tё organizuar dhe migracionit: Protokollin
kundёr Kontrabandimit tё Migrantёve nga
Toka, Ajri dhe Deti; dhe Protokollin pёr
Parandalimin, Frenimin dhe Ndёshkimin e
Traﬁkimit tё Personave, Veçanёrisht tё Grave
dhe tё Fёmĳёve (UN, 2000b, 2000c, 2000d).
Konventa dhe dy Protokollet tashmё kanё hyrё
nё fuqi. Pёrveç ndёrtimit tё njё kuadri pёr të
trajtuar kёto krime, Protokolli mbi Traﬁkimin
pёrmban gjithashtu edhe njё numёr dispozitash
qё pёrqendrohen tek mbrojtja e viktimave tё
traﬁkimit. Megjithatё, duhet theksuar se kёto
nuk janё instrumente tё mbrojtjes sё tё drejtave
tё njeriut, duke qenё se janё miratuar nё
kontekstin e masave pёr zbatimin e së drejtës
penale.3
Pёrveç kёtyre reagimeve ndёrkombёtare,
ekzistojnё edhe reagime rajonale pёr trajtimin
e fenomenit tё migracionit tё parregullt pёr

motive punësimi. Nё veçanti, ligji i BE dhe
politika pёr migracionin e parregullt janё
zgjeruar me shpejtёsi vitet e fundit duke
pasur pёr bazё kompetencat e reja tё BE tё
dhёna me Traktatin e Amsterdamit tё vitit
1997, i cili amendoi Traktatin e BE. BE ka
miratuar njё sёrё rregulloresh e traktatesh
dhe masash operacionale pёr tё lu�uar
migracionin e parregullt, pёrfshirё traﬁkimin
dhe kontrabandimin e qenieve njerёzore.4

VIII.4 Nevoja
pёr njё përqasje
gjithëpërfshirëse
Njё përqasje tёrёsore dhe gjithëpërfshirëse
ёshtё e nevojshёme pёr tё trajtuar problemin
e migracionit tё parregullt pёr motive
punësimi. Aksioni pёr parandalimin ose uljen
e migracionit tё parregullt duhet të bazohet nё
katёr parime drejtuese:
 Trajtimi i mbyllur, i veçuar ёshtё i prirur tё
dёshtojё. Forcimi i dialogut, bashkёpunimit
dhe partneriteteve midis tё gjitha vendeve
(tё origjinёs, tranzitit dhe destinacionit) qё
preken nga migracioni i parregullt ёshtё
me rёndёsi tё jashtёzakonshme.
 Miratimi i një numri masash gjithëpërfshirëse e plotësuese të njëra-tjetrës është i
domosdoshëm. Prandaj, kërkohet njё përqasje tërësore pёr parandalimin ose uljen e
migracionit tё parregullt.
 Përdorimi vetëm i kontrolleve ose i masave
kuﬁzuese është i pamja�ueshëm.
 Një trajtim ndёrsektorial dhe shumёsektorial është themelor. Ky trajtim kёrkon
angazhimin jo vetëm të qeverive nё vendet
e prekura nga migracioni i parregullt për
motive punësimi, por edhe të partnerёve
socialё dhe të shoqёrisë civile. Në veçanti,
problemet e tregut informal të punës nuk
mund tё trajtohen si duhet pa pjesёmarrjen
e punёdhёnёsve dhe tё sindikatave.
Qëndrimet e politikёbёrёsve për kontrollet
dhe masat kuﬁzuese janë shumë të ndryshme.
Pёr shembull, ICRMW e nёnvizon kёtё gjё,
megjithёse ajo nuk ka arritur tё sigurojё njё
mbёshtetje tё gjerё nga shtetet anëtare tё
OSBE. Ajo pranon qё migracioni i parregullt
çon shpesh nё shfrytёzim dhe nё abuzim,
dhe prandaj, ajo mbështet fort ndërmarrjen

- 194 -

VIII. MASAT PЁR PARANDALIMIN OSE ULJEN E MIGRACIONIT TЁ PARREGULLT PЁR MOTIVE PUNЁSIMI

e veprimeve qё parandalojnё dhe eleminojnё
lёvizjet e paligjshme ose klandestine dhe
punёsimin e punёtorёve migrantё nё njё situatё
tё parregullt (Pjesa VI). Nё tё njёjtёn kohё,
ICRMW pranon faktin se punёtorёt migrantё
tё parregullt ekzistojnё dhe prandaj mbёshtet
mbrojtjen e tё drejtave tё tyre themelore
njerёzore e sociale, pёrfshirё kёtu edhe tё
drejtat e punёs (Pjesa IV) (Seksioni VIII.4.4 mё
poshtё). Njё trajtim i ngjashёm ёshtё miratuar
edhe nga Konventa Nr. 143 e ILO.

migrantёsh të parregullt (e pёrllogaritur
qё ёshtё rreth 4-5 milion) nё njё vend ku
nuk mund tё sigurohet njё punёsim zyrtar,
nxit zhvillimin dhe lulëzimin e sektorit
informal.
Pёrdorimi i madh i… migrantёve [nё
ekonominё informale] ёshtё njё tipar i
rёndёsishёm i migracionit pёr motive
punёsimi nё Rusi. Pёrdorimi i punёtorёve
migrantё i lejon punёdhёnёsit tё rrisin
ﬂeksibilitetin dhe të ulin kostot nё formёn
e kontributeve pёr sigurimet shoqёrore,
taksat dhe rrogat. Megjithatё, situata ka
dhe njё anё tjetёr: mungesa e tё drejtave tё
migrantёve rrit rrezikun e shfrytёzimit tё
tyre; megjithatë, dёshira e tyre pёr tё hyrё
nё situata elastike e rëndon problemin.
Ajo qё pason ёshtё njё rreth vicioz. Dalja
nga ky rreth mund tё jetё e mundur vetёm
pёrmes njё politike tё planiﬁkuar mirё pёr
rregullimin e ekonomisё informale.”

Pёr pasojё, mbrojtja duhet tё jetё njё pёrbёrёs
i rёndёsishёm i paketёs sё plotё tё masave
të kërkuara pёr parandalimin ose uljen e
migracionit tё parregullt pёr motive punësimi.
Njё mbrojtje e tillё mund tё jetё njё mjet i
dobishёm pёr tё lu�uar tregun informal tё
punёs, i cili ёshtё mё i dukshёm nё disa vende
tё OSBE (pёr shembull, në vendet e Evropёs
Jugore dhe nё Federatёn Ruse– Kutia VIII.1)
sesa nё vende tё tjera dhe shёrben si njё faktor
tёrheqёs pёr valёt e migracionit tё parregullt
pёr punё.

Kutia VIII.1
Ekonomia informale nё Federatёn Ruse
“Shkalla e ekonomisё informale ёshtё … [e
madhe] nё Rusi. Pёrllogaritja mё e pёrmbajtur
e kontributit tё sektorit informal nё ekonomi
ёshtё 22.4% e Produktit tё Pёrgjithshёm
Kombёtar (Gross National Product, GNP).
Numri mё i madh i punёtorёve informalё
ёshtё nё tregti (shitёs tregu) ose punojnë
për individё, si pёr shembull, si punёtorё
shtёpiakё. Shumё tё tjerё punojnё nё bujqёsi
dhe nё ndёrtim. Aty nga mesi i vitit 2001
u pёrllogarit se 10 milion persona ishin tё
pёrfshirё nё sektorin informal. Prej këtyre, 6.5
milion punonin vetёm nё sektorin informal.
Gjithashtu, u pёrllogarit se 3.3 milion ishin
pёrfshirё nё tregti dhe ushqim, 2.7 milion nё
bujqёsi, rreth 1 milion nё industri dhe mbi
0.5 milion nё ndёrtim.
Shkalla e ekonomisё informale ... [kontribuon]
nё përhapjen e shfrytёzimit tё fuqisë
punëtore, si tё punёtorёve vendas ashtu
edhe tё punёtorёve migrantё. Punёtorёt
migrantё të parregullt janё vençanёrisht
tё rrezikuar. Kёrkesa pёr fuqi punёtore
informale nxit migracionin e parregullt…
Pёr mё tepёr,… prania e njё numri tё madh

Burimi: Tyuryukanova (2005: 56-57) (shёnimet
nё tekst janё hequr).

Prandaj, pёr parandalimin dhe kuﬁzimin e
migracionit tё parregullt pёr motive punёsimi
duhet të parashikohen një numër masash
tё gjera e gjithëpërfshirëse. Ato mund tё
parashikohen nё tё gjitha fazat e procesit të
migracionit: aktivitete nё vendet e origjinёs,
kontrolli i kuﬁjve dhe hartimi i njё politike tё
qartё vizash, masa dhe sanksione ndaj atyre qё
lehtёsojnё migracionin e parregullt, standarde
pёr punёtorёt migrantё tё parregullt, programe
legalizimi, masa pёr kthimin, hapja e më shumë
rrugëve të ligjshme pёr migracionin pёr motive
punёsimi, dhe bashkёpunimi ndёrshtetёror.
Mё poshtё vĳon trajtimi i kёtĳ spektri tё gjerё
masash.

VIII.4.1 Aktivitetet nё vendet e
origjinёs
Pёr tё ulur lёvizjen e migracionit tё parregullt
pёr motive punësimi duhet tё kryhen aktivitete
nё vendet e origjinёs sё migrantёve potencialё
tё parregullt (Seksioni III.3.3.1 mё sipёr).
Kёto aktivitete mund tё pёrfshĳnё fushata
informuese ose/dhe edukuese mbi rreziqet
e migracionit tё parregullt, veçanёrisht pёr
rreziqet e rёnies nё duart e traﬁkantёve, tё
kontrabandistёve ose tё ndёrmjetёsve ose
agjentёve tё paskrupuj tё migracionit pёr
motive punësimi; dhe njohje të ligjeve dhe të
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praktikave nё vendet e destinacionit.5 Në këtë
aspekt, IOM kryen njё numёr aktivitetesh
tё tilla nё vendet e origjinёs me qëllim që të
informojë punёtorёt migratё potencialё pёr
rreziqet e largimit nga vendi nё njё mёnyrё
tё parregullt. Pёr mё tepёr, aktivitete tё tilla
mund tё pёrfshĳnё edhe masat pёr ngritjen
e kapaciteteteve me qëllim që të forcohen
strukturat institucionale nё kёtё fushё. Eshtё
me rёndёsi qё çdonjёra prej kёtyre masave nё
vendet e origjinёs tё mos përqendrohet vetёm
nё frenimin apo pengimin e migracionit pёr
motive punësimi. Duhen nxitur gjithashtu
edhe mundësitë pёr migracion të ligjshëm pёr
motive punësimi (Kutia VIII.2). Qёllimi duhet
tё jetё që tё garantohet lëvizja nё mёnyrё tё
ligjshme e sa mё shumё migrantёve. Pёr
shembull, Udhëzuesi Informativ i ILO pёr
Parandalimin e Diskriminimit, Shfrytёzimit dhe
Abuzimit tё Punёtoreve Migrante Gra (2003)
pёrmban udhёzime tё plota, tё paraqitura nё
disa broshura tё ndryshme, pёr tё ndihmuar
migrantёt potencialё tё vendosin dhe tё
pёrgatiten pёr punёsim jashtё vendit, për
tё parandaluar dhe trajtuar abuzimin nё
procesin e marrjes në punë, për tё pёrmirёsuar
situatёn e grave migrante, pёrfshirё kёtu
edhe atё tё grave migrante tё parregullta nё
vendet e destinacionit, dhe për të ndihmuar
e për të mbёshtetur kthimin e tyre. Arritja
e marrёveshjeve dypalёshe tё punёs midis
vendeve tё origjinёs dhe tё destinacionit
dhe zbatimi i tyre efektiv mund tё luajnё
gjithashtu njё rol tё rёndёsishёm pёr uljen e
valёve tё migracionit tё parregullt pёr motive
punёsimi midis vendeve nё �alё (Seksioni
IX.1.1 mё poshtё).
Kutia VIII.2
Veprimtaria e ILO pёr parandalimin dhe
uljen e traﬁkimit tё grave
Projekti i bashkёpunimit teknik tё ILO
“Mundësi punësimi, formimi profesional
dhe masa politikash migratore për
parandalimin dhe reduktimin e traﬁkimit
tё grave nё Shqipёri, Moldavi dhe Ukrainё”
ofron ndihmё dhe udhёheqje pёr Ministritё
e Punёs, për Autoritetet Shtetёrore tё
Migracionit dhe për Shёrbimet Kombëtare
tё Punёsimit tё kёtyre vendeve pёr hartimin
e masave të politikave tё migracionit bazuar
në balancat gjinore dhe pёr forcimin e
kapaciteteve pёr menaxhimin e migracionit

dhe tё punёsimit. Aktivitetet e projektit
synojnё forcimin e strukturave institucionale
dhe tё masave të politikave pёr rregullimin e
migracionit të ligjshёm pёr motive punёsimi,
veçanёrisht të migracionit për jashtё, dhe
uljen e traﬁkimit tё grave tё reja duke ofruar
alternativa punёsimi nё vend dhe duke
intensiﬁkuar mundësinë e pjesëmarrjes së
tyre në kanalet e migracionit tё ligjshёm.
Njё broshurё e veçantё e ILO trajton shkaqet,
pasojat dhe mekanizmat e traﬁkimit dhe
dimensionet gjinore tё tĳ. Ajo ofron udhёzime
pёr politikat dhe veprimet e tjera qё duhen
kryer me qёllim parandalimin dhe trajtimin
e traﬁkimit, mbёshtetjen dhe mbrojtjen e
viktimave si dhe hetimin e traﬁkantёve.
Udhëzuesi ёshtё pёrkthyer nё disa gjuhё dhe
pёrdoret gjerёsisht nga palët përbërëse të ILO
dhe organizatat e shoqёrisё civile qё punojnё
pёr migracionin. Udhëzuesi ka provuar qё
ёshtё njё mjet i vlefshёm pёr tё ndihmuar
palët e interesuara në vendet e origjinёs tё
formulojnё politikat dhe programet e tyre tё
migracionit dhe tё rrisin ndёrgjegjёsimin pёr
tё drejtat e punёtorёve migrantё.

�

Burimi: Programi Ndërkombëtar për
Migracionin i ILO (MIGRANT), Mars 2006;
ILO (2003c).

VIII.4.2 Kontrolli i kuﬁjve dhe
politika e vizave
Kur ﬂitet pёr masat e jashtme qё duhen marrё
pёr parandalimin dhe uljen e migracionit tё
parregullt, dispozitat mё tё zakonshme të
përmendura janё ato qё lidhen me parandalimin
e hyrjes sё migrantёve tё parregullt. Kontrollet
në kuﬁj duhet tё jenё eﬁkase dhe tё drejta,
pёrderisa prirja pёr tё provuar metoda tё
parregullta rritet sepse migrantёt nuk janё tё
sigurt nёse njё roje kuﬁri i korruptuar nuk do
t’u kёrkojё atyre pagesёn e njё rryshfeti apo
nёse ai nuk do t’ua nxĳё jetёn nё kuﬁ. Eﬁçenca
nё kuﬁ rritet kur ekziston besimi qё bazohet
nё bashkёpunimin midis zyrtarёve tё kuﬁrit
tё tё gjitha vendeve tё pёrfshira nё procesin e
migracionit, dhe veçanërisht, midis vendeve
kuﬁtare me njёri tjetrin. Pёr fat tё keq, nё disa
rajone, ndodh shpesh qё rojet e kuﬁrit pёrpiqen
më shumë t’ua shkarkojnё pёrgjegjёsinё pёr
punёtorёt migrantё tё parregullt (sidomos për
ata qё kalojnë tranzit nё vendin e tyre) zyrtarёve
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tё vendit tjetёr sesa të punojnё bashkarisht pёr
ta zgjidhur problemin. BE ka miratuar masa
gjithëpërfshirëse pёr tё garantuar qё nё kuﬁjtё
e jashtёm tё BE tё zbatohen tё njёjtat rregulla
dhe ka ngritur edhe njё agjenci evropiane pёr
tё rritur bashkёpunimin midis shteteve anёtare
tё BE nё kёta kuﬁj (BE, 2004f).
Njё politikё e qartё vizash qё u jep mundёsi
migrantёve tё hyjnё nё njё vend pёr t’u
punёsuar atje, me njё minimum pengesash
burokratike dhe/ose procedurash ёshtё
themelore pёr tё garantuar qё nё vend tё hyjnё
sa mё pak migrantё pa leje. Pёr fat tё keq, vizat
e lёshuara pёr të shkuar nё njё vend pёr arsye tё
tjera (si turizmi ose studimi) janё keqpёrdorur
nё shumё vende. Po ashtu, janë keqpërdorur
edhe vizat tremujore Shengen që BE aplikon
pёr vizita afatshkurtёra, megjithёse njё abuzim
i tillё shpesh ёshtё pёrkeqёsuar edhe për shkak
të mungesёs sё rrugëve tё mja�ueshme të
ligjshme tё punёsimit.

VIII.4.3 Veprimet kundёr atyre
qё lehtёsojnё migracionin e
parregullt: trajtimi i rekrutimit
tё paligjshёm, i traﬁkimit dhe
kontrabandimit dhe sanksionet
ndaj punёdhёnёsve
Njё metodё e njohur pёr parandalimin
ose pakёsimin e migracionit tё parregullt
ёshtё rregullimi mё efektiv i rekrutimit tё
punёtorёve migrantё me qëllim kundërshtimin
e praktikave të paligjshme të marrjes në punë
dhe penalizimin e atyre qё ndihmojnё dhe

lehtёsojnё lёvizjen dhe sistemimin e punёtorёve
migrantё tё parregullt.
Rregullimi i rekrutimit nё vendet e origjinёs
ёshtё trajtuar nё Seksionin III.2 mё sipёr.
Rekrutuesit ose Agjencitё Private tё Punёsimit
(PEA), nё formёn e agjencive për punë tё
pёrkohshme ose tё ofruesve tё tjerë të punёs
veprojnё edhe nё vendet e destinacionit,
prandaj rregullimi i veprimtarisё sё tyre ёshtё
i nevojshёm. Irlanda ofron njё shembull tё
mirё pёr mёnyrёn se si duhet tё zhvillohet
njё kuadёr rregullator pёr APP, meqё Irlanda
ёshtё bёrё vend kryesor destinacioni pёr njё
periudhё relativisht shumё tё shkurtёr kohe
(Kutia VIII.3).
Pёr tё garantuar qё kuadri rregullator
të veprojë me sukses, duhet tё vihen nё
pёrdorim mekanizma monitorimi dhe zbatimi.
Mekanizmat e monitorimit mund tё pёrfshĳnё
kontrollet para licensimit, inspektimet nё
vend pas lёshimit tё licensёs nga autoriteti
pёrkatёs ose nga njёsitё e inspektimit tё punёs,
pёrfshirё edhe vizitat e paparalajmёruara nё
raste ankesash ose raportimesh pёr praktika
tё dyshimta prej një numri të madh burimesh
tё ndryshme. Masat për zbatimin e ligjeve
mund tё variojnё qё nga paralajmёrimet
pёr tё pёrmirёsuar sjelljen deri në sanksione
administrative dhe/ose penale, tё tilla si gjobat,
heqja e licensёs, burgosja, dhe sekuestrimi
i aseteve. Autoriteti Licensues Gangmaster i
Britanisë së Madhe, i krĳuar nё vitin 2005, ёshtё
njё shembull interesant i njё iniciative tё re pёr
tё monitoruar zbatimin e ligjit nё kёtё fushё nga
agjencitё e punësimit nё sektorin e bujqёsisё
dhe tё përpunimit tё ushqimit (Kutia VIII.4).

Kutia VIII.3
Zhvillimi i njё kuadri rregullator pёr Agjencitё Private tё Punёsimit nё Irlandё
Irlanda ёshtё njё shembull interesant qё tregon se si qeveria miratoi njё legjislacion pёr
veprimtarinё e Agjencive Private tё Punёsimit nё pёrshtatje me natyrёn në ndryshim tё
tregut tё punёs. Ligji pёr Agjencinё e Punёsimit i vitit 1971 pёrcaktoi parimet pёr licensimin e
agjencive tё punësimit dhe propozoi një procedurё licensimi e cila vendoste disa kushte ﬁnanciare
dhe menaxheriale, pёrfshirё kёtu edhe inspektimin e mjediseve të përshtatshme. Nga ana tjetёr,
rregullat nё pёrgjithёsi ishin relativisht liberale. Duhet tё mbajmё parasysh se kur u miratua Ligji
agjencitё e rekrutimit nё Irlandё merreshin kryesisht me rekrutimin e qytetarёve irlandezё pёr
punё përtej detit, kryesisht nё Britaninë e Madhe. Lulëzimi i tregut tё brendshёm tё Irlandёs çoi
nё mungesat pёr fuqi punёtore nё vitet 1990. Pёr njё periudhё tё shkurtёr, Irlanda ndryshoi: nga
njё vend qё furnizonte me krahё pune vende tё tjera, u kthye nё njё vend destinacioni qё kёrkonte
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Zhvillimi i njё kuadri rregullator pёr Agjencitё Private tё Punёsimit nё Irlandё (vazhdim)
fuqi punёtore. Kjo bёri qё tё rritet numri i Agjencive Private tё Punёsimit qё vepronin nё Irlandё
dhe nё vende tё tjera me qёllim qё tё rekrutonin punёtorё pёr tregun irlandez tё punёs.
I ballafaquar me kёto zhvillime, Departamenti Irlandez i Sipёrmarrjes, Tregtisё dhe Punёsimit
(DETE) pёrgatiti nё maj 2004 njё dokument pёr diskutim: Rishikimi i Ligjit tё vitit 1971 pёr
Agjencinё e Punёsimit.
Pasi mori komentet nga organizatat e punёdhёnёsve (pёrfshirё industrinё e rekrutimit) dhe të
punёtorёve, Agjencitё Private tё Punёsimit, Komisionerёt e të ardhurave, dhe Kёshilli i Imigrantit
të Irlandёs, DETE publikoi njё “letёr tё bardhё” pёr kёtё çёshtje nё qershor 2005 nё tё cilёn
rekomandonte hartimin e njё Ligji tё ri gjatё vitit 2006.
Legjislacioni i propozuar bazohet nё Konventёn e ILO Nr. 181 dhe pritet tё zёvendёsojё sistemin
aktual tё licensimit me njё procedurё regjistrimi qё pёrfshin njё Kod Statuor tё Praktikave mё
tё Mira. Komiteti i ri Statutor Kёshillimor/Monitorues (i përbërë nga pёrfaqёsues tё DETE,
të partnerёve socialё, dhe tё Federatёs Kombëtare tё Rekrutimit) do tё jetё pёrgjegjёs pёr
monitorimin dhe zbatimin e Kodit. Eshtё planiﬁkuar qё tё vihet nё pёrdorim edhe njё procedurё
e re ankimimi.
Burimi: Irlanda (2005c).

Kutia VIII.4
Autoriteti Licensues “Gangmaster” i Britanisë së Madhe (GLA)
Deri kohёt e fundit, agjencitё e punësimit të njohura me emrin “gangmaster” kanё ofruar fuqi
punëtore pёr sektorët e bujqёsisё dhe të përpunimit tё ushqimit nё Britaninë e Madhe, por
kanё funksionuar pothuajse pa rregulla. Nё vitin 2003, si pasojё e njё incidenti tragjik qё çoi nё
vdekjen e 20 migrantёve qё mblidhnin molusqe dhe qё ishin rekrutuar prej agjencive rekrutuese
“gangmaster”, qeveria vendosi ta ndryshojё sistemin e Britanisë së Madhe. Kjo çoi nё hartimin e
njё kodi vullnetar sjelljeje prej Grupit tё Punёs pёr Punё të Pёrkohshme (TLWG) të përbërë prej
shumë aktorësh. Akti i Gangamasterit, pra Ligji i Licensimit qё hyri nё fuqi nё vitin 2005 e bёri tё
detyrueshme qё këto agjenci rekrutimi tё licensoheshin dhe të vepronin në përputhje me Kodin
e sjelljes tё TLWG. Autoriteti Licensues i Agjencive Gangmaster (GLA) u themelua nё po atё vit
dhe ёshtё pёrgjegjёs pёr licensimin e agjencive “gangmaster” ekzistuese dhe atyre tё ardhshme.
Akti e konsideron vepër penale funksionimin e agjencive të rekrutimit “gangmaster” pa licensё
dhe cakton gjoba pёr punёdhёnёsit (pёrdoruesit e fuqisë punёtore) qё pёrdorin shёrbimet e
palicensuara të rekrutimit.
GLA i kёrkohet tё verë në vend tё gjithё koston e procedurёs sё licensimit tё vet dhe kjo do tё ketё
patjetёr ndikimin e vet nё nivelin e tarifave. Autoriteti licensues përdor inspektimet gjatë fazës
së aplikimit dhe inspektimet pasi është dhënë licensa. Megjithatё, inspektimet gjatë aplikimit tё
tё gjithё ofruesve tё fuqisë punёtore mund tё jenё shumё tё kushtueshme dhe, pёr kёtё arsye,
GLA po kёrkon tё zbatojё metodёn e vlerёsimit tё rrezikut qё nё fazёn e aplikimit. Mbi bazёn e
proﬁlit statistikor tё rrezikut, i cili po ndërtohet kohët e fundit, GLA do tё kontrollojё vetёm ato
agjenci rekrutimi “gangmastera” tё cilёt ai i shikon si ente qё pёrbёjnё nga një risk tё mesёm deri
në tё lartё pёr tё mos zbatuar kodin. Pёrveç kёsaj, GLA po kërkon tё ndjekё njё sistem pikёzimi
proporcional pёr vlerёsimin e tё vepruarit në përputhje me ligjin, duke pёrdorur kategori tё tilla
si të rëndësishme (siguria), të rëndësishme (tё tjera), tё raportueshme dhe tё korregjueshme.
Për më tepër, faktori i përputhshmërisë me ligjin dhe i rrezikut të mundshёm do tё vlerёsohen
mbi bazёn e, pёr shembull, intervistave me punёtorёt dhe ofruesit e fuqisë punёtore, tё dhënat
e grumbulluara nga ofruesit e fuqisë punёtore, dhe tё dhёnat e grumbulluara nga punonjёsit e
GLA. Procesi i vlerёsimit tё rrezikut synon tё ulё koston e tё gjithё regjimit tё licensimit, pёrderisa
ofruesit e fuqisë punёtore qё i zbatojnё rregullat nuk do tё kenё mbi shpinё barrёn e kostove tё
inspektimit dhe tё auditimit dhe vetёm ata ofrues të fuqisë punёtore qё besohet se pёrbёjnё rrezik
pёr tё drejtat e punёtorёve tё prekur do tё shёnjestrohen pёr t’u vlerёsuar.
Burimi: Britania e Madhe (2005a).
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Pёrveç pёrpjekjeve tё kryera pёr tё ndalur
punësimin e paligjshёm, duhet tё hyjnё nё
pёrdorim masa tё tjera ndёshkuese kundёr
njё numri tё gjerё aktorёsh, tё tillё si atyre tё
transportit (kryesisht linjave ajrore, por edhe
ndaj kompanive tё lundrimit),6 ndёrmjetёsve
ose agjentёve tё migracionit pёr motive
punёsimi, kontrabandistёve dhe traﬁkantёve
tё migrantëve dhe punёdhёnёsve. Vendosja e
sanksioneve mbi ata qё lehtёsojnё migracionin
e parregullt mbёshtetet edhe nga standardet
pёrkatёse ndёrkombёtare: Konventa e ILO Nr.
143 (Pjesa I), ICRMW (Pjesa VI), dhe Protokollet
e dokumenteve tё miratuara sё fundi UN
ICTOC tё cilat u trajtuan nё Seksionet I.2 dhe
VIII.3 mё sipёr.
Siç e bёjnё tё qartё edhe pёrkuﬁzimet qё
gjenden nё Protokollet e ICTOC dhe masat
e kohёve tё fundit tё BE, sot ekziston njё
konsensus pёr ndryshimin e madh në kuptim
midis kontrabandimit dhe traﬁkimit të
migrantëve. Sё pari, traﬁkimi nё krahasim
me kontrabandimin, nuk nёnkupton patjetёr
kalimin e kuﬁjve ndёrkombёtarё, dhe sё dyti,
traﬁkimi duhet tё konsiderohet njё vepër
më e rëndë penale pёr shkak tё pёrdorimit
tё frikёsimit, kёrcёnimit, mashtrimit, dhe
dhunёs.7
Ndёrsa vendosja e sanksioneve mbi ata
qё lehtёsojnё migracionin e parregullt
konsiderohet tё jetё njё metodё e drejtë
reagimi ndaj abuzimeve qё ndodhin, ёshtё
me rёndёsi qё masat ndёshkimore tё jenё në
thelb të mja�ueshme pёr ta penguar aktivitetin
e paligjshёm. Shpesh organizatat kriminale
ndёrkombёtare tё pёrfshira nё tregtinё e
qenieve njerёzore i konsiderojnё sanksionet qё
vihen ndaj biznesit tё tyre tё paligjshёm si njё
humbje tё menaxhueshme.
Ka rёndёsi qё çdo masё me karakter ndёshkues
e miratuar tё jetё uniforme, me qёllim qё
organizata tё tilla tё mos i transferojnё
operacionet e tyre nё vende me kontrolle mё
pak efektive dhe me sanksione më të ulta.
Rёndёsi ka gjithashtu edhe qё ligjet nё fuqi tё
zbatohen si duhet.
Pёr shembull, nё disa vende, numri i ndjekjeve
penale të suksesshme tё personave qё kanё
ndihmuar migracionin e parregullt ёshtё shumё
i ulёt.8 Megjithatё, rritja e kriminalitetit nё kёtё
fushё ngre njё numёr çështjesh problematike

të politikës. Sanksionet e vendosura pёr
transportuesit dhe punёdhёnёsit janё kritikuar
pёr “privatizimin” e kontrollit tё imigracionit.
Pёr shembull, sanksionet ndaj transportuesve
janё denoncuar nga UNHCR si vendosje e
pengesave të konsiderueshme nё rrugёn e
refugjatёve qё iu largohen persekutimeve dhe
nё kёtё mёnyrё iu dëmtohet e drejta “pёr tё
kёrkuar dhe siguruar azil” sipas Nenit 14 tё
Deklaratёs Universale tё tё Drejtave tё Njeriut.
Sanksionet ndaj punёdhёnёsve janё kritikuar
sepse rrisin rrezikun pёr diskriminim racial
dhe etnik ndaj gjithё punёtorёve, pёrfshirё
edhe punёtorёt vendas dhe punёtorёt migrantё
me qëndrim tё ligjshëm. Kritika janё bёrё edhe
pёr tipin e sanksioneve tё vendosura ndaj
kontrabandistёve dhe traﬁkantёve, veçanёrisht
në rastin kur nuk është në gjendje të bëhet
dallimi midis veprave të rënda (tё lidhura
me krimin e organizuar ndёrkombёtar) dhe
veprave mё pak të rënda. Sё fundi, veprat
penale, nёse shihen më gjerё, mund tё bёjnё
qё tё konsiderohet kriminale edhe veprimtaria
e organizatave bamirёse, e OJF, e individёve
qё u japin ndihmё humanitare migrantёve tё
parregullt nё vendet e destinacionit.

VIII.4.4 Mbrojtja
Siç u vu nё dukje mё lart, pjesё e njё përqasje
gjithëpërfshirëse pёr parandalimin dhe uljen
e migracionit tё parregullt duhet tё jenё edhe
masat pёr garantimin e mbrojtjes sё punёtorёve
migrantё tё parregullt qё pёsojnё shfrytёzim
gjatё udhёtimit, tranzitimit dhe nё vendin
e punёs dhe tё cilёt kanё mbi krye rrezikun
e shkeljeve të rënda tё tё drejtave tё tyre
njerёzore. Prandaj, duhet tё vihen nё zbatim
garanci minimale pёr mbrojtjen e migrantёve
tё parregullt dhe ato tё zbatohen si njё aspekt
integral i njё qasjeje parandaluese,9 pa tё
cilin njё politike kuﬁzuese pёr parandalimin
dhe uljen e migracionit tё parregullt do t’i
mungonte besueshmëria. Ka shumё rёndёsi
qё masa tё tilla tё marrin parasysh nevojat dhe
shqetёsimet e ndryshme gjinore të migrantёve
meshkuj dhe femra nё lidhje me shkeljen e tё
drejtave tё tyre (ILO, 2003c: Broshura 3, 3997).
Siç u nёnvizua nё Seksionin I.1 mё sipёr, nё të
drejtën ndёrkombёtare pёr tё drejtat e njeriut,
tё drejtat themelore të njeriut u pёrkasin
tё gjithё personave pa dallim. Pёr pasojё,
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punёtorёt migrantё tё parregullt duhet, pёr
shembull, tё mbrohen gjithmonë nga praktikat
e ngjashme me skllavёrinё, puna e detyruar,10
dhe nga trajtimi çnjerёzor e poshtërues, dhe
t’iu garantohet liria dhe siguria personale (pra
liria nga arrestimi dhe ndalimi arbitrar). Sipas
Platformёs pёr Bashkёpunim Ndёrkombёtar
pёr Migrantёt pa Dokumente (PICUM), njё
OJF kjo qё merret me mbrojtjen e migrantёve
tё parregullt nё Evropё,11 katёr aspektet mё tё
rёndёsishme tё kushteve tё drejta tё punёsimit
pёr migrantёt e parregullt kanё tё bёjnё me:






tё drejtёn pёr njё shpërblim tё denjё;
tё drejtёn pёr kompensim pёr
aksidentet nё punё;
tё drejtёn pёr tё mbrojtur kёto tё drejta
nё gjykata ose gjykatat e punës nё
vendin e punёsimit;
tё drejtёn pёr organizim.

Njё praktikё veçanёrisht shfrytёzuese ёshtё
paa�ёsia e tё gjithё migrantёve, pavarёsisht
nga qëndrimi i tyre i ligjshëm ose i parregullt,
pёr tё kёrkuar tё drejtat qё atyre iu lindin nga
punёsimi i mëparshëm, tё tilla si pagesat e
rrogave/shpёrblimit tё shkuar dhe rimbursimi i
sigurimeve shoqёrore dhe i pёrﬁtimeve të tjera
nga kontributet. Konventa e ILO Nr. 143 bёn
thirrje pёr trajtim tё barabartё midis migrantёve
tё parregult dhe migrantëve tё rregullt nё kёtё
drejtim [Neni 9(1), Seksioni I.2.3]. Zbatimi
efektiv i sё drejtёs pёr tё kёrkuar rrogat e
shkuara do t’u jepte punёdhёnёsve mesazhin
se standardet e punёs zbatohen për tё gjithё
punёmarrësit pavarёsisht nëse janë punёtorё
vendas (si tё punёsuarit nё tregjet formale
ashtu edhe ata nё tregjet informale tё punёs),
punёtorё migrantё me qëndrim tё ligjshëm,
ose punёtorё migrantё tё parregullt. Nё lidhje
me sigurimet shoqërore, nuk është e mundur
qё nё mungesё tё marrёveshjeve dypalёshe (tё
cilat nё çdo rast janё tё zbatueshme vetёm ndaj
punёtorёve migrantё me qëndrim tё ligjshëm)
punëtorët migrantë tё marrin kontributet
qё kanё dhёnё. Ky ёshtё pozicioni edhe për
shumё qytetarë nga vende tё treta qё punojnё
nё shtetet anёtare tё BE. Megjithatё, nёse janё
dhёnё kontributet pёr sigurimet shoqёrore,
atёherё rimbursimi i tyre nё kёto rrethana do
t’u jepte migrantёve tё parregullt njё nxitje
ﬁnanciare pёr t’u larguar vullnetarisht nga
territori.
Shpallja e tё drejtave qё kanё migrantёt e
parregullt dhe sigurimi i zbatimit të tyre nё

praktikё, janё dy çёshtje krejt tё ndryshme.
Pёr tё gёzuar kёto tё drejta ekzistojnё njё
numёr pengesash ligjore dhe praktike. Nё
shumё vende, penalizimi i ndihmёs qё u jepet
migrantёve tё parregullt pёrbёn njё pengesё
tё rёndёsishme ligjore pёr mundёsinё qё
migrantёt e parregullt tё sigurojnё akomodimin
e pёrshtatshёm. Pёr mё tepёr, detyrimi ligjor
qё zyrtarёt kanë për tё denoncuar migrantёt
e parregullt (pёr shembull nё Gjermani)
te autoritetet e migracionit mund tё marrё
kuptimin qё migrantёt e parregullt janё mё pak
tё a�ё tё mbështeten tek tё drejtat e tyre. Pёr
shembull, ndёrsa aksesi për shёrbim mjekёsor
nё raste urgjencash ёshtё i mundshёm nё
shumicёn e vendeve evropiane pёr tё gjithё
personat pa asnjё lloj dallimi, pёrfshirё edhe
statusin ligjor, migrantёt e parregullt shumë
rrallё informohen pёr kёtё tё drejtё dhe doktorёt
shpesh nuk janё tё qartë nёse njё kujdes i tillё
shёndetёsor mund tё ofrohet dhe deri nё çfarё
mase (Cholewinski, 2005: 50-52).
Migrantёt e parregullt kanё frikё tё shkojnё
edhe te autoritetet sepse zbulimi i identitetit tё
tyre shpesh mund tё nxisё veprime për largimin
ose dёbimin e tyre nga territori i vendit. Eshtё
e qartё se heqja e kёtyre pengesave ligjore
dhe informimi i migrantёve tё parregullt pёr
tё drejtat e tyre pёrbёjnë pjesё të zgjidhjes pёr
sigurimin e këtyre tё drejtave në praktikë. Pёr
mё tepёr, dёbimi ose largimi i menjёhershёm
i migrantёve tё parregullt jep një rezultat të
kundërt, veçanёrisht nё rastet kur veprimi
ёshtё ndёrmarrё pёr tё hetuar dhe ndjekur
penalisht ata qё kanё shfrytёzuar migrantin nё
�alё.
Njё dilemё e ngjashme ekziston edhe për
viktimat e traﬁkimit ose tё kontrabandimit të
qenieve njerëzore. Autoritetet shtetёrore duhet
tё mendojnё pёr shtyrjen e largimit, duke u
dhёnё atyre njё periudhё për të marrë veten,
për të reﬂektuar dhe njё leje qёndrimi, nё varёsi
tё rrethanave tё viktimёs. Nё tё vёrtetё, masa
tё tilla mbёshteten nga Protokolli i Kombeve tё
Bashkuara kundёr Traﬁkimit (Neni 7(1)) dhe
nga Konventa e fundit e Kёshillit tё Europёs
pёr Veprimin kundёr Traﬁkimit tё Qenieve
Njerёsore (Këshilli i Europës , 2005a: Nenet 1314). BE ka hartuar njё Direktivё pёr kёtё qёllim
(2004c), e cila duhet tё bëhet pjesë përbërëse e
ligjeve të shteteve anёtare deri në 6 gusht 2006.
Plani i Veprimit i OSBE pёr Lu�ën kundër
Traﬁkimit të Qenieve Njerёzore (APCTHB)
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rekomandon gjithashtu njё “vonesё reﬂektimi”
pёr viktimat e traﬁkimit pёr t’u dhёnё atyre
kohё tё vendosin nёse duhet tё veprojnё
si dёshmitarё dhe tё marrin lejet e tyre tё
qëndrimit të pёrkohshëm ose tё pёrhershëm
rast pas rasti duke marrë në konsideratë
faktorё tё tillё si siguria e viktimёs (2003: Pjesa
V, paragraﬁ 8). Njё rrugё tjetёr e mundshme
veprimi mund tё ishte legalizimi i qёndrimit
tё atyre migrantёve tё parregullt tё cilёt bёjnё
ankesa tё besueshme tek autoritetet, veçanёrisht
pranё gjykatave tё punёs dhe autoriteteve tё
inspektoriateve tё punёs (Seksioni VIII.4.5).
Mund tё jetё e mundur tё nxiten migrantёt e
parregullt tё nisin proceset gjyqёsore kundёr
punёdhёnёsve duke ofruar anonimitet ose
duke u dhёnё prokurë pёrfaqёsuesve tё tyre,
p.sh. sindikatave, pёr tё vepruar nё emёr tё
tyre nё kёto procese gjyqësore (Cholewinski,
2005: 56). Procedimet gjyqёsore tё kёtĳ lloji
janё tё mundshme nё Zvicёr.

VIII.4.5 Legalizimi
Legalizimi i situatёs sё migrantёve tё parregullt
krĳon dilema pёr vendet pritёse. Nga njёra anё,
legalizimi dёrgon sinjalin se hyrja klandestine
me qëllim gjetjen e punës në mënyrë tё
paligjshme ose qëndrimin më tepër mund tё
shpërblehet dhe kёshtu mund tё shёrbejё pёr

nxitjen e mёtejshme tё migracionit tё parregullt.
Nё fakt, ky rezultat shpesh mendohet si
i mirëqenë edhe pse nuk ka tё dhёna tё
mja�ueshme për ta vërtetuar. Nga ana tjetёr,
legalizimi përbën një opsion të mundshëm
politikash dhe duhet të merret në konsideratë
seriozisht pasi ai i shёrben parandalimit tё
margjinalizimit dhe shfrytёzimit tё mёtejshёm
të migrantëve. Kjo ёshtё e vёrtetё veçanёrisht
kur migrantёt e parregullt nuk mund tё
largohen nga territori pёr motive ligjore,
humanitare ose praktike (pёr shembull, ata qё
kanё ndёrtuar lidhje ekonomike e sociale nё
vendin pritёs).13
Nёse vendi pritёs e legalizon fuqinë punёtore
tё parregullt, pёr tё ka pёrﬁtime tё qarta
ekonomike, tё tilla si rritja e përﬁtimeve
nga taksat dhe nga kontributet e mbrojtjes
sociale. Për më tepër, legalizimi i shërben
lu�ës kundër tregut informal tё punёs duke
u dhёnё njё status ligjor punёtorёve migrantё
tё parregullt qё kanё pёrﬁtime nga punёsimi
nё punë të zezë. Njё numёr vendesh tё OSBE
kanё marrё masa për legalizimin, veçanёrisht
nё Evropёn Jugore (Greqi, Itali, Portugali, dhe
Spanjë, shih Kutia VIII.5), ku kёto masa janё
vёnё nё funksionim nё mёnyrё periodike.
Programi mё i fundit u vu nё zbatim nё Spanjё
nё vitin 2005 ku afërsisht 700 000 migrantё tё
parregullt aplikuan pёr tё legalizuar statusin e
tyre (Arango and Jachimowicz, 2005).

Kutia VIII.5
Masat e kohёve tё fundit pёr legalizimin në vendet e Evropёs Jugore
Italia
Legalizimi u vu nё funksionim pёrmes njё dekretligji tё datёs 6 shtator 2002, ﬁllimisht pёr tregun
e punёtorёve shtёpiakё (pёr dadot dhe pёr punёtorёt që kujdesen pёr tё moshuarit dhe personat
me a�ësi të kuﬁzuara). Mё vonё, kjo gjё u shtri edhe pёr migrantё tё tjerё qё punonin në të zezë
punёdhёnёsit e të cilëve donin t’u ofronin atyre njё kontratё pune. Gjatё periudhёs 11 shtator
deri 11 nёntor 2002 u bёnё mbi 700 000 aplikime. Nga kёto, mё pak se 50% u dorëzuan nga
gra punёtore shtëpiake gra. Njё analizё paraprake e aplikimeve sipas shtetësisë tregon kёtё
shpёrndarje: ukrainas (27%), rumunё (19.3%), ekuadorianё (7.6%), polakё (7.3%), dhe moldavё
(6.9%). Aplikantёt për lloje tё tjera pune ishin kryesisht burra dhe ata shpёrndaheshin kёshtu:
rumunё 22.4%, marokenё 11.9%, shqiptarё 11.4%, dhe kinezё 8.5%.
Burimi: OECD (2004a: 218; 2005: 212-213)
Portugalia
Dekreti Nr. 4/2001 i 10 janarit 2001 prezantoi një program legalizimi i cili legalizoi pozicionin e
shumё punёtorёve migrantë tё parregullt nё Portugali. Ky program legalizimi bёri tё mundur qё
punёtorёt migrantё tё parregullt ose pa dokumente qё iu ishte ofruar ose kishin nënshkruar njё
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Masat e kohёve tё fundit pёr legalizimin në vendet e Evropёs Jugore (vazhdim)
kontratё tё vlefshme pune të legalizoheshin. Me kёtё program, midis 10 janarit 2001 dhe 31 marsit
2003 iu lёshuan leje qëndrimi njё vjeçare tё rinovueshme rreth 179 165 punëtorёve. Nё praktikё,
programi i legalizimit u zbatua kryesisht për evropianolindorёt (ukrainas, moldavё, rumunё) dhe
rusёt e brazilianёt.
Burimi: OECD (2005: 254).
Spanja
Programi mё i fundit pёr legalizimin e statusit tё punёtorёve migrantё nё Evropёn Jugore ёshtё
ndёrmarrё nё Spanjё. Programi ka qenё njё nga reformat e ndёrmarra pёr kuadrin ligjor tё
migracionit pёrmes Dekretit tё 30 dhjetorit 2004. Objektivi i reformёs ishte tё plotёsonte kёrkesat
ekzistuese pёr fuqi punёtore duke zgjeruar kanalet ligjore dhe duke vёnё gjithashtu nё zbatim masa
mё tё forta ndaj punёsimit tё paligjshёm. Njё pёrmbledhje e Programit tё legalizimit tё vitit 2005
paraqitet nё vĳim. Tё dhёnat e grumbulluara nga 690 679 aplikime tё marra tregojnё se tri vendet
e para tё origjinёs ishin Ekuadori 21%, Rumania 17% dhe Maroku 13%. Shumica e aplikantёve
ishin punёsuar nё punё qё kёrkonin kualiﬁkim të ulët. Pёr mё tepёr, 6 ndёr 10 aplikantё ishin
meshkuj dhe shumica e aplikanteve femra ishin punёsuar nё shёrbimet shtёpiake.
Pёrmbledhje e Programit tё Legalizimit
Objektivi kryesor: kuﬁzimi i punёsimit tё paligjshёm pёrmes legalizimit tё statusit tё punёtorёve
të huaj
Kriteret e pёrﬁtimit:
 Qëndrim (dhe regjistrim) nё Spanjё qё nё 8 gusht 2004;
 Mospasja e dosjeve penale;
 Posedimi i njё kontrate pune tё ardhshme pёr tё paktёn 6 muaj (tre muaj nё punё në
bujqёsi).
Periudha e aplikimit: 7 shkurt 2005 deri nё 7 maj 2005
Numri i aplikimeve tё marra: 690.679
Statusi i dhёnё: leje qëndrimi dhe pune njёvjeçare (e rinovueshme)
Karakteristikat pёr t’u pёrmendur:
 Punёdhёnёsit pёrgjegjёs pёr legalizimin e punёtorёve tё huaj (pёrveç rastit tё punёtorёve tё
pavarur shtёpiakё);
 Bashkёpunimi i shumë i frutshëm midis Ministrisё sё Brendshme dhe Ministrisё sё Punёs e tё
Çёshtjeve Sociale;
 Konsensusi dhe mbёshtetja nga organizatat e punёdhёnёsve, sindikatat dhe OJF-të;
 Tё gjitha aplikimet e tjera për migracion dhe procedurat e pёrﬁtimeve të pezulluara deri nё 8
gusht 2005;
 Programi i legalizimit pjesё e njё reforme mё tё gjerё, mё tё madhe dhe mё gjithëpërfshirëse
për migracionin.
Burimi: Arango dhe Jachimowicz (2005).

Nё vitin 2005, meqё nё Federatёn Ruse ishin
njё numёr i madh punёtorёsh migrantё që
punonin në mënyrë të paligjshme, u ndёrmor
njё program legalizimi pilot nё 10 rajone.
Skema u zbatua për punёtorёt migrantё
qё kishin qenё rezidentё tё paligjshёm dhe

punonin nё vend pёr më shumë se sa tre muaj.
U legalizuan afёrsisht 7,400 punёtorё migrantё
tё parregullt. Rezultatet e kёsaj skeme janё ende
duke u vlerёsuar me qëllim që të përcaktohet
nëse duhen vendosur apo jo më shumë masa
për legalizimin (Kutia VIII.6).
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Kutia VIII.6
Programi Pilot i Legalizimit tё punёtorёve migrantё tё punësuar në mënyrë të paligjshme qё
kanё hyrё nё territorin e Federeatёs Ruse pa vizë (shtator- dhjetor 2005)
Nё Federatёn Ruse ka njё numёr tё konsiderueshёm migrantёsh tё parregullt, 80-90% e tё
cilёve janё migrantё për motive punësimi. Nisur nga kjo gjendje, pёr uljen e kёtĳ fenomeni janё
tё nevojshme masa tё shpejta. Legalizimi ёshtё procedura mё efektive pёrderisa ajo çon nё njё
zvogëlim tё shpejtё dhe tё konsiderueshёm tё numrit tё punёtorёve migrantё tё parregullt dhe nё
uljen e aktiviteteve tё paligjshme qё lidhen me tё.
Pёr zhvillimin e njё metodologjie pёr legalizimin e punёtorёve migrantё tё parregullt dhe pёr tё
bёrё propozime nё lidhje me zbatimin e saj nё të gjithё Rusinё, Shёrbimi Federal i Migracionit
bashkё me Shёrbimin Federal tё Taksave dhe ROSTRUD (Shёrbimi i Punёsimit), kryen njё program
pilot legalizimi pёr punёtorёt migrantё tё parregullt qё kishin hyrё nё territorin e Federatës Ruse
pa vizё nё dhjetё rajone * midis 22 shtatorit dhe 1 dhjetorit 2005.
Pёr herё tё parё u pёrdor njё procedurё e re liberale: tё gjitha shёrbimet e pёrfshira nё projektin
pilot udhёtuan drejt rajoneve tё veprimit, dhe kёshtu ato ishin tё a�a tё legalizonin statusin e
shumё qytetarёve tё huaj rezidentё tё paligjshёm pёr njё periudhё tё shkurtёr kohe. Pёrgjatё
procesit tё projektit pilot, u legalizuan rreth 7,400 punёtorё migrantё tё parregullt qё punonin nё
403 kompani dhe organizata. Megjithatё, kёtё operacion e penguan disa faktorё si:
 procedurat pёr tё bёrё njё aplikim zyrtar qё nё mёnyrё tё paarsyeshme të konsumojnë shumë
kohё, pёr shkak se nё njё numёr rajonesh tё Rusisё ekzistojnë pengesa burokratike shtesё tё
cilat nuk kanё bazё ligjore. Kёto u shkaktuan nga prezenca e komisioneve ndërinstitucionale,
tё cilat kanё pyetje pёr punёdhёnёsit mbi lejen që ata kanë për të punёsuar punёtorё të huaj;
 tarifat ﬁkse tё taksave tё shtetit pavarёsisht nga kohёzgjatja e punës sё migrantit;
 procedurat e komplikuara tё regjistrimit për qëndrim tё pёrkohshëm pёr punёtorёt migrantё
pёr shkak tё mungesёs sё strehimit tё pёrshtatshёm siç kërkohet sipas ligjit.
Gjetjet e projektit pilot treguan se qё tё krĳohen kushtet e favorshme pёr punёsimin e ligjshёm tё
punёtorёve tё huaj, kёrkohet tё hidhen kёto hapa:
 liberalizimi dhe amendimi i akteve normative ligjore që parashikojnë pёrdorimin dhe
punёsimin e fuqisё sё huaj punёtore;
 vendosja e sistemit tё shkёmbimeve kombëtare dhe ndёrkombёtare tё fuqisё punёtore të huaj
brenda rajonit tё vendeve CIS, Zonёs sё Pёrbashkёt Ekonomike dhe Komunitetit Ekonomik
Euroaziatik;
 kryerja e inspektimeve pёr migracionin nё bashkёpunim tё ngushtё me organin kombëtar
pёrgjegjёs pёr migracionin pёr motive punësimi.
Projekti pilot dëshmoi gjithashtu se trajtimi liberal pёr plotёsimin e dokumenteve zyrtare pёr
punёsim rezultoi nё faktin se punёdhёnёsit shfaqёn njё interes mё tё madh dhe ndihmuan njё
numёr mё tё madh punёtorёsh migrantё pёr legalizimin e statusit tё tyre. Ai tregoi gjithashtu se
ekonomia vendase do tё pёrﬁtonte nёse procedurat e legalizimit tё statusit do tё shtriheshin nё
gjithё Federatёn Ruse.
Sipas Shёrbimit Federal tё Migracionit, do tё legalizoheshin mbi 1 milion punёtorё migrantё tё
parregullt nёse ky projekt legalizimi do tё shtrihej mё gjerё. Kjo do tё çonte nё:
 uljen e numrit tё punёtorёve migrantё që qëndrojnë nё vend pa status tё ligjshёm;
 pakёsimin e ndikimit negativ tё migracionit tё parregullt pёr motive pune mbi tregun e punёs,
mbi punёsimin informal nё pёrgjithёsi, dhe mbi çёshtje tё tjera tё ekonomisё kombëtare dhe
tё jetёs sociale, pёrfshirё nivelin e krimit dhe të korrupsionit;
 një angazhim mё eﬁkas tё potencialit qё migracioni pёr motive punësimi sjell pёr zhvillimin
ekonomik e demograﬁk të Rusisё, veçanёrisht pёrmes rritjes sё tё ardhurave pёr buxhetet
federale e rajonale, pёr shkak tё legalizimit tё tё ardhurave tё ﬁtuara nga punёtorёt migrantё
me status tё ligjshёm. Sigurisht, ky program pilot legalizimi futi afёrsisht 29.5 milion rubla
nё buxhet pёrmes pagimit tё detyrimeve shtetёrore pas lёshimit tё lejeve tё punёs pёr 7,364
punёtorё tё huaj. Pёrveç kёsaj buxheti do tё marrё:
 afёrsisht 10 milion rubla nё muaj si taksё mbi tё ardhurat;
 afёrsisht 20 milion rubla si pagesa taksash pёr sigurimet shoqёrore individuale.
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Programi Pilot i Legalizimit tё punёtorёve migrantё tё punësuar në mënyrë të paligjshme qё
kanё hyrё nё territorin e Federeatёs Ruse pa vizë (shtator- dhjetor 2005) (vazhdim)
Pёr çdo vit tё punёs sё rregullt, punёtorёt migrantё do tё kontribuojnё afёrsisht me 350 milion
rubla nё thesarin e shtetit, njё shifёr kjo qё rritet nё afërsisht 380 milion rubla kur paguhen edhe
detyrimet ndaj shtetit.
* Qyteti i Moskёs, rrethi i Moskёs, Shёn Peterburgu, Ekaterinburgu, Krasnojarsku, Omski, Irkutsku,
Primorski Kraj, rrethi Sakhalin dhe Krasnodar Kraj.
Burimi: IOM Moskё, Mars 2006
Si nje alternative , apo si plotesim, ndaj masave
te përgjithshme “unike” të legalizimit, ILO
ka mbështetur të drejtën individuale për
“rregullim të merituar” për punetoret migrantё
tё parregullt qё nuk mund tё largohen dhe qё
kanё dёshmuar se mund tё stabilizohen me
sukses nё vendin nё �alё (Kutia VIII.7).
Kutia VIII.7
Legalizimi – e drejta e pёrshtatjes sё ﬁtuar
“Vendet do tё ishin mё mirё nёse e legalizojnë
statusin e punёtorёve tё cilёt ata nuk i kthejnё
dot mbrapsht nё atdhe. Nga kjo pёrﬁtojnё jo
vetёm migrantёt, por edhe vendi nё tёrёsi.
Pёr kёtё, njё parim qё ka rezonancё tё gjerë
në politikat e legalizimit tё shumё vendeve
ёshtё ai i rregullimit të merituar.
Punёtorёt migrantё me status tё parregullt
mund tё thuhet se meritojnë një të drejtë
për status të ligjshëm nёse ata plotёsojnё
disa kushte minimale: ata duhet tё jenë të
punësuar nё punё ﬁtimprurëse ata nuk
duhet tё kenë shkeluar asnjё ligj pёrveç
atyre qё kanё tё bёjnё me hyrjen ilegale
ose klandestine, dhe ata duhet tё kenё bёrё
pёrpjekje për tu integruar nёpёrmjet, pёr
shembull, mёsimit tё gjuhёs së vendit”.
Burimi: ILO (2004: 120, paragraﬁ 399)

VIII.4.6 Kthimi
Njё element i rёndёsishёm pёr parandalimin
dhe uljen e migracionit tё parregullt ёshtё
garantimi se migrantёt e parregullt largohen
nga vendi nё tё cilin ata qëndrojnë nё mёnyrё tё
parregullt. Kjo gjё kuptohet shpesh si njё pjesё
pёrbёrёse e njё politike tё mirёmenaxhuar dhe
tё besueshme pёr migracionin e ligjshёm.
Kthimi vullnetar shihet gjerёsisht si “opsioni mё
dinjitoz dhe mё pak i kushtueshёm i kthimit”

(IOM, 1999:19; 2003d; 2004a), krahasuar
me masat e kthimit të detyruar. IOM, nё
bashkёpunim me shtetet e veta anёtare, zbaton
njё numёr programesh pёr tё ndihmuar kthimin
vullnetar ose nisjen vullnetare të migrantёve tё
parregullt, tё azilkёrkuesve tё pasuksesshёm,
si edhe të migrantёve të tjerë qё dёshirojnё tё
kthehen nё shtёpi, por qё hasin vёshtirёsi pёr
ta bёrё njё gjё tё tillё. Ndihma e ofruar nga
IOM jepet nё formёn e njё tёrёsie masash qё
zbatohen nё gjithё procesin e kthimit dhe tё
cilat mund tё pёrfshĳnё:










Shpёrndarjen e informacionit nё komunitetet e migrantёve;
Shёrbimet e kёshillimit pёr migrantёt e
interesuar pёr tё drejtat dhe për mundësitë
për riintegrim e mbёshtetje, veçanёrisht
për ata qё kanё qenё larg vendeve tё
tyre tё origjinёs pёr njё periudhё tё
konsiderueshme kohe;
Ndihmёn pёr rregullimin e dokumentacionit dhe udhёtimit, pёrfshirё edhe atё
gjatë tranzitit;
Pritjen nё mbёrritje, referimin dhe
transportin brenda vendit deri nё shtёpi;
Dhёnien e njё ndihme tё mёtejshme pёr
riintegrim në vendin e vet, pёrfshirё
mbështetjen ﬁnanciare dhe/ose materiale;
Monitorimin e procesit tё riintegrimit tё tё
kthyerve (IOM, 2006).

Plani i Veprimit i OSBE pёr tё Lu�ën kundër
Traﬁkimit të Qenieve Njerёzore gjithashtu
favorizon kthimin vullnetar nё kontekstin e
riatdhesimit (2003: Pjesa V, paragraﬁ 5.1).
Megjithatё, nё praktikё, shumё nga masat e
miratuara nga vende të veçanta kanё tё bёjnё
me kthimin e detyruar, me dёbimin ose me
deportimin. Mund tё thuhet se, nё BE, kthimit
vullnetar i ёshtё kushtuar njё vёmendje e
pamja�ueshme ndёrsa pёrpjekjet më të mëdha
janё pёrqendruar nё nxitjen e bashkёpunimit
dhe nё lehtёsimin e kthimit me forcё.14 Pёr mё
tepёr, sot nuk ka standarde tё harmonizuara pёr
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kthimin e migrantёve tё parregullt dhe ligji dhe
praktika nё lidhje me procedurat dhe normat qё
zbatohen nё procesin e kthimit ndryshojnё nga
njёri shtet anёtar i BE nё tjetrin.15 Megjithatё,
nё shtator 2005, Komisioni Evropian i dёrgoi
njё propozim Kёshillit tё Ministrave dhe
Parlamentit Evropian pёr njё Direktivё, e cila
nёse miratohej, do tё parashikonte një qasje
të pёrbashkёt për vendet anёtare tё BE pёr
kёtё çёshtje tё rёndёsishme (Kutia VIII.8) (BE,
2005c). Kjo Direktivё tashmё ёshtё duke u
studiuar nga Kёshilli i Ministrave i BE.

 Duhet të vihen nё funksionim masat
proceduriale tё sigurisё minimale.
 Arrestimi i pёrkohshёm i kuﬁzuar
(ndalimi) ёshtё i lejueshёm kur ka
arsye serioze tё besohet se ka rrezik qё
migranti i parregullt t’ia mbathë dhe kur
zbatimi i masave mё pak shtrënguese
nuk mja�on pёr ta parandaluar kёtё
gjё.
 Ndalimi i migrantëve të parregullt duhet
tё kryhet vetёm mbi bazёn e njё urdhёri
për ndalim tё përkohshëm lёshuar nga
autoritetet gjyqёsore dhe ky urdhёr
duhet t’i nёnshtrohet shqyrtimit tё
mёtejshёm gjyqësor tё paktёn njё herё nё
muaj. Shtetet Anёtare janё tё detyruara
tё garantojnё se qytetarët e ndaluar nga
vendet e treta trajtohen “nё njё mёnyrё
njerëzore dhe dinjitoze nё pёrputhje me
tё drejtat themelore të tyre dhe me të
drejtën kombëtare e ndërkombëtare”.

Kutia VIII.8
Direktiva e propozuar pёr standarde dhe
procedura të pёrbashkёta pёr kthimin e
rezidentёve tё paligjshёm (BE, 2005c)
Pikat kryesore
 Direktiva pёrbёn njё reagim ndaj thirrjes
sё Kёshillit tё Evropёs nё Programin e
Hagёs (dhjetor 2004) pёr tё vendosur
standarde tё pёrbashkёta pёr personat
qё duhen kthyer nё njё mёnyrё njerëzore
dhe në pёrputhje tё plotё me tё drejtat
dhe dinjitetin e tyre njerёzor.
 “Politika efektive për kthimin ёshtё njё
komponent i nevojshёm i njё politike
tё mirёmenaxhuar dhe tё besueshme
pёr migracionin. Duhet tё miratohen
rregulla tё qarta, transparente dhe tё
drejta tё cilat tё marrin parasysh kёtё
nevojё, ndёrkohё qё respektojnё tё
drejtat e njeriut dhe liritё themelore tё
personit nё �alё”.
Tiparet kryesore:
 Vendimi i kthimit duhet tё jepet pёr njё
person nga njё vend i tretё i cili qёndron
nё mёnyrё tё paligjshme nё territorin e
atĳ vendi.
 Kthimi vullnetar duhet tё jetё i
mundshёm gjatё njё periudhe ﬁllestare
prej 4 javёsh.
 Duhet tё zbatohet njё procedurё me dy
hapa (vendimi për kthimin i pasuar nga
njё urdhër për largimin).
 Masat e kthimit të detyruar duhet tё
zbatohen nё mёnyrё proporcionale.
 Ndalimi i rihyrjes duhet tё zbatohet pёr
njё maksimum prej 6 muajsh.

Vendet e OSBE kanё hyrё nё marrёveshje
ripranimi me njёri tjetrin dhe me vende tё treta.
BE dhe shtetet e saj anёtare kanё miratuar edhe
marrёveshje ripranimi tё të gjithё vendeve tё
BE me vendet e treta. Tani ka hyrё nё fuqi njё
marrёveshje e tillё me Shqipёrinё, njё vend
anёtar i OSBE dhe njё marrёveshje me Federatёn
Ruse ﬁlloi të hartohej nё tetor 2005 (BE, 2005e).16
Kёto marrёveshje pёrfshĳnё rregulla reciproke
qё palёt kontraktuese tё marrin mbrapsht
shtetasit e tyre qё janё gjetur që qendrojnë pa
leje nё shtetin tjetёr palё kontraktuese si edhe
migrantёt e tjerё tё parregullt qё arrĳnё nga
territori i asaj pale.17 Marrёveshjet e ripranimit
janё konsideruar tё domosdoshme nga vendet
e destinacionit meqё vendet e origjinёs shpesh
hezitojnё t’i marrin mbrapsht individёt nё
rastin e kthimit të detyruar, zakonisht pёr arsye
se mungon konsensusi mbi provat e nevojshme
për tё provuar se personi ёshtё njё shtetas i atĳ
vendi ose, nёse nuk ёshtё shtetas, atёherё ai/ajo
sigurisht ka kaluar drejtpёrdrejt ose tёrthorazi
nga territori i atĳ vendi.
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VIII.4.7 Hapja e mё shumё rrugëve
tё ligjshme pёr migracionin pёr
motive punёsimi

bashkёpunim tё tillё mes shteteve, pёrfshirё
bashkëpunimin për politikat dhe rregulloret
pёr migracionin, kushtet e punёs si edhe masat
pёr trajtimin e migracionit tё parregullt.

Siç u pa nё Seksionin VIII.1 mё sipёr, migrantёt
e parregullt plotёsojnё njё mungesё nё tregjet e
punёs tё vendeve tё destinacionit, veçanёrisht
duke kryer ato punё tё vёshtira dhe të mërzitshme
tё cilat vendasit nuk duan t’i kryejnё më (pёr
shembull, nё bujqёsi, ndёrtim, pastrim, shёrbime
shtёpiake). Shumё vende dhe punёdhёnёs
kёrkojnё vazhdimisht punёtorё migrantё pёr
pozicione punёsh shumё tё kualiﬁkuara dhe mё
shumё akoma, pёr sektorё qё kёrkojnё punëtorë
me kualiﬁkim tё ulёt. Megjithëse kjo nuk ёshtё
njё zgjidhje magjike pёr pakёsimin e valёve tё
migracionit tё parregullt pёr motive punësimi,
kёto kёrkesa duhet tё trajtohen dhe hapja e mё
shumё rrugëve të ligjshme pёr migracionin pёr
motive punësimi duhet tё jetё pjesё pёrbёrёse
e njё politike tёrёsore tё koordinuar pёr
migracionin e parregullt pёr motive punёsimi.
Pёr mё tepёr, ёshtё e rёndёsishme qё politikat
qё pёrcaktojnё rrugёt e migracionit tё ligjshёm
tё jenё tё drejta dhe mja�ueshmërisht tёrheqёse
(pёr shembull, duke pranuar mё shumё sesa janё
shifrat e përcaktuara pёr punёtorё migrantё dhe
duke pёrfshirё njё sasi minimale procedurash
burokratike) pёr të penguar migrantёt potencialё
tё udhёtojnё me mjete tё parregullta.

Miratimi i marrёveshjeve tё ripranimit
(Seksioni VIII.4.6 mё sipёr) ёshtё pjesё e kёtĳ
trajtimi, megjithёse nё kontekstin e BE, ёshtё
pranuar se ekzistojnё shumё pak stimuj qё
vendet e treta tё hyjnё nё marrёveshje tё tilla.
Megjithёse kёto marrёveshje kanё natyrё
reciproke, meqё ato zbatohen për tё dyja
palёt kontraktuese, pёrﬁtuesit kryesorё janё
vendet e destinacionit. Pёr tё nxitur vendet e
treta tё hyjnё nё marrёveshje ripranimi dhe
pёr tё nxitur njё bashkёpunim mё efektiv
dypalёsh midis vendeve tё origjinёs dhe
tё destinacionit, marrёveshjet e ripranimit
duhet tё kombinohen me rrugët e ligjshme
të migracionit pёr motive punёsimi duke
pёrcaktuar kuota pёr punёtorёt migrantё nga
vendet e treta. Pёr shembull, Italia ka caktuar
njё numёr ﬁks vendesh nё kuotat e saj vjetore tё
migracionit pёr shtetasit nga vende tё caktuara
me tё cilat ajo ka nёnshkruar marrёveshje
ripranimi (Kutia VI.1). Ajo ka miratuar edhe
marrёveshje dypalёshe migracioni pёr motive
punёsimi me kёto vende. Po ashtu, qeveria e
Britanisë së Madhe po planiﬁkon tё kuﬁzojё
rrugёt e migracionit tё ligjshёm tё punёtorёve
me kualiﬁkim të ulët nga disa vende me tё cilat
ajo ka marrё masa pёr kthim tё organizuar e
efektiv (UK, 2006b: 29). Nё nivel tё BE, vendeve
tё treta u ofrohet pranim i lehtёsuar pёr vizita
afatshkurtёra dhe pёr qёllime tё tjera, si pjesё
e njё pakete tё pёrgjithshme që merret me
ripranimin. Kёshtu, duke pёrfunduar njё
marrёveshje ripranimi me Federatёn Ruse, BE
ﬁlloi gjithashtu njё marrёveshje pёr lehtёsimin
e vizave (Kutia VIII.9), dhe kohët e fundit,
lehtёsimi i vizave ёshtё duke u negociuar me
Ukrainёn.

VIII.4.8 Bashkёpunimi
ndёrshtetёror
Njё element tjetёr i rёndёsishёm i kёtyre
masave ёshtё bashkёpunimi dypalёsh dhe
shumёpalёsh. Nё nivelin shumёpalёsh,
siç trajtohet edhe nё Seksionin IX.1.7.1 mё
poshtё, instrumentet e ICRMW dhe tё ILO
pёr punёtorёt migrantё nxisin veçanёrisht njё
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Kutia VIII.9
Marrёveshja midis BE dhe Federatёs Ruse pёr lehtёsimin e dhënies së vizave
Kjo marrёveshje lehtёson procedurat pёr lёshimin e vizave për qëndrim afatshkurtёr (pra pёr
qёndrime jo mё shumё se 90 ditё) pёr qytetarët rusё dhe qytetarёt e BE qё udhёtojnё nё vendet
anёtare tё Marrëveshjes Shengen (shtetet e BE, pёrveç Britanisë së Madhe, Irlandёs dhe Danimarkёs)
dhe të Federatёs Ruse. Marrёveshja mbulon lehtёsitё e mёposhtme:
 Nё parim, pёr tё gjithё aplikantёt, vendimi pёr ta dhёnё apo për të mos e dhёnё vizёn merret
brenda 10 ditёve kalendarike. Kjo periudhё mund tё zgjatet deri nё 30 ditё nёse ёshtё i
nevojshëm një shqyrtim më i hollësishëm. Nё raste urgjente, periudha pёr të marrё njё vendim
tё tillё mund tё pakёsohet deri nё 3 ditё ose edhe mё pak.
 Dokumentet qё duhen paraqitur janё thjeshtuar pёr disa kategori personash: tё afёrmit
e ngushtё, njerёzit e biznesit, anёtarёt e delegacioneve zyrtare, studentёt, pjesёmarrёsit nё
aktivitete shkencore, kulturore e sportive, gazetarёt, personat qё vizitojnё varreza ushtarake e
civile, shoferёt qё kryejnë transportin e ngarkesave ndёrkombёtare dhe shёrbimet e transportit
tё pasagjerёve. Pёr kёto kategori personash mund tё kёrkohen vetёm dokumentet e rreshtuara
nё marrёveshje tё cilat justiﬁkojnё qёllimin e udhёtimit. Nuk kёrkohet asnjё justiﬁkim, �esё
apo dokument tjetёr i vlefshёm i parashikuar nga legjislacioni vendas i palёve nёnshkruese.
 Tarifat për vizat qё ka nё fuqi Rusia janë ulur dukshёm dhe janё harmonizuar me tarifёn e vizёs
Shengen (35 €). Kjo tarifё aplikohet për tё gjithё qytetarёt e BE dhe qytetarёt rusё (pёrfshirё
turistёt) dhe ёshtё e njёjtё si pёr vizat me njё hyrje ashtu edhe pёr ato me shumё hyrje. Eshtё e
mundur tё caktohet njё tarifё mё e lartё (70 €) nё rastin e kёrkesave urgjente, kur aplikimi dhe
dokumentet shoqёruese tё aplikantit dorёzohen tre ditё ose edhe mё pak përpara sesa ai/ajo
tё niset. Kjo nuk zbatohet nё rastet qё lidhen me udhёtimin pёr arsye humanitare, shëndeti
dhe vdekjeje tё tё afёrmve. Pёr mё tepёr, për disa kategori personash hiqet tarifa pёr vizёn:
për tё afërmit e afёrt, zyrtarёt qё marrin pjesё nё aktivitete qeveritare, studentët, personat qё
marrin pjesё nё aktivitete shkёmbimesh kulturore dhe arsimore, ose në aktivitete sportive dhe
nё raste ngjarjesh humanitare.
Kriteret pёr lёshimin e vizave me shumё hyrje janё thjeshtuar pёr kategoritё e mёposhtme tё
personave:
1. pёr anёtarёt e qeverive dhe tё parlamenteve në nivel kombëtar dhe rajonal, tё gjykatave tё larta
e kushtetuese, pёr bashkёshortёt dhe fёmĳёt qё vizitojnё qytetarë të BE ose të Federatёs Ruse, qё
janё rezidentё tё ligjshёm por me kohёzgjatje tё kuﬁzuar tё lejes së vlefshme tё tyre pёr qëndrim
tё ligjshëm: viza deri nё pesё vjet;
2. pёr anёtarёt e delegacioneve zyrtare, njerёzit e biznesit, pjesёmarrёsit nё aktivitete shkencore,
kulturore, sportive, për gazetarёt, shoferёt dhe ekipazhet e trenave, me kushtin qё gjatё dy viteve
tё mёparshme ata tё kenё pёrdorur viza njёvjeçare me shumё hyrje dhe se arsyet pёr kёrkimin
e vizёs me shumё hyrje tё jenё ende tё vlefshme: vizat pёr njё minimum prej dy vjetёsh dhe
maksimumi prej 5 vjetёsh.
 Tё dyja palёt bien dakord tё marrin masa sa mё tё shpejta me qëllim thjeshtimin e procedurave
tё regjistrimit.
 Mbajtёsit e pasaportave diplomatike përjashtohen nga kërkesa pёr viza pёr qёndrime
afatshkurtёra.
Burimi: BE (2005g).
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Njё formё tjetёr e bashkёpunimit dypalёsh
ёshtё shkёmbimi dhe caktimi i “oﬁcerёve
ndёrlidhёs pёr migracionin”. Kjo ndodhi nё
tё gjitha vendet e BE dhe nё vendet fqinjё
dhe tani mbulohet nga Rregullorja e Kёshillit
të BE 2004/377/EC (BE, 2004a). Kёta oﬁcerё
ndёrlidhёs pёr migracionin vendosen zakonisht
nё Ministrinё e Brendshme ose tё Jashtme tё njё
vendi tjetёr (por ata mund tё vendosen edhe nё
Ministrinё e Punёs ose tё Punёsimit për Jashtë)
dhe mund tё ndihmojnё pёr identiﬁkimin
dhe parandalimin e lëvizjeve tё mundshme
tё parregullta tё punёtorёve migrantё, për
kthimin e migrantëve të parregullt dhe pёr
organizimin e migracionit tё ligjshёm pёr
motive punёsimi.

Njё trajtim mё i gjerё i bashkёpunimit
ndёrkombëtar
pёr
parandalimin
dhe
pakёsimin e migracionit tё parregullt pёrfshin
edhe integrimin e çёshtjeve tё migracionit
nё bashkёpunimin rajonal dhe nё aktivitetet
zhvillimore, tё cilat janё çёshtje qё BE i ka
pёrfshirё gjithnjë e më shumë nё dimensionin
e marrёdhёnieve të jashtme tё politikёs sё saj
pёr migracionin (BE, 2005b). Masa tё kёtĳ lloji
mund tё jenё nxitja e “qarkullimit tё trurit”,
rritja e ndikimit tё dërgesave nё zhvillim,
shfrytëzimi i potencialit tё diasporёs pёr nxitjen
e zhvillimit nё vendet e origjinёs, orientimi i
ndihmёs për zhvillim me synim krĳimin e
shanseve pёr punё nё zonat e vendit të origjinёs
tё identiﬁkuara si zona me mundësi të mëdha
pёr migracion tё parregullt.

SHENIME
Pёr qёllimet e kёtĳ kapitulli, migracioni i parregullt përfshin punёtorёt migrantё qё hyjnё nё njё vend
nё mёnyrё klandestine ose të paligjshme dhe ata qё kanё hyrё në mënyrë të ligjshme, por qё janё futur nё
punё pa leje pune. Ky kuptim ёshtё në pёrputhuje me pёrkuﬁzimin e ICRMW
(UN, 1990: Neni 5), i cili përcakton se punёtorёt migrantё dhe anёtarёt e familjeve tё tyre konsiderohen se
janё në një situatë pa dokumente ose tё parregullt nёse “ata nuk kanë leje për të hyrё, për tё qёndruar dhe
për t’u pёrfshirë nё njё aktivitet me rrogë nё shtetin e punёsimit nё pёrputhje me ligjin e atĳ shteti dhe me
marrёveshjet ndёrkombёtare nё tё cilat ai shtet ёshtё palё”.
1

Pёr shembull, 58 kinezё vdiqёn tё asﬁksuar nё njё kamion me rimorkio qё transportonte domate pёr nё
Angli nё vitin 2000 (Reid et al., 2000).
2

Pёr njё kёndvёshtrim mё tё ri tё tё drejtave tё njeriut, shih Konventёn e Kёshillit tё Evropёs pёr Veprimin
kundёr Traﬁkimit tё Qenieve Njerёzore (2005a), e cila u vu nё dispozicion pёr nёnshkrim nё maj 2005. Deri
mё sot, kёtё Konventё e kanё nёnshkruar 25 vende, por asnjё prej tyre nuk e ka ratiﬁkuar atё.
3

Shih Vendimin Kuadёr të Kёshillit 2002/629/JHA (EU: 2002b) pёr lufën kundër traﬁkimit të qenieve
njerёzore; Direktivёn e Kёshillit 2002/90/EC (EU, 2002d) e cila pёrkuﬁzon lehtёsimin e hyrjes, tranzitit dhe
qëndrimit pa leje dhe Vendimin Kuadёr tё Kёshillit 2002/946/EC (EU, 2002e) mbi forcimin e kuadrit penal
pёr parandalimin e lehtёsimit tё hyrjes, tranzitit dhe tё qëndrimit pa leje. Pёr masat “më të buta” ligjore
shih Propozimin pёr njё Plan të Gjerë pёr tё Lu�uar Migracionin e Paligjshёm dhe Traﬁkimin e Qenieve
Njerёzore nё BE (EU, 2002a) dhe Planin e BE pёr praktikat, standardet dhe procedurat mё tё mira pёr tё
lufuar dhe parandaluar traﬁkimin e qenieve njerёzore (EU, 2005a).
4

ICRMW pёrmban dispozita qё i detyrojnё shtetet palё tё informojnё punёtorёt migrantё pёr tё drejtat e
tyre sipas Konventës dhe për kushtet e punёs nё vendin nё �alё (Neni 33).
5

Megjithatё, politikёbёrёsit, veçanёrisht nё vendet e varfёra tё OSBE, duhet ta mendojnё seriozisht nёse
futja e sanksioneve kundër transportuesve (siç janё futur nё vendet e BE dhe gjetiu) do t’i bёnte linjat e
huaja ajrore tё ndёrprisnin funksionimin, gjё qё çon nё njё ndikim negativ mbi zhvillimin e tyre ekonomik.
6

Shih pёrkuﬁzimin e “traﬁkut tё personave: nё UN (2000d: Neni 3(a)): “‘Traﬁkimi i personave është
rekrutimi, transportimi, transferimi, pritja ose strehimi i personave përmes kёrcёnimit ose pёrdorimit tё
7
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forcës ose formave tё tjera tё detyrimit, rrёmbimit, kërcënimit, mashtrimit, abuzimit me pushtetin ose
me pozitёn e cёnueshme ose pёrmes dhёnies ose marrjes sё pagesave ose tё pёrﬁtimeve pёr tё marrё
pёlqimin e personit qё ka kontroll mbi njё person tjetёr pёr qёllimet e shfrytёzimit. Shfrytёzimi pёrfshin
minimalisht shfrytёzimin e prostitucionit tё tё tjerёve ose tё formave tё tjera tё shfrytёzimit seksual, punёn
ose shërbime me forcë, skllavёrinё ose praktika tё ngjajshme me skllavёrinё, punën e detyruar ose heqjen
e organeve”. Edhe Plani i Veprimit i OSBE pёr Lu�ën kundër traﬁkimit të qenieve njerёzore bazohet nё
kёtё pёrkuﬁzim (2003: Part II).
Pёr shembull, nё periudhёn 1998-2002, nё Britaninë e Madhe janё kryer vetёm 8 ndjekje tё suksesshme
penale ndaj punёdhёnёsve dhe nё vitin 2002 vetёm 53 punёdhёnёs u gjobitёn pёr shkelje nё lidhje me
migracionin nё gjithё SHBA (Ruhs, 2005: 214) (referencat janё hequr).
8

Siç u vu nё dukje nё Seksionet I.2.2 dhe VIII.3 mё sipёr, ICRMW mban njё qёndrim tё dyﬁshtё kur
merret me migracionin e parregullt: ajo kёrkon parandalimin dhe shkurajimin e lёvizjeve klandestine dhe
tё punёsimit tё paligjshёm (Pjesa VI) ndёrsa nёnvizon edhe nevojёn e mbrojtjes sё tё drejtave themelore tё
punёtorёve migrantё dhe tё anёtarёve tё familjeve tё tyre (Pjesa IV).
9

E drejta pёr tё mos iu nёnshtruar praktikave tё punёs sё detyruar ёshtё njё nga tё drejtat themelore tё
njeriut qё mbrohet me Kushtetutёn e ILO, Konventёn pёr Punёn e Detyruar, 1930 (Nr. 29) dhe Konventёn
pёr Zhdukjen e Punёs sё Detyruar, 1957 (No. 105), e cila, sipas Deklaratёs sё ILO tё vitit 1998 mbi Parimet
Themelore, duhet tё zbatohet nga tё gjithё shtetet anёtare tё ILO pavarёsisht nёse ata i kanё pranuar apo
jo instrumentet qё lidhen me tё (Seksioni I.3 mё sipёr).
10

Pёr mё shumё informacion mbi aktivitetet e PICUM shih: h�p://www.picum.org/. Shih edhe LeVoy and
Verbruggen (2005).
11

Viktimat e traﬁkimit mund tё marrin statusin e qëndrimit sipas disa juridiksionesh, si nё Belgjikё e Itali,
gjithashtu dhe viktimat e shfrytёzimit nё vendin e punёs mund tё mbrohen nё kёtё mёnyrё nё Spanjё.
12

Pёr shembull, Komisioni Evropian pranoi (EU 2003b: 26) se legalizimi i migrantёve tё parregullt qё i
plotёsojnё kёto kritere ka kuptim nё kёndvёshtrimin e integrimit dhe tё lu�ёs kundёr pёrjashtimit social.
13

Shih pёr shembull, Programin e Kthimit tё Kёshillit tё BE (EU 2002f: paragraﬁ 12): “Pavarёsisht nga
rёndёsia qё i duhet kushtuar kthimit vullnetar, ekziston njё nevojё e qartë pёr tё kryer kthime të detyruara
me qёllim qё tё ruhet integriteti i politikёs sё BE pёr migracionin dhe azilin si edhe i sistemeve tё
migracionit dhe tё azilit tё shteteve anёtare. Kёshtu, mundёsia e kthimit të detyruar pёrbёn njё parakusht
pёr të garantuar se kjo politikё nuk dëmtohet dhe pёr zbatimin e shtetit ligjor, i cili nё vetvete ёshtё shumë
i rëndësishëm pёr krĳimin e njё zone lirie, sigurie dhe drejtёsie. Pёr mё tepёr, pengesat kryesore tё hasura
nga shtetet anёtare nё fushёn e kthimit kanë qenë nё lidhje me kthimet e detyruara. Prandaj, programi
pёrqendrohet nё njё masё tё madhe nё masat qё lehtёsojnё kthimet e detyruara, megjithёse disa nga kёto
masa lidhen edhe me kthimin vullnetar”.
14

Megjithatё, njё numёr masash tё pёrbashkёta ruajtёse qё kanё tё bёjnё me kthimin e detyruar (pёrfshirё
edhe ndalimin) janë arritur nё nivel tё Kёshillit tё Evropёs (Council of Europe, 2005b).
15

Marrёveshjet me Makaon dhe Hong Kongun kanё hyrё gjithashtu nё fuqi, ndёrsa negociatat me
Algjerinё, Marokun, Kinёn, Pakistanin, Turqinё dhe Ukrainёn vazhdojnё.
16

Marrёveshjet e ripranimit janё kritikuar nga organizatat e shoqёrisё civile pёr faktin se ato mund tё
lejojnё kthimin e personave në palёn tjetёr kontraktuese bazuar nё tё dhёna tё kuﬁzuara si dhe pёr faktin
se ato pёrmbajnё garanci tё pamja�ueshme kundёr kthimit tё atyre qё mund tё kenё nevojё pёr mbrojtje
ndёrkombёtare.
17
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IX. Bashkëpunimi
ndërshtetëror
Ky kapitull i Manualit merret me bashkëpunimin midis vendeve të destinacionit dhe të
origjinës për menaxhimin e migracionit për
motive punësimi. Dialogu dhe bashkëpunimi
midis shteteve të përfshira në proceset e
migracionit për motive punësimi është themelor nëse të gjitha palët e përfshira (pra, vendet
e destinacionit dhe të origjinës, vetë punëtorët
migrantë, punëdhënësit, sindikatat, agjencitë
e rekrutimit, shoqëria civile, etj.) duan të
përﬁtojnë prej tĳ. Ky kapitull jep një panoramë
të gjerë të bashkëpunimit ndërshtetëror
për menaxhimin e migracionit për motive
punësimi duke skicuar nivelet e ndryshme të
bashkëpunimit, formal e joformal, në të cilat
shtetet janë përfshirë në nivele dypalëshe,
rajonale e globale.

rajonale e ndërkombëtare që kanë të bëjnë me
mbrojtjen e punëtorëve migrantë dhe të cilat
përmbajnë edhe dispozita për bashkëpunimin
ndërshtetëror. Format e ndryshme të
bashkëpunimit formal janë edhe ato të
ndërlidhura me njëra-tjetrën. Për shembull,
një marrëveshje rajonale ose ndërkombëtare
disa herë i vë detyrime palëve kontraktuese të
bashkëpunojnë (ose të paktën i inkurajon ato
të bashkëpunojnë) në nivel dypalësh kur është
më shumë e mundur që të arrihet një sukses
në një fushë të caktuar vetëm në këtë mënyrë.
Kjo është një qasje e zakonshme që vihet re në
të gjitha traktatet rajonale e ndërkombëtare
për mbrojtjen e punëtorëve migrantë dhe në
dispozitat e tyre që kanë lidhje me sigurimet
shoqërore (Seksioni VII.5.4 më sipër).

IX.1 Mekanizmat
formalë

IX.1.1 Marrëveshjet dypalëshe të
punës

Mekanizmat formalë të bashkëpunimit
ndërshtetëror janë në thelb angazhime me anë
traktatesh ligjore detyruese për bashkëpunim
për migracionin për motive punësimi, të
cilat shtetet i kanë arritur në nivel dypalësh,
rajonal e global. Këto marrëveshje mund
të marrin formën e traktateve që merren
vetëm me këtë temë, siç ndodh në rastin
e marrëveshjeve dypalëshe të punës1 të
trajtuara në Seksionin X.I.I më poshtë. Por, ato
mund të jenë marrëveshje edhe më të gjera,
siç ndodh në rastin e konventave speciﬁke

Marrëveshjet dypalëshe për migracionin
për motive punësimi (BLA) formalizojnë
angazhimet e dy palëve për të garantuar se
migracioni kryhet në përputhje me parimet
dhe procedurat për të cilat është rënë dakord.
Vetëm vendet e OECD kanë negociuar mbi 170
marrëveshje të tilla të gjera të cilat janë tashmë
në fuqi (OECD, 2004d). Megjithatë, aksesi në
tregjet e punës nuk është arsyeja e vetme për
nënshkrimin e marrëveshjeve dypalëshe të
punësimit. Qëllimet kryesore janë:
 Ekonomike: siç përshkruhet edhe në
Seksionin IX.1.1.1 më poshtë, marrëveshje
dypalëshe për punësimin afatshkurtër ose
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për atë për më pak se një vit (punësimi
sezonal) ekzistojnë midis një numri
vendesh. Sektorët ekonomikë që kanë
kërkesa për punë sezonale (bujqësia,
turizmi, ndërtimi) mund të gjejnë burimet
njerëzore të cilat mungojnë në tregun e
brendshëm të punës, ndërsa migranti
dhe vendi i tĳ i origjinës përﬁtojnë prej të
ardhurave më të mëdha.
Politike: Marrëveshjet dypalëshe për
migracionin për motive punësimi (BLA)
shumë herë mund të motivohen edhe
prej arsyeve politike, për të konﬁrmuar
marrëdhëniet miqësore, ose për të
përforcuar bashkëpunimin për menaxhimin e migracionit të parregullt (për
shembull Italia dhe Spanja). Marrëveshje
të tilla mund të përmbajnë edhe kuota.
Zhvillimore: Marrëveshjet dypalëshe
për migracionin për motive punësimi
(BLA) mund të synojnë në parandalimin
e rekrutimeve pa kritere në nivel
ndërkombëtar në sektorë të tillë si shërbimet shëndetësore, të cilat kanë një lidhje të
drejtpërdrejtë me zhvillimin në vendet më
të varfra (për shembull, marrëdhëniet për
shëndetin me Britaninë e Madhe).

i një marrëveshjeje dypalëshe ose
i një
memorandumi mirëkuptimi nuk përcaktohet
më shumë nga natyra e tĳ detyruese ligjore
sesa nga mënyra se si ai zbatohet në praktikë.
Për më tepër, ndonjë mungesë reference për
mbrojtjen e fuqisë punëtore në memorandumet
e mirëkuptimit nuk duhet parë si një pakësim
i masave mbrojtëse të cilat janë tashmë në fuqi
me legjislacionin kombëtar të punës ose me
angazhimet e kontraktuara në nivele rajonale
e ndërkombëtare. Sigurisht, memorandumet e
mirëkuptimit mund të përmbajnë formulime
të drejtpërdrejta që përcaktojnë zbatimin
e legjislacionit kombëtar për punën në
marrëdhënien punëdhënës-punëmarrës.

BLA mund të përcaktojnë procedura për
rregullimin e të gjithë procesit të migracionit
për motive punësimi që nga hyrja e deri në
kthim, duke siguruar avantazhe si për vendet
e destinacionit ashtu edhe për ato të origjinës.
Për vendet e origjinës në veçanti, marrëveshjet
garantojnë që shtetasit e tyre të punësohen
dhe të mbrohen siç u takon në vendin e
destinacionit.

Marrëveshjet dypalëshe të punës lejojnë
një përfshirje më të madhe të shtetit në
procesin e migracionit dhe ofrojnë mundësi
për shkëmbimin e burimeve njerëzore në
përshtatje me ofertën dhe kërkesën speciﬁke
të vendeve të përfshira. Duke nxitur lëvizjen e
rregullt të fuqisë punëtore, ato nxisin dëshirën
dhe bashkëpunimin e mirë midis vendeve të
origjinës dhe të destinacionit. Ato mund të
trajtojnë gjithashtu edhe çështjet që kanë të
bëjnë me migracionin e përkohshëm për motive
punësimi duke përfshirë kushte dhe procedura
për kthimin, rregulla elastike për vizat, ku
ekzistojnë edhe alternativa për vizë afatgjatë
ose të përhershme. Marrëveshjet dypalëshe
të punës mund të ofrojnë marrëveshje për
punësimin e përkohshëm të fuqisë së huaj
punëtore sezonale ose me kualiﬁkim të ulët.
Vendet e industrializuara që kërkojnë fuqi
punëtore hyjnë në marrëveshje dypalëshe me
shtetet partnere për të hartuar programe për
shkëmbimin e fuqisë punëtore dhe që i drejtojnë
valët e fuqisë punëtore në fusha speciﬁke ku
ekziston kërkesa për të. Megjithatë, siç do të
trajtohet më tej në këtë seksion, jo të gjitha
marrëveshjet dypalëshe të punës kanë qenë të
suksesshme në arritjen e objektivave të tyre.





IX.1.1.1 Marrëveshjet ndërshtetërore
dypalëshe të punës2
Marrëveshjet dypalëshe të punës përbëjnë një
metodë efektive për rregullimin e rekrutimit
dhe të punësimit të punëtorëve të huaj për afate
të shkurtra dhe të gjata kohore midis vendeve.
Ato mund të marrin formën e traktateve formale
ose të memorandumeve të mirëkuptimit të cilat
nuk janë aq formale (MoUs), ose edhe formën
e marrëveshjeve praktike shumë informale,
si për shembull, midis agjencive kombëtare
të punësimit. Një ndryshim i rëndësishëm
midis marrëveshjeve dypalëshe të punës
si traktate formale dhe memorandumeve
të mirëkuptimit është se këto të fundit nuk
kanë fuqi detyruese, megjithëse efektiviteti

Pjesa më e madhe e lëvizjes së fuqisë punëtore
në nivel global kryhen jashtë hapësirës së
marrëveshjeve dypalëshe për punësim. Ajo
kryhet më shumë mbi bazën e programeve të
imigracionit ose të emigracionit të ndërtuara në
mënyrë të njëanshme nga vendet e destinacionit
ose përmes marrëveshjeve rajonale (Seksioni
IX.1.3-6). Për më tepër, siç u vu në dukje në
Kapitullin VIII më sipër, shumë valë migratore
për motive punësimi janë të parregullta dhe
kanë natyrë klandestine.
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Vendet ﬁlluan të negociojnë Marrëveshje
Dypalëshe Pune gjatë gjysmës së dytë të
shekullit XX, kur ekonomitë e mëdha që po
lindnin në Botën e Re vendosën t’i plotësonin
nevojat e tyre të mëdha për fuqi punëtore
përmes migracionit. Ato kërkuan të lidhnin
marrëveshje dypalëshe me vendet e origjinës
me qëllim që të kapërcenin mungesat për fuqi
punëtore në periudhën pas Lu�ës së Dytë
Botërore. Midis viteve 1942 dhe 1964, SHBA
pranoi rreth 5 milion fermerë me programin
Bracero të nënshkruar me Meksikën (Martin,
2003: 7). Kanadaja, Australia dhe Argjentina
pranuan sasi të mëdha migrantësh, kryesisht
përmes marrëveshjeve me vendet evropiane.
Në vitet 1950 dhe 1960, vendet evropiane,
të tilla si Gjermania dhe Franca, rekrutuan
aktivisht të ashtuquajturit punëtorët-miq,
kryesisht nga Portugalia, Spanja, Turqia, dhe
Afrika e Veriut. Këto programe përfunduan
me rënien ekonomike të viteve 1970, e cila ﬁlloi
si pasojë e krizës së na�ës.
Gjatë 10 viteve të fundit, është përtërirë
interesi për Marrëveshjet Dypalëshe të Punës.
Midis vendeve të OECD, numri i këtyre
marrëveshjeve u katërﬁshua në 1960 dhe
sot ka arritur në 176 (Bobeva and Garson,
2004: 12). Në Amerikën Latine, gjysma e
168 marrëveshjeve të nënshkruara gjatë 50
viteve të fundit, u nënshkruara pas vitit 1991.
Pas rënies së Bashkimit Sovjetik, vendet e
Evropës Qendrore, të Evropës Lindore dhe
të Azisë Qendrore lidhën një numër të madh
marrëveshjesh, disa brenda rajonit, me shtetet
fqinjë anëtare të BE, dhe disa me vendet e BE të
cilat kishin qenë vende emigracioni e ishin bërë
vende imigracioni si Portugalia dhe Spanja. Një
numër marrëveshjesh u nënshkruan edhe me
vendet përtej detit, për shembull marrëveshja
midis Ukrainës dhe Argjentinës.
Nё rajonin e vendeve CIS, Marrёveshja
rajonale e Bashkёpunimit pёr Migracionin pёr
Punёsim dhe e Mbrojtjes Sociale tё Punёtorёve
Migrantё, e vitit 1994 pritej tё zbatohej pёrmes
marrёveshjeve dypalёshe tё punёs midis
vendeve kontraktuese. Kjo do tё trajtohet mё
poshtё nё Seksionin IX.1.6. Armenia, Bjellorusia
dhe Federata Ruse deri mё sot kanё lidhur

numrin mё tё madh tё marrёveshjeve me
vendet e rajonit.3 Kёto marrёveshje dypalёshe
pёr punё mund tё pёrfshĳnё klauzola qё:






identiﬁkojnё
autoritetet
kompetente
nё secilin vend që janë pёrgjegjёse pёr
zbatimin e detyrimeve tё marrёveshjes;
speciﬁkojnё tё drejtat dhe detyrimet e
palёve kontraktuese;
konﬁrmojnё tё drejtat e punёtorёve
migrantё tё cilat duhet tё mbrohen;
pёrfshĳnё dispozita pёr parandalimin e
migracionit tё parregullt.

Marrёveshja e kohёve tё fundit midis Federatёs
Ruse dhe Taxhikistanit ёshtё njё shembull i
marrёveshjeve dypalёshe tё punёs. Dispozitat
kryesore tё saj janё pёrmbledhur nё Aneksin
6.
Marrёveshjet dypalёshe tё punёs janë
shumë të shpeshta midis vendeve fqinjё (për
shembull, marrëveshja dypalëshe e punës
midis Zvicrёs dhe vendeve tё EEA pёr lёvizjen
e lirё tё njerëzve qё hyri nё fuqi nё vitin 2002;
marrёveshja e nёnshkruar midis Argjentinёs,
Bolivisё dhe Perusё nё vitin 1998), ose midis
vendeve tё kontinenteve tё ndryshme [Spanjёs
me Ekuadorin (shih Aneksi 8), Kolumbisё
me Marokun nё 2001, dhe me Republikёn
Domenikane nё vitin 2002].
Qё prej miratimit tё Konventёs mbi
Migracionin pёr Punёsim, 1949 (Nr. 97),4 ILO
ka nxitur marrёveshjet dypalёshe tё punёs dhe
u ka ofruar qeverive njё model tё gatshёm pёr
migracionin e pёrkohshёm e tё pёrhershёm
[Rekomandimi pёr Migracionin pёr Punёsim (i
rishikuar), 1949 (Nr. 86), Aneks] (Kutia IX.6),
i cili ёshtё pёrdorur nga shtete tё ndryshme
(Argjentina, Austria, Barbadosi, Kili, Qiproja,
Kolombia, Korea, UAE, Ekuadori, Franca,
Guatemala, India, Kenia, Libani, Mauritania,
Mianmari, Portugalia, Rumania, Ruanda,
Taxhikistani dhe Uruguai). ILO ka identiﬁkuar
24 elementё bazё tё marrёveshjeve dypalёshe
tё punёs tё cilat përfshĳnë qё nga identiﬁkimi
i autoriteteve kompetente e deri te kushtet e
punёs tё punёtorёve migrantё (Kutia IX.1).
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Kutia IX.1
24 elementёt bazё tё njё marrёveshjeje
dypalёshe pune
1. autoriteti qeveritar kompetent
2. shkёmbimi i informacionit;
3. migrantёt nё njё situatё tё parregullt;
4. njo�imi pёr vendet pёr punё;
5. hartimi i listave tё kandidatёve;
6. seleksionimi paraprak i kandidatёve;
7. seleksionimi pёrfundimtar i kandidatёve;
8. caktimi i kandidatёve nga punёdhёnёsit
(mundёsia e punёdhёnёsit pёr tё ofruar
drejtpërderjt emrin e personit qё do tё
punёsohet);
9. ekzaminimi mjekёsor;
10. dokumentet e hyrjes;
11. lejet e qëndrimit dhe tё punёs;
12. transportimi;
13. kontrata e punёsimit;
14. kushtet e punёsimit;
15. mekanizmat pёr zgjidhjen e konﬂikteve;
16. roli i sindikatave dhe tё drejtat pёr tё
hyrё nё kontratё kolektive;
17. sigurimet shoqёrore;
18. dërgesat;
19. sigurimi i strehimit;
20. bashkimi familjar;
21. aktivitetet e organizatave shoqёrore e
fetare;
22. krĳimi i njё komisioni tё pёrbashkёt (pёr
tё monitoruar zbatimin e marrёveshjeve);
23. vlefshmёria dhe rinovimi i
marrёveshjes;
24. juridiksioni qё zbatohet pёr çёshtjet e
marrёveshjes.
Burimi : Geronimi (2004: 23-26).
Shtetet përpiqen që disa zёra tё pёrfshirё nё
kёtё model, si mbrojtjen sociale ose migracionin
e parregullt, t’i trajtojnë me marrёveshje
tё veçanta. Shembuj mund tё gjenden nё
marrёveshjet dypalёshe pёr mbrojtje sociale
tё nёnshkruara nga SHBA me 20 vende dhe
marrёveshjet e ripranimit tё nёnshkruara
midis disa vendeve evropiane dhe vendeve tё
origjinёs.
IX.1.1.2 Memorandumet e mirёkuptimit pёr
sektorё tё veçantё
Pёrveç marrёveshjeve dypalëshe ndёrshtetёrore, janё hartuar edhe “marrëveshje dypalёshe”, zakonisht nё formёn e memorandumeve
tё mirёkuptimit, midis qeverisё sё njё vendi

tё origjinës, nё nivel kombëtar ose rajonal,
dhe pёrfaqёsuesve tё njё sektori speciﬁc
punёsimi nё vendin e destinacionit. Këto lloj
marrëveshjes kanë të bëjnë me rekrutimin e
punёtorёve tё huaj nё atё sektor të veçantë. Ky
tip memorandumi mirёkuptimi ёshtё miratuar
midis qeverisё sё Filipineve dhe Departamentit
tё Shёndetësisë tё Britanisë së Madhe.
Memorandume tё tilla mirёkuptimi mund tё
pёrfshĳnё edhe marrёveshje midis shoqatave
tё punёdhёnёsve nё njё sektor tё caktuar dhe
qeverisjes lokale ose rajonale nё vendin pritёs.
Nё Kanada, shoqatat e punёdhёnёsve nё
industrinё e prodhimit tё mjeteve tё prodhimit
dhe nё atё tё ndёrtimit dhe pushteti vendor i
provincёs sё Ontarios nёnshkruan nё vitin 2001
njё memorandum mirëkuptimi tё tillё pёr njё
periudhë kohore prej dy vjetësh. Aktualisht,
ekziston njё memorandum mirёkuptimi pёr
lehtёsimin e pranimit tё punёtorёve tё huaj
pёr t’u punёsuar në projekte nё zonat ranore
na�ёmbajtёse tё provincёs sё Albertas.5
Nga kёndvёshtrimi i vendit tё origjinës,
njё disavantazh i kёsaj forme tё dytё tё
memorandumeve tё mirёkuptimit pёr
sektorё tё veçantё, ёshtё se kjo marrëveshje
ёshtё tёrёsisht e brendshme. Qeveria nuk
ёshtё e pёrfshirё nё negociata pёr miratimin
e saj dhe kёshtu që nuk ёshtё nё njё pozitё
tё fortё pёr të siguruar pёrfshirjen nё tё tё
garancive pёr mbrojtjen e punёtorёve. Nga ana
tjetër, marrёveshjet dypalёshe tё punёs dhe
memorandumet e mirёkuptimit midis shteteve, janё pjesё e marrёdhёnieve tё jashtme midis
shteteve palё, megjithёse forca negociuese e dy
vendeve tё pёrfshira në negociata mund tё jetë
shumë e ndryshme.
Dispozitat nё memorandumet e mirёkuptimit
për sektorë të caktuar mund tё pёrfshĳnё
identiﬁkimin e masave afatgjata qё duhen
marrё nga punёdhёnёsit nё atё sektor pёr tё
plotёsuar nevojat pёr krahё pune nё tregun
e brendshёm. Pёr pasojё, ato pёrmbajnё
dispozita pёr migracionin e huaj tё pёrkohshёm
pёr motive punёsimi nё afate tё shkurtёra, por
pengojnё qё njё migracion i tillё tё bёhet njё
zgjidhje e përhershme për të ardhmen. Pёr mё
tepёr, punёdhёnёsit mund t’u nёnshtrohen
detyrimeve pёr tё garantuar sigurinё në
vendin e punёs dhe për tё ofruar trajnime
për njohuritë bazё pёr gjuhёn, tё cilat janё tё
nevojshme pёr tё gjetur punё. Detyrimi i fundit
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pёrbёn njё tipar tё rёndёsishёm pёr sigurinё,
veçanёrisht nё “vendet e rrezikshme tё punёs”
ku ёshtё e rёndёsishme qё punёtorёt migrantё
tё dinё tё lexojnё mesazhet paralajmёruese dhe
dokumentet e sigurisё teknike.
IX.1.1.3
Kёndvёshtrimi
destinacionit

i

vendit

tё

Për vendet e destinacionit, marrёveshjet
dypalёshe tё punёs mund tё plotёsojnë shpejt
dhe nё mёnyrё eﬁçente nevojat e tregut të
punës pёr punёtorё sezonalё me kualiﬁkim
të ulët nё sektorёt e bujqёsisё, tё turizmit dhe
tё ndërtimit ose pёr personel tё kualiﬁkuar
mjekёsor e arsimor si dhe personel tjetёr që
është i nevojshëm për të plotësuar mungesën
e fuqisë punëtore nё tregun më të strukturuar
tё punёs. Pёrveç kёsaj, ato mund tё mbështesin
marrёdhёnie mё tё gjera rajonale, tregtare
dhe ekonomike duke ndihmuar zhvillimin e
vendit tё origjinёs dhe lehtёsimin e integrimit
tё tĳ rajonal. Shembuj tё dukshëm tё kёsaj janё
marrёveshjet e ndryshme pёr migracionin
e pёrkohshёm pёr motive punёsimi tё
nёnshkruara midis Gjermanisё (Seksioni
VI.4.3.1 mё sipёr), dhe shteteve tё tjera anёtare
tё BE me vendet e Evropёs Qendrore dhe
Lindore.
Marrёveshjet dypalёshe tё punёs mund tё
ndihmojnё pёr parandalimin ose uljen e
migracionit tё parregullt duke ofruar rrugë
të ligjshme alternative pёr tё migruar pёr
motive punёsimi, tё cilat, nga ana e tyre,
mund tё përbëjnё njё mjet negocimi pёr të
siguruar vullnetin e vendit të origjinёs për tё
bashkёpunuar pёr menaxhimin e migracionit
tё parregullt (veçanёrisht pёr ripranimin
e shtetasve tё tyre). Nё vitin 1997, Italia
dhe Shqipёria nёnshkruan paralelisht njё
marrёveshje punësimi dhe njё marrёveshje
ripranimi sipas sё cilёs Shqipёria pranon
kthimin e shtetasve tё vet që kanë shkuar në
mënyrë të parregullt nё Itali.
Marrёveshjet dypalёshe tё punёs mund
tё pёrmbajnё edhe dispozita tё veçanta
pёr kthimin. Pёr shembull, marrёveshjet e
migracionit pёr motive punёsimi tё Spanjёs
me njё numёr vendesh, kёrkojnё qё punёtorёt
migrantё t’i lajmërojnё autoritetet konsullore
spanjolle për kthimin e tyre nё vendin e
origjinёs.6 Qёllimi i kёsaj dispozite ёshtё t’u japё
migrantёve njё stimul për t’u kthyer nё shtёpitё
e tyre duke u premtuar ﬁtimin e statusit për një

qëndrim mё afat gjatё nё Spanjё, nёse atyre iu
ofrohet punёsim nё tё ardhmen.7
Disa marrёveshje midis Argjentinёs dhe
fqinjёve tё saj (Bolivisë dhe Perusë) u ofruan
punёtorёve pa dokumente mundësi për
legalizimin e statusit të tyre. Nё korrik tё vitit
2003, njё marrёveshje dypalёshe e nёnshkruar
midis Portugalisё dhe Brazilit krĳoi njё
mekanizёm ligjor tё veçantё pёr legalizimin
reciprok tё shtetasve tё secilit vend qё
qëndronin pa leje nё territorin e vendit tjetёr.8
Sё fundi, marrёveshjet dypalёshe tё punёs
ndihmojnё tё forcohen lidhjet midis vendeve
qё kanё disa lidhje kulturore ose historike tё
pёrbashkёta. Britania e Madhe dhe vende tё
tjera tё Komonuellthit kanё programe reciproke
tё quajtura “Working Holiday Maker”,9 tё cilat
u mundёsojnё tё rinjve tё jetojnë e të zёnё njё
punё me kohë të pjesshme ose punë tё rastit pёr
njё periudhё deri nё dy vjet. Duhet pёrmendur
se kёto nuk janё gjithmonё marrёveshje
dypalёshe pune nё kuptimin strikt tё �alёs.
IX.1.1.4 Kёndvёshtrimi i vendit tё origjinёs
Vendet e origjinёs i konsiderojnё marrёveshjet
dypalёshe tё punёs si njё mjet tё dobishёm
pёr të rritur mundësinë e pjesëmarrjes së
punёtorёve tё tyre nё tregun ndёrkombёtar
dhe pёr të negociuar për paga, për kushte
jetese, dhe për kushte të sigurisё nё punё më
të mira pёr shtetasit e tyre jashtё vendit. Ato
ofrojnё sigurinё e zbatimit të pёrkuﬁzimeve
pёr tё cilat ёshtё rёnё dakord dhe kushtet
e zbatimit e tё monitorimit tё tё drejtave tё
punёtorёve. Po ashtu, ato lehtёsojnё ﬁtimin
ose zhvillimin e a�ësive dhe kualiﬁkimeve
profesionale, përmes programeve pёr trajnimin
e profesionistёve tё rinj.
Marrёveshjet dypalёshe tё punёs mund tё
ofrojnё njё bazё pёr kalimin e vazhdueshëm
të dërgesave, pёr transferimin e teknologjisё,
dhe pёr zhvillimin e pёrgjithshёm tё kapitalit
njerёzor. Secili prej kёtyre japin njё kontribut
tё rёndёsishёm pёr zhvillimin e vendeve tё
origjinёs. Marrёveshjet mund tё pёrfshĳnё
edhe masa pёr kthimin e migrantëve ose pёr
riatdhesimin e tyre me qëllim shfrytëzimin
e a�ësive dhe tё njohurive të ﬁtuara prej
tyre. Marrёveshjet dypalёshe pёr punësim tё
nёnshkruara nga Spanja me Kolombinё dhe
Ekuadorin, pёr shembull, parashikojnë projekte
qё lehtёsojnё kthimin vullnetar tё migrantёve
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tё pёrkohshёm pёrmes trajnimit dhe njohjes sё
eksperiencёs sё ﬁtuar nё Spanjё, si edhe pёrmes
krĳimit tё ndёrmarrjeve tё vogla dhe tё mesme
dy-kombёshe, zhvillimit tё burimeve njerёzore
dhe transferimit tё teknologjisё.
Kuotat pёr punёtorё shumё tё kualiﬁkuar pёr
tё cilat ёshtё rёnё dakord mund tё përbëjnё
njё pjesё integrale tё strategjisё sё zhvillimit
tё burimeve njerёzore tё vendit tё origjinёs.
Ato i sigurojnë vendit njё pjesё nё tregun
ndёrkombёtar tё punёs, duke menaxhuar
njëkohësisht edhe varfërimin/shterimin e
burimeve të pakta njerёzore të nevojshme
në vendin në �alë. Nё vitin 2002, ministrat
e shёndetёsisё të Holandës dhe Polonisë
nёnshkruan njё dokument ku shprehёn
qëllimin e tyre pёr zbatimin e projektit të
titulluar “Infermieret polake nё Holandё,
zhvillimi i a�ësive” me qёllim qё tё pёrgatisnin
infermieret pёr punёsim nё sektorin e
përkujdesit shёndetёsor tё Holandёs pёr njё
periudhё maksimale deri nё dy vjet, dhe tё
lehtёsonin kthimin dhe riintegrimin e tyre
nё sistemin e përkujdesit shёndetёsor polak
pas kthimit në vend. Kёshtu, marrёveshjet
dypalёshe tё punёsimit mund t’u japin
punёdhёnёsve njё shans për të marrë masa
pёr trajnimin e migrantëve tyre për motive
punësimi qё para nisjes, siç ёshtё parashikuar
nё marrёveshjet e nёnshkruara nga Spanja
dhe nё marrёveshjet e “gjeneratёs sё dytё” tё
Italisё, tё cilat u nёnshkruan pas pёrmbylljes sё
një marrёveshjeje ripranimi.
Filipinet janё palё nё 12 marrёveshje punësimi
(pa pёrfshirё kёtu ato pёr lundrimin dhe
mbrojtjen sociale) me vende tё ndryshme
pritëse të fuqisë punëtore ﬁlipinase. Prej kёtyre,
katёr marrëveshje janё me vende evropiane
dhe ato tentojnë tё përqendrohen në grupe të
caktuara. Marrёveshja me Zvicrёn pёrfshin
shkёmbimin e profesionistёve dhe tё teknikёve
qё trajnohen pёr punёsim afatshkurtёr;
marrёveshja me Britaninë e Madhe synon tё
lehtёsojё rekrutimin e profesionistёve ﬁlipinas
tё fushës së shёndetësisë; marrёveshja me
Norvegjinё do tё zhvillojё bashkёpunimin me
qёllim qё tё pakёsohet nevoja pёr profesionistё
nё sektorin shёndetёsor tё Norvegjisё dhe qё
tё nxiten shanset e punёsimit tё personelit
shёndetёsor ﬁlipinas në vendin e tyre. Kohët e
fundit, Filipinet kanё hyrё nё njё marrёveshje
bashkёpunimi pune me Indonezinё, e cila
vetë ёshtё njё vend qё dёrgon punёtorё jashtё,

me qёllim qё tё nxisё menaxhimin efektiv tё
migracionit dhe kёshtu tё nxisё dhe mbrojё
mirёqenien dhe tё drejtat e punёtorёve migrantë
ﬁlipinas dhe indonezianё (IOM, 2003b).
IX.1.1.5 Detyrimet pёr bashkёpunim nё
marrёveshje ndёrkombёtare dhe dypalёshe
Traktatet ndёrkombёtare dhe rajonale pёr
mbrojtjen e punёtorёve migrantё u referohen
shpesh marrёveshjeve dypalёshe. Siç u
trajtua dhe nё Seksionin IX.1.1.1 mё sipёr,
Rekomandimi Nr. 86 i ILO pёrfshin modelin
e njё marrёveshjeje dypalёshe, si njё Aneks,
dhe ky model ёshtё pёrdorur nga njё numёr
vendesh pёr tё hartuar marrёveshjet e tyre.
Njё parim udhёheqёs nё shumё instrumente
ndёrkombёtare dhe rajonale ёshtё se
dispozitat e tyre u nënshtrohen standardeve
mё tё favorshme qё gjenden nё traktatet
shumёpalёshe, nё marrёveshjet dypalёshe ose
nё legjislacionin vendas. Disa instrumente
ndërkombëtare speciﬁke pёr punёtorёt
migrantё u referohen edhe marrёveshjeve
dypalёshe me synim zgjerimin e kategorive
tё migrantёve tё mbrojtur ose shtimin e tё
drejtave të tyre. Pёr shembull, pёrkuﬁzimet
për punёtorёt migrantё të vetёpunёsuar ose
për tё arfёrmit qё varen prej punëtorëve
migrantë që gjenden nё Konventёn e Kombeve
tё Bashkuara pёr Punёtorёt Migrantё mund tё
zgjerohen efektivisht duke u mbështetur në
marrёveshjet dypalёshe (Përkatësisht Nenet
2(h) dhe 4). Po ashtu, IRCMW, i vuri detyrime
tё rёndёsishme shteteve të punësimit për t’i
dhënë leje anёtarёve të familjes tё qёndrojnё
nё vend (ate Shtet) pas vdekjes sё njё punёtori
migrant ose, nёse kjo nuk ёshtё e mundur,
për t’i lënë në dispozicion atyre njё kohё te
pёrshtatshme pёr tё rregulluar punёt e tyre
para largimit megjithёse kёta janë objekt i
dispozitave mё tё favorshme nё marrёveshjet
dypalёshe (Neni 50(3)).
Vetёm nё pak raste, IRCMW i referohet
marrёveshjeve dypalёshe edhe nё kontekstin
e kuﬁzimit tё tё drejtave (Neni 52(3)(b)).
Pёr shembull, shtetet palё janё udhëzuar
tё mendojnё t’u japin pёrparёsi anёtarёve
tё familjeve tё punёtorёve migrantё ose tё
punёtorёve sezonalё, qё kanё punuar nё shtetin
e punёsimit pёr njё periudhё tё rёndёsishme
kohe, pёrmbi punёtorёt e tjerё qё kёrkojnё
të kenë shanse për punë nё tregun e punёs,
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megjithёse kёto dispozita janë pjesë edhe e
marrёveshjeve dypalёshe e shumёpalёshe nё
fuqi.11
Sё fundi, instrumentet speciﬁke tё ILO pёr
punёtorёt migrantё, si IRCMW, Karta Sociale
Evropiane (e rishikuar), Konventa Evropiane
pёr Statusin Ligjor tё Punёtorёve Migrantё
dhe instrumentet e ILO dhe tё Kёshillit tё
Evropёs pёr mbrojtje sociale pranojnё se, pa
bashkёpunimin e mёtejshёm ndërmjet vendeve
nё nivel dypalёsh, nuk mund tё mbrohet njëlloj
si për vendasit, e drejta e punёtorёve migrantё
pёr mbrojtje sociale.
IX.1.1.6 Sa
dypalёshe?

efektive

janё

marrёveshjet

Efektiviteti i marrёveshjeve dypalёshe matet
me vёshtirёsi. Kjo vjen ngaqё marrёveshjet
realizojnё disa objektiva njёherёsh dhe se i japin
peshё tё ndryshme prioriteteve tё ndryshme
të politikave. Janё kryer pak studime për
zbatimin dhe efektet e kёtyre marrёveshjeve.
Dёshtimi në të shkuarën i programeve
pёr migracionin e pёrkohshёm pёr motive
punësimi për të parandaluar qëndrimin përtej
kohës së lejuar, programe qё vepronin mbi
bazёn e marrёveshjeve dypalёshe tё punësimit,
ështё dokumentuar (Kutia VI.17). Megjithatё,
programe tё tjera kanё qenё mё tё suksesshme
nё kёtё drejtim.
A e pёrmirёsojnё menaxhimin e migracionit
pёr motive punёsimi marrёveshjet dypalёshe tё
punёsimit? Ato mund tё krĳojnё mekanizma mё
transparentё duke pёrfshirё aktorёt kryesorё
nё fazat e ndryshme tё hartimit dhe tё zbatimit
tё marrёveshjeve, siç ёshtё parё nё mёnyrёn se
si Italia ka pёrfshirё grupet e punёdhёnёsve,
sindikatat dhe palёt e tjera tё interesuara
pёr vendosjen e kuotave. Marrёveshjet
midis Spanjёs dhe Ekuadorit ose Kolumbisë
pёrfshĳnё komisionet e pёrzgjedhjes nё vendin
e origjinёs, ku bëjnë pjesë edhe përfaqësues
të ambasadёs dhe të punёdhёnёsit. Krĳimi i
masave inkurajuese qё migrantёt e pёrkohshёm
tё kthehen, të tilla si në programin e punёtorёve
sezonalё tё sektorit të bujqёsisё tё Kanadasё,
qё u bëjnë të mundur migrantёve tё rizgjidhen
nga punёdhёnёsi i mёparshёm, duket se
kanё patur njё efekt pozitiv pёr migracionin
potencial tё parregullt.
Megjithatё, rreth 25% e marrёveshjeve dypa-

lёshe nё vendet e OECD duket se nuk janё
zbatuar. Mё funksionuese duket se janё ato qё
i binden detyrimit ofertё-kёrkesё, krahasuar
me ato qё ndjekin objektiva politike. Kёto
pёrfshĳnё programin sezonal në fushën e
bujqësisë në Kanada, dhe marrёveshjet e
Britanisë së Madhe me Spanjёn, Indinë dhe
Filipinet pёr rekrutimin e infermiereve tё
huaja. Masa e pёrﬁtimit tё punёdhёnёsve nga
marrёveshjet dypalёshe pёr punё varet nga
eﬁçenca e sistemit, nga vendosja gjeograﬁke e
punёtorёve (ku kostoja e transportit pёrballohet
nga punёdhёnёsi), numri i migrantёve tё
parregullt qё janё tё disponueshёm dhe nga
natyra e programeve tё tjera tё imigracionit tё
cilat duhet tё jenё miqësore dhe tёrheqёse pёr
punёdhёnёsit.12
Marrёveshjet dypalёshe tё punёs mund tё
pёrbёjnё edhe njё kuﬁzim pёr punёtorёt
migrantё ose edhe t’i pёrjashtojnё ata nga
programet e migracionit tё rregullt, pёr shkaqe
qё lidhen me kuﬁzimet në moshë, kuotat, dhe
kёrkesat pёr zotёrimin e gjuhёs. Marrёveshja
e punës mes Hungarisë dhe Rumanisë nuk
duket se ka qenё plotësisht e suksesshme
pёrderisa shumica e aplikantёve rumunё duket
se preferojnё tё kalojnë kuﬁrin me Hungarinё
pёr tё kryer punё të padeklaruara atje.
Negocimi i njё Marrёveshjeje dypalёshe të
punёs ёshtё shpesh njё proces i gjatё qё kërkon
kohё. Sipas qeverisё ﬁlipinase, megjithёse
marrёveshjet dypalёshe tё punёs kanё provuar
tё kenё qenё efektive pёr trajtimin e çёshtjeve
dhe tё shqetёsimeve qё ndikojnë në punësimin
e punёtorёve, ato duan një kohë të gjatë që tё
hartohen dhe tё zbatohen. Kёshtu, gjatё viteve
tё fundit, Filipinet u janё larguar hartimit
tё marrёveshjeve tё pёrgjithshme dhe kanё
punuar nё drejtim tё miratimit tё marrёveshjeve tё përqendruara në grupe të caktuara tё cilat
janё mё tё lehta pёr t’u negociuar dhe pёr t’u
zbatuar nё vendet pritёse.
Disa vende kryesore destinacioni nuk janё
shumë tё interesuara tё hyjnё nё marrёveshje
speciﬁke, veçanёrisht vendet nё Azi tё cilat (me
disa pёrjashtime) nuk kёrkojnё t’i angazhojnё
shtetet e origjinёs nё marrёveshje dypalёshe
ose shumёpalёshe pёr tё vёnё rregulla pёr
menaxhimin e migracionit ndёrkombёtar pёr
motive punёsimi. Pa njё shtytje tё veçantё, ose
pa njё marrёdhёnie tё posaçme me vendin e
destinacionit nё �alё, shumё shtete tё origjinёs
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e kanё shumё tё vёshtirё tё negociojnё
marrёveshje dypalёshe pёr tё siguruar akses tё
privilegjuar nё ato tregje tё huaja tё punёs tё
cilat janё tё vёshtira pёr t’u arritur.

Kutia IX.2
Ndihma e IOM pёr zbatimin e
marrёveshjeve dypalёshe tё punёsimit
IOM ndihmon migrantёt, punёdhёnёsit
dhe qeveritё pёr lehtёsimin e migracionit
tё rregullt pёr motive punёsimi. Ai ka
ndihmuar dy iniciativa tё tilla të qeverisё
italiane, njё me Sri Lankёn, dhe njё tjetёr me
Moldavinё. Me tё dy programet, IOM ofron
ndihmё teknike pёr seleksionimin paraprak,
seleksionimin, trajnimin/orientimin profesional, ndihmё pёr udhёtimin, dhe
mbёshtetjen pёr integrimin social dhe futjen
nё punё tё punёtorёve migrantё.

Megjithatё, në mungesё të njё regjimi
global pёr njё migracion ndёrkombёtar pёr
motive punёsimi, marrёveshjet dypalёshe tё
punёs janё njё mekanizёm i rёndёsishёm i
bashkёpunimit ndërmjet shteteve pёr mbrojtjen
e punёtorёve migrantё, pёr pёrputhjen e
ofertёs dhe kёrkesёs për fuqi punëtore, për
menaxhimin e migracionit të parregullt dhe
pёr rregullimin e rekrutimit. Arsyet kryesore
ku këto marrëveshje kanë funksionuar si një
mekanizëm për punësimin e përkohshëm të
punëtorëve të huaj, duket se kanё qenё:

Tё dy projektet mbёshteten nga Ministria
Italiane e Punёs në kuadër tё Dekretit të
Qeverisë Italiane tё vitit 2004 pёr Flukset
Migratore, i cili, ndёr tё tjera, parashikon
kuota tё posaçme për hyrjen e punёtorёve
migrantё nga Sri Lanka dhe Moldavia dhe
në kuadër të Ligjit Italian që cakton njё “të
drejtё preferenciale hyrjeje” për punёtorёt e
trajnuar jashtё.

 ato kanë vënë në qendër sektorё
speciﬁkё ku ka mungesa tё theksuara tё
fuqisё punёtore;
 ekzistojnё kuota ose tavane;
 rekrutimi ёshtё i organizuar;
 punёdhёnёsit janё angazhuar;
 mbi tё gjitha, ekziston njё qarkullim
i fuqisë punëtore (Baruah, 2003b).

IOM ka hartuar edhe njё program tё tretё
pёr provincёn kanadeze tё Kebekut i cili
ndihmon rekrutimin dhe transferimin
e punёtorёve të fushës së bujqësisë nga
Guatemala nё emёr tё punёdhёnёsve nga
Kebeku. Ky program ka qenё i suksesshёm
nё arritjen e qarkullimit tё punёtorёve
dhe kthimin e punёtorёve migrantё nё
Guatemalё pas përfundimit tё punёsimit tё
tyre nё Kebek (Kutia VI.13)

Përfshirja e punëdhënësve dhe organizatave
të tyre në zbatimin e marrëveshjeve dypalëshe
(BLA) jep kontributin e vet të dukshëm në
zbatimin me eﬁkasitet të tyre.
Me t’u arritur nё parim, marrёveshjet
dypalёshe tё punёs kёrkojnё administrim
tё posaçëm qё tё sigurojë funksionimin e
tyre nё mёnyrё tё qetë e të rrjedhshme. Këtu
përfshihen nxitja e programeve nё vendet e
origjinёs, rekrutimi, testimi dhe çertiﬁkimi i
aplikantёve pёr programin, kalimi i tё dhёnave
dhe shkëmbimi i informacionit midis dy
vendeve nё kohёn e duhur, zyra pёr migrantёt
dhe konsullatat, si edhe logjistikё eﬁkase pёr
udhёtime. IOM mbёshtet pёrpjekjet e qeverisë
pёr t’i vёnё nё funksionim kёta elementё ose
ofron drejtpërdrejt shёrbime (Kutia IX.2).

Burimi: IOM, Drejtoria e Migracionit për
motive punësimi.

IX.1.2 Integrimi rajonal dhe
marrёveshjet rajonale: një pamje e
përgjithshme
Siç ёshtё vёnё nё dukje mё parё, bashkёpunimi rajonal pёr menaxhimin e migracionit
pёr motive punësimi mund tё ndahet nё
mekanizma formalё tё integrimit rajonal dhe
nё marrёveshje rajonale, pёrfshirё kёtu lёvizjen
e lirё tё iniciativave pёr punё dhe detyrimet pёr
tё bashkёpunuar nё traktate rajonale; dhe nё
mekanizma mё pak formalё, tё tilla si proceset
konsultative rajonale dhe marrëveshje tё tjera
informale.
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Pёr sa i pёrket mekanizmave formale rajonalё
tё integrimit, regjimi i lëvizjes së lirё tё fuqisë
punёtore tё BE ёshtё mё i kompletuari. Kjo gjё
trajtohet më me hollësi mё poshtё, nё Seksionin
IX.1.3. Mekanizma tё tjerё formalё tё integrimit
rajonal janё NAFTA (Seksioni IX.1.4 mё poshtё)
dhe Shoqata e Kombeve tё Azisё Juglindore
(Association of Southeast Asian Nations,
ASEAN) për tregtinё e lirё nё Azinё Juglindore.
Kёto luajnё njё rol tё rёndёsishёm nё lehtёsimin
e migracionit pёr motive punёsimi, megjithёse,
siç trajtohet edhe mё poshtё nё lidhje me
NAFTA, ato janё pёrgjithёsisht tё kuﬁzuara dhe
përdoren pёr biznesmenёt dhe për profesionistёt
me nivele tё larta kualiﬁkimi

dhe zhvillimet nё Bashkësinë e Shteteve tё
Pavarura. Njё shembull tjetёr mund tё gjendet
nё Amerikёn e Jugut (Kutia IX.3).
Kutia IX.3
Integrimi rajonal dhe lёvizja e lirё nё
Amerikёn e Jugut: Komuniteti i Andeve
dhe MERCOSUR
Anёtarёt e Komunitetit tё Andeve (Bolivia,
Kolumbia, Ekuadori, Peruja dhe Venezuela)
kanё vendosur tё punojnё sё bashku pёr
tё garantuar qё banorёt e tyre tё mund tё
lёvizin lirisht nё nën-rajon, si pёr qёllime
turizmi, pune apo pёr ndryshimin e vendit
tё zakonshëm të qëndrimit. “Instrumenti
i Andeve pёr Migracionin për Motive Punёsimi” (vendimi 545) u nёnshkrua nё 25
qershor 2003 dhe kishte si objektiv kryesor
vendosjen e dispozitave qё do tё bёnin
tё mundur progresivisht dhe gradualisht
lejimin e lёvizjes pa pengesa dhe qëndrimin
e pёrkohshëm tё shtetasve nga Andet nё
vendet e nën-rajonit pёr qёllime punёsimi
si punёtorё rrogёtarё. Lёvizja pa pengesa
e njerёzve ёshtё njё nga parakushtet pёr
formimin gradual tё Tregut tё Pёrbashkёt tё
Andeve, i cili u planiﬁkua tё vihej nё veprim
deri në 31 dhjetor 2005.

Marrëveshjet për regjimin pa viza qё zbatohen
nё shtetet anëtare të OSBE ekzistojnё si për
vendet brenda rajonit ashtu dhe në nivel ndër
rajonal Njё shembull i mirё pёr marrёveshjet
brenda rajonit ёshtё regjimi pa viza qё
funksionon midis Federatёs Ruse dhe vendeve
tё tjera tё CIS (shih Seksionin IX.1.5 mё
poshtё).13 Nё nivel ndёr-rajonal, BE ka miratuar
njё listё “pozitive” të vendeve e cila është në
funksionim në 23 shtete anёtare.14 Shtetasit nga
vendet e listuara mund tё udhёtojnё drejt BE
pa vizё deri nё tre muaj brenda njё periudhe
gjashtёmujore. Lista pёrmban edhe Kanadanё
dhe ShBA, si edhe vendet qё presin tё pranohen
nё BE, si Bullgaria, Kroacia dhe Rumania.15

Shtetet anёtare (Argjentina, Brazili, Paraguaj dhe Uruguaj) tё MERCOSUR
(Tregu i Pёrbashkёt i Jugut), nёnshkruan
“Marrёveshjen mbi Qëndrimin e shtetasve
tё vendeve të MERCOSUR, të Bolivisë dhe
të Kilit” nё 6 dhjetor 2002. Marrёveshja ka
pёr objektiv lejimin e shtetasve tё njё vendi
nënshkrues tё ﬁtojё qëndrim tё ligjshëm nё
njё shtet tjetër nënshkrues të marrëveshjes,
nёse ata e dёshirojnë kёtё gjё. Pёrmes
akreditimit tё shtetësisë dhe prezantimit tё
dokumenteve, aplikantёt mund tё ﬁtojnë
qëndrim tё pёrkohshëm pёr njё periudhё
maksimumi deri nё dy vjet, i cili mund tё
transformohet nё qëndrim tё pёrhershëm
pas kësaj periudhe ﬁllestare. Marrёveshja
parashikon tё drejtёn e ribashkimit familjar
dhe tё drejtën e trajtimit tё barabartё tё
migrantёve me vendasit për tё drejtat civile,
sociale, kulturore dhe ekonomike.

Migracioni pёr motive punёsimi ndihmohet në
një masë të madhe ose të vogël nga proceset
integruese rajonale, tё cilat përgjithësisht vihen
nё lёvizje nga faktorё ekonomikё, tё tillë si
arritja e marrëveshjeve të tregtisë së lirë mes
vendeve të rajonit me qëllim rritjen e fuqisë
së tregjeve dhe mundësive ekonomike. Ato
zakonisht pёrmbajnё dispozita pёr lehtёsimin
e lёvizjes sё shtetasve të vendeve pjesёmarrёse
ose të palёve kontraktuese pёr qёllime punёsimi
dhe qёndrimi.
Marrëveshje tё tilla mund të variojnë që
nga regjime gjithëpërfshirëse të lëvizjes së
lirë që zbatohen për të gjitha kategoritë e
personave, përfshirë punëtorët, si në BE deri
në dispozita më të kuﬁzuara që përqendrohen
në lëvizjen e njerëzve për biznes, në lëvizjen
e profesionistëve, të personave të tjerë me
kualiﬁkim të lartë dhe ofruesve të shërbimeve,
që është qëndrimi sipas Marrëveshjes së
Tregtisë së Lirë të Amerikës së Veriut (NAFTA).
Seksioni tjetёr trajton me hollësi kёto dy regjime

Burimet: ILO, Programi Ndërkombëtar
për Migracionin (MIGRANT) (Mars 2006);
Komuniteti i Andeve (2003) MERCOSUR
(2002: Nenet 1, 4, 5 dhe 9).
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IX.1.3 Integrimi rajonal: Bashkimi
Evropian
Migracioni pёr motive punësimi nё Bashkimin
Evropian (BE) ёshtё shqyrtuar nё tri nivele:
 lёvizja e lirё e qytetarёve tё BE pёr qёllimet
e punёsimit;
 ndryshimet nё kёtё regjim si pasojё e
zgjerimit tё kohёve tё fundit tё BE; dhe
 pozicioni i shtetasve të vendeve që nuk
janë anëtare tё BE ose i shtetasve nga vende
tё treta nё lidhje me pranimin nё tregun
e punёs dhe trajtimin brenda shteteve
anёtare tё BE
IX.1.3.1 Qytetarёt e BE
BE ka sistemin mё tё zgjeruar tё integrimit
rajonal pёr migracionin pёr motive punësimi.
Nё BE, lёvizja e lirё e fuqisë punёtore zbatohet
aktualisht pёr 15 shtete anёtare dhe do tё
zbatohet plotёsisht nё BE e zgjeruar prej
25 shtetesh në 1 maj 2011. Sipas rregullave
kalimtare qё gjenden nё Traktatin e Pranimit
(shih Kutia IX.4) (EU, 2003c), do tё jetё e
pamundur tё imponohen kuﬁzime pёr lёvizjen
e lirё tё punёtorёve pas kёsaj date. Lёvizja e lirё
e punёtorёve nё BE mbulon tё gjitha format e
punёsimit:
 punësimin me pagё apo me rrogё (lёvizja e
lirё e punёtorёve);
 vetёpunёsimin (liria e vendosjes);
 ofrimin e shёrbimeve (liria pёr tё ofruar
shёrbime).
Lёvizja e lirё e shtetasve tё BE pёr qёllimet e
punёsimit shoqёrohet me njё numёr tjetёr tё
drejtash pёr lёvizjen e lirё tё cilat mishërohen
nё Traktatin e Komunitetit Evropian (Pjesa
III, Titulli III), bazuar nё parimin e trajtimit tё
barabartё me vendasit (ose mosdiskriminimit
për shkak të shtetësisë) (Neni 12 i Traktatit të
KE).16 Kёto tё drejta pasqyrohen drejtpёrdrejt nё
ligjet e shteteve anёtare dhe mund të përdoren
nga individёt nё gjykatat e vendeve tё tyre.
Zbatimi i tyre interpretohet dhe mbikёqyret
nga Gjykata Evropiane e Drejtёsisё (ECJ), sё
cilёs Traktati i Komunitetit Evropian i ka besuar
garantimin e zbatimit të vazhdueshëm dhe të
njëjtë tё së drejtës evropiane së BE. Vendimet
e GJED (ECJ) kanё forcё detyruese pёr tё gjitha
shtetet anёtare. Parimi i trajtimit tё barabartё
shkon pёrtej kontekstit tё punёsimit dhe
pёrmbledh edhe aspekte tё tjera qё lidhen me

statusin ligjor tё punёtorёve migrantё. Ndёrsa
pranimi dhe qëndrimi i shtetasve tё BE (si
edhe largimi i tyre nga territori) trajtohet nga
Direktiva e Kёshillit 2004/38/EC (EU 2004b), e
cila duhej tё ishte bërë pjesë përbërëse e ligjeve
të tё gjitha shteteve anëtare deri në 30 prill 2006,
Rregullorja e Kёshillit 1612/68/EEC (EU, 1968)
vazhdon tё mbulojë pesё fushat e mёposhtme
qё kanё tё bёjnё me trajtimin e barabartё tё
punёtorёve nga vendet e BE nё kohёn që janё
tё punёsuar nё shtete tё tjera anёtare dhe tё
vendasve:
 puna dhe kushtet e punёsimit, nё veçanti
nё lidhje me shpёrblimin dhe largimin nga
puna, dhe tё drejtat e sindikatave;
 trajnimi profesional;
 avantazhet sociale dhe ato qё lidhen me
taksat (pёrfshirё pёrﬁtimet nga fondi i
asistencës sociale);
 strehimi;
 arsimimi i fёmĳёve.
Rregullat e BE parashikojnë të drejta nё
lidhje me mbrojtjen sociale (mbledhjen dhe
transferimin e pёrﬁtimeve) pёr tё garantuar që
shtetasit e BE qё lёvizin pёr motive punёsimi
të mos kenë disavantazhe pёr shkak tё kësaj
lëvizjeje (Rregullorja e Kёshillit 1408/71/EEC)
(EU, 1971).
Regjimi i lёvizjes sё lirё tё punёtorёve të
vendeve të BE shoqёrohet edhe me rregulla
liberale pёr bashkim familjar tё cilat i japin
bashkёshortes sё punёtorit ose partneres sё
regjistruar, fёmĳёve nё varёsi (nёn moshёn 21
vjeç) dhe prindёrve nё varёsi tё punёtorit ose
bashkёshortes tё drejtёn pёr t’u bashkuar me
punёtorin. Duhet tё lehtёsohet edhe pranimi i
tё afёrmve tё tjerё nё varёsi të punёtorit. Pёr mё
tepёr, bashkёshortja dhe fёmĳёt e punёtorёve
në vendet e BE kanё lirinë për t’u punёsuar me
tё mbёrritur nё shtetin anёtar.17
Kёto tё drejta tё lёvizjes sё lirё mbёsheten me
masa tё forta ndaj dёbimit. Punёtorёt e BE mund
tё dёbohen (ose mund t’u refuzohet hyrja) nga/
nё njё shtet tjetёr anёtar vetёm nёse ata pёrbёjnё
njё kёrcёnim serioz pёr politikёn publike,
sigurinё publike ose shёndetin publik tё atĳ
shteti (EU, 2002c, Neni 39(3) EC). Kёto kritere
janё pёrcaktuar mё tej nё aktet nënligjore,18 dhe
janё interpretuar nga afёr nga GJED (ECJ), e
cila ka vendosur se shtetet anёtare tё BE mund
tё dёbojnё qytetarёt e shteteve tё tjera anёtare
vetёm nё qo�ё se ata pёrbёjnё njё kёrcёnim
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serioz dhe aktual ndaj interesave themelore
tё shoqёrisё. Vetёm dёnimet penale janё tё
pamja�ueshme pёr tё pёrbёrё njё kёrcёnim tё
tillё (GJED, 1975, Çështja 36/75: paragraﬁ 22;
GJED, 1977, Çështja 30/77: paragraﬁ 28).
IX.1.3.2 Zgjerimi i BE dhe migracioni pёr
motive punësimi
Zgjerimi i BE deri nё 25 shtete anёtare nё
1 maj tё vitit 2004 u parapri nga miratimi i
rregullave kalimtare sipas Traktatit të Pranimit
pёr lёvizjen e lirё tё punёtorёve me qëllim
mbrojtjen e shteteve ekzistuese anёtare (BE
15) nga dёmtimi i tregjeve tё brendshme tё
punёs pёr njё periudhё maksimumi prej shtatё
vjetёsh. Regullat zbatohen për shtetasit e
shteteve tё reja anёtare nga Evropa Qendrore
dhe Lindore (CEEC)19, por jo për shtetasit e
Qipros dhe të Maltёs. Kuﬁzimet kombëtare
mund tё ruhen nga shtetet anёtare pёr njё
periudhё ﬁllestare prej dy vjetёsh, pastaj pёr
tre vjet tё tjera dhe, në rast të jashtëzakonshëm,

edhe pёr dy vjet tё tjera (pra gjithsej 7 vjet). Liria
e vendosjes (pёrfshirё vetёpunёsimin) dhe liria
pёr tё ofruar shёrbime nё shtete tё tjera anёtare
pёrgjithёsisht nuk ndikohen nga kёto rregulla,
megjithёse Austria dhe Gjermania mund tё
zbatojnё kuﬁzime pёr ofrimin e shёrbimeve
jashtë nё disa sektorё të ndjeshëm të punës,
pёrfshirё edhe caktimin e punёtorёve tё
pёrkohshёm.
Shtetasit e A8 qё ishin të punёsuar nё njё
shtet anёtar ekzistues nё datёn e pranimit (1
maj 2004) mbi bazёn e njё lejeje pune ose njё
autorizimi tjetёr tё vlefshёm pёr 12 muaj ose
mё shumё, pёrﬁtojnё nga aksesi i pakuﬁzuar
nё tregun e punёs tё shtetit anёtar nё �alё.
Shteteve anёtare qё zbatojnё rregullat kalimtare
(Kutia IX.4) u kёrkohet t’u japin pёrparёsi
për tregun e tyre të punës punёtorёve tё A8
dhe ofruesve tё shёrbimeve nga shtetet e reja
anёtare nё krahasim me shtetasit e vendeve qё
nuk janё nё BE.

Kutia IX.4
Rregullat kalimtare tё Traktatit tё Pranimit nё BE nё lidhje me lёvizjen e lirё tё punёtorёve
Nga 15 vendet anёtare tё BE, vetёm Irlanda, Suedia dhe Britania e Madhe ofrojnё akses tё lirё
nё tregun e punёs pёr shtetasit nga A8, megjithёse Britania e Madhe po aplikon kuﬁzime pёrmes
zbatimit tё skemёs sё regjistrimit tё punёtorёve e cila kërkon që punëtorët të regjistrohen nё
Departamentin e Migracionit dhe tё Shtetësisë. Ky regjistrim kёrkon detaje pёr punёn, kushtet e
rrogёs, etj. Qёllimi i kёsaj skeme regjistrimi ёshtё tё ndihmojё autoritetet e Britanisë së Madhe tё
pёrcaktojnё se sa shtetas nga shtetet e reja anёtare janё punёsuar, tё vlerёsojё ndikimin e punёsimit
tё tyre nё tregun vendas tё punёs, dhe tё mbrojnё punёtorёt nga shfrytёzimi, pёr shembull, duke
garantuar se ata paguhen tё paktёn nё nivelin e rrogёs minimale vendase.
Shtetet e tjera anёtare tё BE janё duke pёrdorur kuﬁzime kombëtare pёr dy vjet nё formёn e njё
skeme pёr leje pune, ndonjëherë të kombinuar me kuota. Hungaria, Polonia dhe Sllovenia janё
duke zbatuar kuﬁzime reciproke ndaj shtetasve nga shtetet anёtare tё BE. Megjithatё, kёto vende
do tё duhet tё rishikojnё qёndrimin e tyre para se tё ketё përfunduar periudha 2 vjeçare dhe tё
njo�ojnё Komisionin Evropian para datёs 1 maj 2006 nёse ato duan tё vazhdojnё t’i mbajnё kёto
kuﬁzime. Greqia, Finlanda, Portugalia dhe Spanja kanё njo�uar se ato nuk do të zbatojnë më
kuﬁzime kombëtare qё nga ajo datё.
Pritet qё disa vende, veçanёrisht Austria dhe Gjermania tё mbajnё kuﬁzimet pёr plot 7 vjet,
megjithëse, pas pesё vjetësh, ato do të duhet tё bindin Komisionin Evropian se “ekzistojnё
shqetёsime serioze ose kёrcёnime nё tregun e tyre tё punёs” dhe tё justiﬁkojnё nё mёnyrё objektive
kёtё kёrkesё.
Komisioni Evropian ka rekomanduar qё tё gjithё Shtetet Anёtare tё mendojnё pёr hapjen e tregjeve
tё tyre pasi të ketë kaluar periudha ﬁllestare prej dy vjetësh pas zgjerimit, e cila pёrfundon nё 1
maj 2006.
Burimet: BE (2006); EURES h�p://europa.eu.int/eures/ home.jsp?lang=en
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Megjithёse zgjerimi aktual ёshtё mё i madhi
deri mё sot dhe megjithёse ndryshimet nё
paga midis shteteve ekzistuese dhe shteteve tё
reja anёtare janё tё konsiderueshme, Komisioni
Europian ka dalё nё pёrfundimin se, megjithëse
është rritur lëvizja e punёtorёve tё BE qё prej
zgjerimit, ajo nuk ka qenё aq e madhe sa pёr
tё pasur njё ndikim tё rёndёsishёm nё tregun
e punёs tё BE nё pёrgjithёsi (EU, 2006: 6,
13). Ky mendim ёshtё nё linjë me vlerёsimet
e zgjerimeve tё mёparshme tё BE. Pёr mё
tepёr, nuk ka ndonjë tregues që të vërtetojë se
punёtorёt migrantё nga shtetet e reja anёtare tё
BE po zhvendosin ose zёvendёsojnë punёtorёt
vendas ose se ata po konkurrojnë pёr punё
tё njëjta. Nё tё vёrtetё, ka disa tё dhёna që
tregojnë se ata janё duke kontribuar nё njё
mёnyrё plotёsuese nё tregjet e punёs nё shtetet
anёtare tё BE 15 duke plotёsuar boshllёqet pёr
krahё pune nё disa fusha të caktuara (EU, 2006:
12, 14).
Raporti i Monitorimit tё Pranimit i Britanisë së
Madhe vё nё dukje se shumica e shtetasve
nga shtetet e reja anёtare kanё ardhur tё
punojnё nё Britaninë e Madhe pёr periudha
tё shkurtra kohe, si njё formё de facto e
migracionit qarkullues. Shumica dёrmuese e
shtetasve tё A8 janё tё rinj dhe tё pamartuar,
janё tё punёsuar me kohё tё plotё dhe nuk
kanё persona tё tjerё nё varёsi qё tё jetojnё
me ta nё Britaninë e Madhe. Pёr pasojё, ata
drejtojnë kёrkesa tё pakta për sistemin e
asistencës sociale ose të shёrbimeve publike.
Ata plotёsojnё boshllёqet nё tregun e punёs
nё njё numёr tё madh sektorёsh punёsimi,
por veçanёrisht nё administratё, nё biznes
dhe menaxhim, nё spitale dhe nё furnizimin
me ushqime, nё bujqёsi, në prodhimin dhe
përpunimin e ushqimit, tё peshkut dhe tё
mishit (UK, 2005d).
Pёr mё tepёr, pritet qё kushtet ekonomike nё
shtetet anёtare tё reja tё pёrmirёsohen dhe
kёshtu tё pakёsohen presionet pёr tё migruar.
Pёr pasojё, migracioni pёr motive punёsimi nё
shtetet anёtare tё BE 15 ka mundёsi tё arrĳё
njё kulm dhe pastaj tё bjerё gradualisht. .
Megjithatё, nё njё kёndvёshtrim afatmesёm
deri afatgjatё, rritja ekonomike nё shtetet e reja
anёtare tё BE ka mundёsi tё çojё nё krĳimin e
shanseve pёr migracion pёr motive punёsimi
pёr shtetasit e BE dhe ata tё vendeve tё treta.
Sigurisht, siç u vu nё dukje nё Seksionin VI.3.3
mё sipёr, njё shtet anёtar i A8, Republika Çeke,

ёshtё qё tani duke kёrkuar aktivisht punёtorё
shumё tё kualiﬁkuar nga vende tё treta tё
caktuara.
IX.1.3.3 Shtetasit nga vende që nuk janë
anëtare të BE dhe nga vende tё treta
Ndёrsa rregullat e BE pёr lёvizjen e lirë
të punёtorёve kanë tё bёjnё me shtetasit e
vendeve tё BE qё punёsohen nё njё shtet
tjetёr anëtar tё BE, shtetasit e vendeve që nuk
janë anëtare të BE ose shtetasit nga vende të
treta mund tё pёrﬁtojnё nga “tё drejtat që
rrjedhin” sipas së drejtës evropiane, pёr arsye
tё lidhjes sё tyre me punёtorin ose kompaninё
nga vende të BE. Siç ёshtё vёnё nё dukje mё
sipёr, bashkёshortja/i dhe fёmĳёt (qё nuk janё
shtetas tё BE) tё punёtorёve qё punojnë në BE
pёrﬁtojnё nga tё gjitha tё drejtat e lёvizjes sё
lirё tё BE. Prandaj, njё bashkёshorte qё nuk
ёshtё shtetase e njё vendi të BE ka akses tё lirё
nё tregun e punёs nё atё vend anёtar ku ёshtё
punёsuar punёtori i BE. GJED (ECJ) ka marrё
vendimin qё kompanitё në vendet e BE mund
t’i lёvizin pёrkohёsisht punёtorёt e tyre që nuk
janë shtetas tё BE nё njё vend tjetёr anёtar tё BE
pёr tё ofruar shёrbime. Kёshtu, njё kompani
belge qё ka punёsuar punёtorё marokenё, tё
cilёt ishin me qëndrim tё ligjshёm nё Belgjikё,
u lejua t’i zhvendoste kёta punёtorё nё njё
projekt ndёrtimi nё Francё pa qenё nevoja tё
kёrkojё më parë leje pune pёr ta.20
Kёshilli i Ministrave i BE, kohёt e fundit,
ka miratuar Rregulloren 859/2003/EC duke
zgjeruar kёshtu rregullat e BE pёr ofrimin e
sigurimeve shoqёrore shtetasve që vĳnë nga
vende që nuk janë anëtare të BE, por që janë
rezidentë në një shtet anёtar tё BE e qё lёvizin
nё njё shtet tjetёr anёtar pёr t’u punёsuar atje
(BE, 2003a). Pёr mё tepёr, personat nga njё
vend i tretё qё kanё ﬁtuar statusin e rezidentit
afatgjatё kanё tё drejtёn tё qëndrojnë nё njё
shtet tjetёr anёtar tё BE pёr njё periudhё mё
shumё se tre muaj dhe tё punёsohen atje,
megjithёse autoritetet nё vendin e dytё ruajnё
tё drejtёn tё zbatojnё parimin preferencial
tё BE nё lidhje me aksesin nё tregun e punёs
(Kutia VI.3)21.
Marrёveshjet e asocimit qё BE dhe shtetet e
saj anёtare kanё nёnshkruar me vendet e treta
pёrbёjnё njё burim tё rёndёsishёm tё drejtash
pёr shtetasit e këtyre vendeve qё janё punёsuar
nё territorin e BE. Eshtё e rёndёsishme tё vihet
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nё dukje se, nё pёrgjithёsi, asnjё marrёveshje
asocimi e BE nuk mund të shkelë sovranitetin
e shteteve anёtare për kontrollin e pranimeve tё
personave jo nga shtete anёtare tё BE nё territorin
e tyre pёr motive punёsimi. Rregullat kanë të
bëjnë kryesisht me punёtorёt qё janё tashmё
me qëndrim dhe punёsim tё ligjshёm brenda
territorit. Marrёveshja me Turqinё (Marrёveshja
e Ankarasё) daton qё nё vitin 1963 (BE, 1963)
dhe parashikon numrin më të madh të tё
drejtave.22 Vendimi i Kёshillit pёr marrёveshjen
e asocimit Komuniteti Ekonomik Evropian
- Turqi 1/80, i miratuar sipas Marrёveshjes,
pёrmban tё drejta shtesë nё lidhje me aksesin e
punёtorёve migrantё turq qё punojnё ligjёrisht
nё territorin e BE nё tregjet e punёs tё shteteve
anёtare tё BE. Kuﬁzimet për punёsimin duhet tё
hiqen gradualisht dhe akses i lirё për punësim
do të ofrohet pas 4 vjetёsh punёsimi tё ligjshёm
(BE, 1980: Neni 6). Masat e forta mbrojtёse tё BE
ndaj dёbimit tё cilat u pёrmendёn mё lart, gjejnё
gjithashtu zbatim (GJED, 1997, Çështja 340/97).
Pёrveç kёtyre marrëveshjeve me Turqinё, BE i
ka konvertuar Marrёveshjet e Bashkёpunimit
me tre vende tё Mahgrebit (Algjeri, Marok,
Tunizi) nё Marrёveshje Asocimi EuroMesdhetare, tё cilat parashikojnë kushte
tё barabarta punёsimi me vendasit dhe tё
drejta pёr sigurime shoqёrore pёr punёtorёt
migrantё rezidentё tё ligjshёm nё territorin e
BE.23 Pёrveç kёsaj, BE ka hyrё nё “Marrёveshjet
Evropiane” me vendet e Evropёs Qendrore dhe
Lindore pёr t’i pёrgatitur ato pёr pranimin e
tyre të mundshëm nё BE. Pёrderisa shumё prej
kёtyre vendeve u bёnё shtete anёtare tё BE nё
maj 2004, marrёveshje tё tilla zbatohen vetёm

pёr Bullgarinё dhe Rumaninё, tё cilat janё
planiﬁkuar tё pranohen nё BE nё vitin 2007.
Marrёveshjet Evropiane u ofrojnё punёtorёve
me qëndrim tё ligjshёm nga kёto vende trajtim
tё barabartё me vendasit nё lidhje me kushtet
e punёsimit dhe tё drejtat pёr sigurimet
shoqёrore si edhe lehtёsojnё tё drejtёn e tyre
pёr vendosje (BE, 2004e; Nenet 38-39, 45-55).
BE po harton gjithashtu njё politikё tё
pёrbashkёt pёr migracionin dhe azilin e
personave nga vende të treta. Masa tё shumta
janё miratuar pёr azilin dhe migracionin e
parregullt (Kapitulli VIII), por, deri mё sot,
pak masa janë miratuar për migracionin e
ligjshёm, me pёrjashtim tё masave qё lidhen
me bashkimin familjar, statusin e personave
nga njё vend i tretё qё janё rezidentё afatgjatё
dhe pranimin e studentёve dhe tё studiuesve
(shiko BE, përkatësisht 2003d, 2003e, 2003i,
2005d). Megjithatё, nё Programin e Hagёs tё
dhjetorit 2004 pёr Forcimin e Lirisё, tё Sigurisё
dhe tё Drejtёsisё nё BE, i cili skicon elementёt
e njё programi tё ri shumёvjeçar nё kёtё
fushё pёr vitet 2005-2009, Kёshilli i Evropёs
�oi Komisionin “tё prezantonte njё plan
politikash pёr migracionin e ligjshëm, pёrfshirё
procedurat e pranimit tё a�a pёr tё reaguar nё
mёnyrёn e duhur ndaj kёrkesave nё ndryshim
pёr punëtorë migrantë nё tregun e punёs
para fundit tё vitit 2005” (BE, 2004g: Aneksi
I). Nё dhjetor 2005, Komisioni prezantoi në
kohën e duhur Planin e Politikave, i cili merret
me propozimet e ardhshme pёr miratimin
e masave me forcё detyruese ligjore nё kёtё
fushё, si edhe tё aktiviteteve tё tjera pёrkatёse
(Kutia IX.5).

Kutia IX.5
Plani i Politikave i Komisionit Evropian pёr Migracionin e Ligjshёm (dhjetor 2005)
Nё dhjetor 2005, duke reaguar ndaj Programit tё Hagёs tё Kёshillit tё Evropёs, Komisioni prezantoi
Planin e tĳ Politik pёr Migracionin e Ligjshёm, i cili pёrcakton hapat pёr politikёbёrёsit nё kёtё fushё
pёr periudhёn 2006- 2009. Plani Politik pёrshkruan situatёn aktuale dhe parashikimet pёr tregjet e
punёs nё BE si njё skenar “nevojash”. Nё kёtё mёnyrё, ai pranon qartë se duhet tё lehtёsohet pranimi
i punёtorёve migrantё shumё dhe pak tё kualiﬁkuar nga vendet e treta. Ai propozon miratimin e
njё direktive-kuadёr tё pёrgjithshёm, e cila tё garantojё njё numёr tё drejtash tё pёrbashkёta pёr tё
gjithё shtetasit nga vende tё treta qё janё punёsuar ligjёrisht nё shtetet anёtare tё BE. Kёto tё drejta
nuk duhet tё kuﬁzohen duke iu referuar kohёzgjatjes sё qёndrimit, megjithёse, nё kёtё fazё, niveli
i tё drejtave qё duhen mbrojtur nuk ёshtё speciﬁkuar ende.
Plani Politik rekomandon gjithashtu miratimin e katёr direktivave speciﬁke pёr kushtet e hyrjes
dhe tё qëndrimit pёr punёtorёt me kualiﬁkime tё larta, pёr punёtorёt sezonalё, pёr tё transferuarit
brenda korporatёs (ICT) dhe pёr tё trajnuarit me pagesё.
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Plani i Politikave i Komisionit Evropian pёr Migracionin e Ligjshёm (dhjetor 2005) (vazhdim)
Veprime tё tjera tё propozuara pёrfshĳnё:
 krĳimin deri nё fund tё vitit 2007 tё Portalit të Imigracioni tё BE pёr politikat, pёr të rejat dhe
për informacione për BE;
 zgjerimin e shёrbimeve qё ofrohen nga Portali Europian për Lëvizjen e Fuqisë Punëtore dhe
rrjeti EURES pёr personat nga vende tё treta;
 ndihmën pёr integrimin ndaj shteteve anёtare;
 bashkёpunimin me vende të treta, pёrfshirё miratimin e marrëveshjeve pёr menaxhimin
e migracionit tё pёrkohshёm dhe qarkullues dhe ofrimin e trajnimeve profesionale dhe të
kurseve tё gjuhёs nё vendin e origjinёs pёr ata qё largohen nga vendi i tyre pёr tё punuar nё
BE.
Burimi: BE (2005f).
Ndёrsa pranimi haptas se BE ka nevojё pёr
punёtorё migrantё nga vendet e treta pёrbёn
njё zhvillim pozitiv, shtetet anёtare duhet tё
demonstrojnё vullnet tё madh politik pёr tё
garantuar miratimin e shpejtё dhe zbatimin
efektiv tё masave me forcё detyruese dhe
tё veprimeve tё propozuara nё Planin e
Politikave.

IX.1.4 Integrimi rajonal:
Marrёveshja e Tregtisё së Lirё e
Amerikёs sё Veriut
IX.1.4.1 NAFTA dhe lёvizja brenda rajonit e
mallrave, e kapitaleve dhe e njerëzve
Kanadaja, Meksika dhe Shtetet e Bashkuara
kanё nёnshkruar nё vitin 1994 Marrёveshjen e
Tregtisё së Lirё të Amerikёs sё Veriut (NAFTA).
Ajo rekomandon masat pёr lehtёsimin e
lёvizjes ndёrkuﬁtare tё mallrave, tё kapitaleve
dhe shёrbimeve dhe pёr nxitjen e tregtisё sё
lirё dhe tё drejtё midis tre vendeve. NAFTA
vepron mbi bazёn e supozimit se tregtia e
lirё prodhon shanse dhe produktivitet më të
madh ekonomik.24 Mbёshtetёsit e saj besonin
se krĳimi i njё zone rajonale tё tregtisё sё lirё
do tё rriste fuqinё e tregut tё kontinentit nё
krahasim me shtete tё tjera (Johnson, 1998).
NAFTA parashikon edhe lёvizjen mё tё madhe
tё njerëzve qё merren me tregti, megjithëse,
si edhe nё shumicёn e marrёveshjeve rajonale
për tregtinë, ajo nuk bën të mundur lirinё e
pёrgjithshme tё lёvizjes pёr tё gjithё personat,25
e cila pёrbёn edhe ndryshimin kryesor midis
regjimit të NAFTA dhe tё BE.

Impakti i NAFTA mbi migracionin kuﬁzohet
vetёm nё parashikimin e hyrjes së pёrkohshme
pёr disa kategori tё personave dhe nёnvizon
detyrimet e vendeve anёtare nё lidhje
me pranimin e shtetasve nga dy vendet e
tjera nёnshkruese. NAFTA trajton hyrjen e
pёrkohshme si tё personave qё merren me
biznes ashtu edhe tё atyre qё merren me
ofrimin e shёrbimeve (respektivisht kapitujt 16
dhe 12). Pёrveç kёsaj, njё marrёveshje anёsore
si: Marrёveshja e Amerikёs sё Veriut pёr
Bashkёpunimin pёr Punё (NAALC), merret me
bashkёpunimin e thelluar nё frontin e punёs,
veçanёrisht nё lidhje me vёnien nё zbatim tё
ligjeve tё punёs.
IX.1.4.2 Hyrja e pёrkohshme pёr njerëzit e
biznesit
Kapitulli 16 i NAFTA i kushtohet hyrjes sё
pёrkohshme tё njerëzve tё biznesit dhe pёrmban
dispozitat qё merren mё drejtpёrdrejt me
migracionin. Tё kujdesshёm pёr angazhimin e
palёve pёr të lehtёsuar dhe menaxhuar hyrjen
e pёrkohshme si edhe pёr të garantuar sigurinë
e kuﬁjve dhe mbrojtjen e tregjeve tё brendshme
të punës e tё punёsimit tё pёrhershёm, kapitulli
16 i detyron palёt tё pranojnё katёr kategori tё
njerëzve tё biznesit:
 vizitorёt pёr biznes;
 tregtarёt dhe investitorёt;
 tё transferuarit brenda kompanisё (ICTs);
 profesionistёt.
NAFTA i detyron palёt t’i pranojnё kёta persona
kur kёta vёrtetojnё shtetёsinё dhe paraqesin
dokumentacionin për qëllimin e hyrjes si dhe
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natyrёn e angazhimit, me kusht qё individit do
t’i lejohet hyrja në përputhje edhe me politikën
e brendshme.26
Asnjё palё nuk mund tё kёrkojё teste tё
çertiﬁkimit tё fuqisë punёtore (Seksioni VI.3.2.2
mё sipёr) ose procedura tё ngjashme, ose tё
imponojё njё kuﬁ për numrin e pranimeve
pёr tё katёrta kategoritё e personave.27 Pёrveç
kësaj, palёt nuk mund tё kёrkojnё procedura
paraprake miratimi, kushte, ose procedura
tё ngjashme prej vizitorёve pёr biznes dhe
profesionistёve. Megjithatё, kapitulli lejon
qё tё kёrkohen viza, para pranimit tё secilёs
kategori, pas konsultimesh me palёn njerëzit
e së cilës do tё kërkojnë viza “me qëllim
shmangien e vendosjes me detyrim tё kësaj
kёrkese” (Aneksi 1603.D.3).
Kёtyre dispozitave u janё bёrё shtesa tё cilat
pёrcaktojnё kategoritё e vizitorёve pёr biznes
dhe tё profesionistёve qё mund tё pranohen,
bashkё me kёrkesat minimale për arsim pёr
individёt nё kategorinё e profesionistёve, e cila
ёshtё kategoria mё e gjerё e njerëzve tё biznesit
sipas NAFTA. Nё pёrgjithёsi, ata duhet tё kenё
njё diplomё tё nivelit universitar (Bachelor’s
degree) ose njё trajnim teknik apo çertiﬁkatë.28
Praktikisht, punёsimi i profesionistëve nё
territorin e palёs tjetёr varet nga njohja
e kualiﬁkimeve tё tyre. Ekzistojnё disa
marrёveshje dhe masa pёr lehtёsimin e njohjes
sё kualiﬁkimeve aty ku ato janë të nevojshme,
por ato lehtёsojnë më shumë lёvizjen midis
SHBA dhe Kanadasё sesa atë midis palёve tё
tjera.29 Kapitulli 12 i NAFTA, qё trajtohet mё
poshtё, prek edhe shёrbimet dhe kualiﬁkimet
profesionale, por me synimin e eleminimit “tё
pengesave tё panevojshme pёr tregtinё” mё
shumё sesa krĳimin e shanseve pёr punёsim
(Kapitulli 12, Nenet 1201 dhe 1210).
IX.1.4.3 Viza e NAFTA pёr tregtinё
Sipas Kapitullit 12, SHBA ushtron opsionin që
tё kёrkojё viza pёr profesionistёt meksikanё
qё duan tё hyjnё pёrkohёsisht nё territorin e
saj. Viza e NAFTA pёr tregtinё (TN), zakonisht
e quajtur “viza profesionale NAFTA” lejon
pranimin pёr deri nё njё vit dhe mund tё zgjatet
pa kuﬁzim me periudha njёvjeçare. Megjithatё,
kjo nuk ёshtё njё vizё për migrantёt dhe nuk
mundёson qëndrim tё pёrhershëm. Individёt
e profesioneve tё caktuara, siç provohet nga
plotësimi i kërkesave dhe kredencialeve

minimale të speciﬁkuara, mund tё aplikojnё
pёr viza nё konsullatat e SHBA.
Procedura e Vizёs profesionale NAFTA (TN)
u imponon mё shumё kёrkesa profesionistёve
meksikanё dhe mё pak atyre kanadezё.
Qytetarёve kanadezё nuk u kёrkohet tё kenё
njё vizё që nuk është për migrantë para se tё
hyjnё nё SHBA. Ata vetëm duhet tё paraqesin
nё kuﬁ vёrtetimin e shtetёsisё dhe të punёsimit
profesional. Pёrveç kёsaj, pёr kanadezёt nuk
imponohet asnjё kuﬁzim për numrin e vizave
profesionale NAFTA (TN). Ndryshe ndodh
me meksikanёt: ata pёrballen me kёrkesa mё
tё forta. Aplikantёt duhet tё planiﬁkohen pёr
intervistё, e cila pёrfshin edhe njё skanim tё
gjurmëve tё gishtërinjve, duhet të plotësojnë
formularin e aplikimit, të paraqesin njё letёr
punёsimi të shkruar nga punёdhёnёsi30, të
provojnë se qëndrimi i tyre është i përkohshëm
dhe të paraqesin njё pasaportё tё vlefshme dhe
njё fotograﬁ.31 Vizat TN pёr shtetasit meksikanё
kuﬁzohen nё 5 500 nё vit. Megjithatё, sipas
Marrёveshjes, ky kuﬁzim u hoq nё janar 2004
(Condon dhe McBride, 2003: 277).
IX.1.4.4 Lёvizja e njerëzve për ofrimin e
shёrbimeve
Kapitulli 12 zbatohet pёr tё gjitha masat qё
rregullojnё tregtinё ndёrkuﬁtare nё shёrbime,
me pёrjashtim tё shёrbimeve ﬁnanciare, tё
shёrbimeve ajrore, tё prokurimeve qeveritare,
tё subvencioneve dhe tё granteve qeveritare,
dhe tё shёrbimeve qё nuk mbulohen nga
kapitulli 11 mbi Investimet. Nё tekst bёhet i
qartë dallimi midis politikёs sё migracionit
dhe hyrjes sё ofruesve tё shёrbimeve, duke
theksuar se kapitulli nuk imponon detyrimin qё
palёt tё japin çdo tё drejtё nё lidhje me aksesin
në tregun e punёs. (Neni 1201). Kapitulli 12
nuk synon qё tё ndikojё nё kapacitetin e palёve
pёr tё ofruar shёrbime sociale ose qё tё kryejnё
funksione tё tjera qeveritare, tё tilla si zbatimi
i ligjit.
Kapitulli 12 bёn pёrpjekje tё pakёsojё pengesat
ndaj tregtisё tё cilat janё imponuar nga kёrkesat e shteteve pёr licensimin dhe certiﬁkimin
e ofruesve të shёrbimeve ndёrkuﬁtare pёrmes
skemёs sё trajtimit kombëtar dhe trajtimit tё
Kombit mё tё Favorizuar (MFN), dhe përmes
përjashtimit të kushtit për prani në atë vend.
Prandaj, shtetet duhet t’i trajtojnё ofruesit e
shёrbimeve tё palёs tjetёr nё mёnyrё jo mё pak
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tё favorshme nga sa trajtojnë ata tё tyret. Ato
nuk mund t’u kёrkojnё ofruesve tё shёrbimeve
tё palёs tjetёr tё hapin ose tё mbajnё zyrё ose
të kenë vendbanim nё territorin e tyre si kusht
pёr ofrimin e njё shёrbimi.
Megjithatё, masat liberalizuese tё kapitullit
12 bëhen më strikte. Rezervat pёr tri parimet
e mёsipёrme u lejuan dhe u renditën nё
Aneksin I tё kapitullit 12. Aneksi II speciﬁkon
disa sektorё tё caktuar, disa nёnsektorё dhe
aktivitete nё tё cilat palёt mund tё ruajnё ose
tё pёrshtasin edhe masa mё kuﬁzuese dhe
jokonformuese. Pёrveç kёtyre, kushti pёr
trajtimin si Kombi mё i Favorizuar nuk kёrkon
qё ndonjёra nga palёt tё pranojё dhe të njohё
kualiﬁkimet (pёrfshirё arsimin, eksperiencёn,
licencat dhe certiﬁkikatat) e ﬁtuara nё terrritorin
e njёrёs palё kur ajo pranon, ose nё mёnyrё tё
njёanshme ose me marrёveshje dypalëshe,
kualiﬁkimet e ﬁtuara nё njё palё tё tretё ose
nё njё vend qё nuk ёshtё palё. Megjithatё, pala
pranuese duhet t’i japё palёs tjetёr njё shans
qё ajo tё dёshmojё se kualiﬁkimet e ﬁtuara nё
territorin e vet duhet tё njihen gjithashtu ose
tё pёrfshihen nё njё marrёveshje pёr njohjen e
tyre.
Më tej, kuﬁzimet sasiore, kushtet pёr licensimin
dhe pёr performancёn lejohen, por palёt duhet
tё angazhohen pёr tё negociuar liberalizimin
ose heqjen e kuﬁzimeve tё tilla. Palёt duhet tё
garantojnё se kushtet pёr licenca të mbështeten
nё kritereve objektive dhe transparente (tё tilla
si kompetenca) dhe të mos pёrbёjnё një barrё tё
tepёrt pёr sigurimin e cilёsisё dhe të mos jenë
kuﬁzime pёr të fshehur ofrimin e shёrbimeve
ndёrkuﬁtare. Kapitulli 12 pёrshkruan hapat
drejt vendosjes sё standardeve profesionale
reciproke dhe trajton posaçёrisht shёrbimet
ligjore, inxhinjerike, dhe shërbimet e
transportit me autobusё e kamiona. NAFTA u
ka kёrkuar palёve tё heqin kushtet e shtetёsisё
dhe të qëndrimit të pёrhershëm pёr licencimin
ose certiﬁkimin e ofruesve profesionistë tё
shёrbimeve tё njё pale tjetёr brenda dy vjetёve
nga hyrja e saj nё fuqi si marrёveshje. Ajo
kërkon, gjithashtu, që palët të konsultohen pёr
heqjen e kushteve tё tilla edhe pёr licencimin
dhe certiﬁkimin e ofruesve tё shёrbimeve tё
tjera.

IX.1.5 Integrimi rajonal: Federata e
Shteteve tё Pavarura
Integrimi rajonal nё Federatën e Shteteve tё
Pavarura (Commonwealth of Independent
States, CIS) është ndjekur nё shumё nivele,
megjithёse rezultatet kanё qenё kontradiktore.
Nё vitin 1992 u pёrfundua njё marrёveshje
pёr lёvizjen e lirё tё qytetarёve tё Federatës
së Shteteve tё Pavarura (CIS) nёpёr territorin
e Federatës, megjithёse gjysma e vendeve
tё CIS, pёrfshirё kёtu edhe Federatёn Ruse
dhe Kazakistanin, mё vonё e prishën kёtё
marrёveshje duke preferuar tё miratonin
marrёveshje dypalёshe. Sot, tё gjitha vendet
e CIS, me pёrjashtim tё Gjeorgjisё dhe tё
Turkmenistanit, kanё marrёveshje pёr kalim
pa viza me Rusinё, pavarёsisht se ato zbatohen
vetёm pёr pranimin nё territor dhe nuk shtrihen
deri nё tё drejtёn pёr tё zёnё edhe punё.
Zhvillimet e kohёve tё fundit janё pёrqendruar
më shumë nё integrimin e mёtejshёm ekonomik
tё rajonit. Nё maj tё vitit 2001 u themelua
Komuniteti Ekonomik Euroaziatik (Eurasian
Economic Community, EAEC). Ky pёrbёhej
nga Bjellorusia, Kazakistani, Kirgizstani, Rusia,
Taxhikistani dhe Uzbekistani.32 Objektivat
kryesorё tё EAEC janё zhvillimi i njё bashkimi
doganor tё plotё dhe i njё tregu tё pёrbashkёt.
Njё objektiv tjetёr qё lidhet speciﬁkisht me
migracionin synon nё hartimin e udhёzimeve
tё pёrbashkёta pёr sigurinё kuﬁtare.33 Pritet
qё EAEC tё shkrihet me Organizatёn pёr
Bashkёpunim tё Azisё Qendrore (Central
Asian Cooperation Organization, CACO), e
cila ёshtё themeluar nё vitin 1991 si Federata
e Azisё Qendrore. CACO pёrbёhet nga tё
njёjtat shtete anёtare si EAEC, me pёrjashtim
tё Bjellorusisё. Objektivi i tĳ kryesor ёshtё tё
çojё mё tej integrimin ekonomik tё rajonit.34
Vendet e CIS kanё miratuar marrёveshje rajonale për migracionin pёr motive punёsimi dhe
për parandalimin e migracionit tё parregullt.
Kёto marrëveshje trajtohen mё poshtё.

IX.1.6 Marrёveshjet rajonale dhe
bashkёpunimi ndёrshtetёror
Instrumentet e Kёshillit tё Evropёs pёr
mbrojtjen e punёtorёve migrantё, tё tilla si
Karta Sociale Evropiane (e rishikuar) dhe
Konventa Evropiane pёr Statusin Ligjor tё
Punёtorёve Migrantё
(ECMW) pёrfshĳnё
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njё numёr dispozitash qё u kёrkojnё palёve
kontraktuese tё bashkёpunojnё me njёra
tjetrёn. Kjo ka tё bёjё me bashkёpunimin
zyrtar nё nivel rajonal pёr migracionin pёr
motive punёsimi. Pёr shembull, Karta Sociale
Evropiane (e rishikuar) nё nenin 19 mbi tё
drejtёn e punёtorёve migrantё dhe tё familjeve
tё tyre pёr mbrojtje dhe ndihmё, iu kёrkon
Shteteve Palё qё “tё nxisin bashkёpunimin
e duhur, midis shёrbimeve sociale, publike
dhe private, nё vendet e emigracionit dhe tё
imigracionit” (Neni19(3). ECMW parashikon
bashkёpunimin midis palёve kontaktuese pёr
shkёmbimin dhe ofrimin e informacionit tё
pёrshtatshёm pёr migrantёt e mundshëm. Ky
informacion, ndёr tё tjera, ka tё bёjё, me:
 qëndrimin, kushtet e punёsimit dhe shanset
pёr bashkim familjar, natyrёn e punës
sё tyre, sigurimet shoqёrore, strehimin,
transferimin e kursimeve, etj;
 trajnimin profesional dhe skemat e
ritrajnimit pёr tё garantuar se ata kujdesen
sa mё shumё qё tё jetё e mundur pёr
nevojat e punёtorёve migrantё me synimin
e kthimit tё tyre nё vendin e tyre tё
origjinёs;
 rregullat dhe masat qё praktikohen deri tani
pёr t’u dhёnё mёsim fёmĳёve tё punёtorёve
migrantё nё gjuhёn e tyre amtare, pёr tё
lehtёsuar ndёr tё tjera, kthimin e tyre nё
vendin e tyre tё origjinёs;
 dhёnien e informacionit punёtorёve
migrantё rreth kushteve nё vendin
e tyre tё origjinёs gjatё kthimit tё
tyre pёrfundimtar nё shtёpi (përkatësisht Nenet 16, 14(5), 15 dhe 30).
ECMW i lidh disa detyrime tё palёve kontraktuese me miratimin e marrёveshjeve tё mёtejshme dypalёshe ose shumёpalёshe nё fusha
tё tilla si transferimi i kursimeve, sigurimet
shoqёrore, ndihma sociale dhe shëndetёsore
dhe taksimi i dyﬁshtё (repektivisht nenet 17,
18, 19 dhe 23).
Nё 15 prill 1994, tё gjitha vendet anёtare tё CIS
nёnshkruan Marrёveshjen pёr Bashkёpunimin
pёr Migracionin pёr Motive Punёsimi dhe
Mbrojtjen Sociale të Punёtorёve Migrantё. Kjo
marrёveshje bazohet nё parimet e ILO dhe
pёrmban dispozitat e mëposhtme:


njohja reciproke e diplomave, e dokumenteve tё tjera tё vlerёsimit tё punёs dhe e
të dhënave të regjistruara pёr punёn;







rregullat e punёsimit nё vendin e
destinacionit;
heqja e taksimit tё dyﬁshtё;
trajtimi i barabartё midis punёtorёve
migrantё dhe vendasve nё fushёn e
sigurimeve shoqёrore, tё sigurimit tё jetёs
dhe tё përkujdesit shёndetёsor;
transferimi i ﬁtimeve dhe i kursimeve.

Megjithatё, marrёveshja ёshtё e kuﬁzuar nё
gamёn e saj pёrderisa ajo zbatohet vetёm pёr
punёtorёt migrantё me qëndrim tё ligjshёm
dhe pёrjashton anёtarёt e familjeve tё tyre.
Ajo gjithashtu duhet tё zbatohet pёrmes
marrёveshjeve dypalёshe dhe deri mё sot,
nuk janë miratuar shumë marrёveshje të tilla
(Seksioni IX.1.1.1 mё sipёr)35.
Pёrveç marrёveshjes sё vitit 1994, vendet e
CIS kanё pёrpunuar nё vitin 2003 njё dra�konventё pёr statusin ligjor tё punёtorёve
migrantё dhe tё anёtarёve tё familjeve tё
tyre. Ky dra� pёrbёn dokumentin e parё
ndёrkombёtar nё rajon i cili synon tё mbrojё tё
drejtat e punёtorёve migrantё dhe tё anёtarёve
tё familjeve tё tyre. Dra�i i konventës pёrmban
njё klauzolё qё pengon diskriminimin për
të njëjtat shkaqe qё përcaktohen edhe nё
instrumentet ndёrkombёtare pёr tё drejtat
e njeriut. Po ashtu, ai pёrmban dispozita qё
mbrojnё tё drejtat themelore tё punёtorёve
migrantё, tё tilla si mbrojtja nga tortura dhe
trajtimi çnjerëzor, nga skllavёria dhe nga puna
e detyruar. Dra�i i konventës parashikon
trajtimin e barabartё tё punёtorёve migrantё
dhe vendasve për pagesёn e rrogave, kushtet
e punёsimit, sigurimet shoqёrore, aksesin nё
gjykata, etj. Ajo pёrmban edhe dispozita pёr
masa tё posaçme nё lidhje me mbrojtjen e grave
migrante dhe tё fёmĳёve. Teksti i konventёs
nuk ka marrё ende formё pёrfundimtare
dhe mbi tё po punohet, por ajo ka marrë
mbёshtetje nga Konfederata Ndёrkombёtare e
Sindikatave tё Lira, e cila organizoi nё nёntor
2004 njё seminar tё posaçёm pёr migracionin
pёr motive punёsimi nё vendet e CIS dhe
mbrojtjen e punёtorёve migrantё nё Moskё.36
Nё vitin 1998, vendet e CIS miratuan njё
marrёveshje pёr lu�ën kundër migracionit të
parregullt. Kjo marrёveshje pёrmban dispozita
pёr ndalimin e migracionit tё parregullt, dёbimin,
ripranimin, dhe shkёmbimin e informacionit. Kjo
e përkuﬁzon një migrant të parregullt si person
që përfshihet në punë të paligjshme.
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IX.1.7 Marrёveshjet
global

nё

nivel

Duhet vёnё nё dukje qё nё ﬁllim se nё
nivel global nuk ekziston ndonjё regjim
ndёrkombёtar gjithëpërfshirës migracioni.
Pranimi i personave nё shtete pёr motive
punёsimi rregullohet kryesisht pёrmes
ligjeve dhe politikave kombëtare. Megjithatё,
nё nivel global, janё hartuar njё numёr
mekanizmash zyrtarё nёn patronazhin e
traktateve ndёrkombёtare, me synimin e
intensiﬁkimit tё bashkёpunimit ndёrshtetёror
pёr migracionin pёr motive punёsimi ose
pёr lёvizjen e personave brenda kontekstit tё
tregtisё ndёrkombёtare nё shёrbime.
IX.1.7.1 Bashkëpunimi
traktatet ndërkombëtare

ndërshtetëror

në

Siç u trajtua me njёfarё detajimi nё Seksionin
I.2 mё sipёr, pёr mbrojtjen e të drejtave të
punёtorёve migrantё nё procesin e migracionit
janё miratuar disa konventa ndёrkombёtare.
Kёto janё IRCMW dhe instrumentet pёrkatёse
tё ILO. Por, nё kёto traktate gjenden edhe pjesё
dhe dispozita tё rёndёsishme qё merren me
bashkёpunimin ndёrshtetёror.
Ndёrsa IRCMW vendos njё kuadёr kryesor
pёr mbrojtjen e tё drejtave tё të gjithë
punёtorёve migrantё dhe tё familjeve tё tyre
pavarёsisht nga statusi i tyre, ajo pranon nё
disa vende, veçanёrisht nё pjesёn VI se njё
kuadёr i tillё për të drejtat e njeriut nuk mund
tё zbatohet me efektivitet pa konsultim dhe
bashkёpunim midis shteteve. Kjo pёrfshin
jo vetёm konsultimin dhe bashkёpunimin
ndërmjet shteteve nё nivel dypalёsh, rajonal e
shumёpalёsh, por gjithashtu edhe konsultimin
dhe bashkёpunimin e qeverisё me faktorё të
tjerё si punёdhёnёsit, sindikatat dhe organizata
tё tjera. Prandaj, nё kёtё mёnyrё, proceset
e konsultimit dhe tё bashkёpunimit pёr
migracionin pёr motive punёsimi dhe pranimi
i standardeve tё detyrueshme ligjore pёr
mbrojtjen e tё drejtave tё tё gjithё punёtorёve
migrantё dhe tё familjeve tё tyre janё parё si
elemente qё sjellin pёrﬁtime reciproke, si pёr
migrantёt ashtu edhe pёr shtetet nё �alё.
Pjesa VI pёr nxitjen e kushteve tё mira, tё drejta,
njerëzore dhe tё ligjshme pёr migracionin
ndёrkombёtar pёr motive punёsimi pёrbёn
pjesën kryesore tё ICRMW qё trajton konsulti-

min dhe bashkёpunimin midis shteteve. Shtetet
Palё kanё detyrimin e pёrgjithshёm, nё bazё tё
nenit 64, tё konsultohen dhe tё bashkёpunojnё
“me synim nxitjen e kushteve tё mira, tё drejta
dhe njerëzore tё migracionit ndёrkombёtar tё
punёtorёve dhe tё anёtarёve tё familjeve tё
tyre” dhe “nё kёtё drejtim, i duhet kushtuar
vёmendja e duhur jo vetёm nevojave dhe
burimeve pёr fuqi punёtore, por gjithashtu
edhe nevojave sociale, ekonomike, kulturore,
dhe nevojave të tjera tё punёtorёve migrantё
dhe anëtarëve të familjeve tё tyre tё pёrfshira,
si edhe pasojave tё njё migracioni tё tillё
pёr komunitetet përkatëse”. Pjesa VI trajton
gjithashtu konsultimin dhe bashkёpunimin
midis shteteve palё nё lidhje me fushat e
mёposhtme:






konsultimi, shkёmbimi i informacionit
dhe bashkёpunimi midis autoriteteve
kompetente tё shteteve palё tё pёrfshira nё
migracionin ndёrkombёtar tё punёtorёve
dhe tё familjeve tё tyre (Neni 65(1)(b));
bashkёpunimi pёr miratimin e masave pёr
kthimin e rregullt tё punёtorve migrantё
dhe tё anёtarёve tё familjeve tё tyre nё
vendin e origjinёs, kur ata vendosin tё
kthehen, ose kur skadon leja e tyre e
qëndrimit ose e punёs, ose kur ata ndodhen
nё shtetin e punёsimit nё njё situatё tё
parregullt (Neni 67(1));
bashkёpunimi me synim nxitjen e
kushteve tё pёrshtatshme ekonomike pёr
rivendosjen e punёtorёve migrantё tё
rregullt dhe lehtësimin e riintegrimit të
tyre tё qёndrueshёm social dhe kulturor
nё shtetin e origjinёs (Neni 67(2)).

IRCMW i jep njё rёndёsi tё madhe edhe rolit
tё rregullimeve dhe marrёveshjeve dypalёshe,
rajonale dhe shumёpalёshe, veçanёrisht nё
kuadrin e nxitjes sё tё drejtave tё punёtorёve
migrantё dhe tё anёtarёve tё familjeve tё tyre
(parathënia). Sigurisht, nёse instrumentet
dypalёshe dhe shumёpalёshe nё fuqi pёr njё
shtet palё, u japin mё shumё tё drejta dhe liri
favorizuese migrantёve, atёherё, instrumente
tё tilla duhet tё respektohen (Neni 81(1))
(Seksioni IX.1.1.5 mё sipёr).
Nё instrumentet e ILO ekzistojnё edhe
dispozita qё u imponojnё shteteve palё
detyrime për të bashkëpunuar me njëritjetrin me synim parandalimin e abuzimit nё
procesin e migracionit dhe rekomandimin e
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bashkёpunimit tё mёtejshёm nё nivel dypalёsh
e shumёpalёsh për lehtёsimin e migracionit tё
ligjshёm pёr motive punёsimi dhe për trajtimin

e barabartё nё fushёn e mbrojtjes sociale si edhe
pёr ruajtjen e tё drejtave të ﬁtuara pёr mbrojtje
sociale (Kutia IX.6).

Kutia IX.6
Instrumentet e ILO dhe bashkёpunimi ndёrkombёtar pёr migracionin pёr motive punësimi
Disa instrumente tё ILO qё kanё tё bёjnё me punёtorёt migrantё theksojnё rёndёsinё e
bashkёpunimit ndёrkombёtar nё fushёn e migracionit pёr motive punёsimi, pёrfshirё kёtu
miratimin e marrёveshjeve dypalёshe. Pёr shembull, Konventa e ILO Nr.143 iu bёn thirrje Shteteve
Anёtare tё miratojnë, aty ku ёshtё e mundur nё bashkёpunim me Shtete tё tjera Anёtare, njё
numёr masash pёr të përcaktuar dhe zhdukur lёvizjet klandestine dhe punësimin e paligjshёm
tё punёtorёve migrantё. Nё nivel ndёrkombёtar, duhet tё kryhen kontakte sistematike dhe
shkёmbime informacioni të vazhdueshme për këto çështje midis shteteve anёtare tё interesuara.
Njё nga qёllimet e kёtĳ bashkёpunimi ёshtё të bëhet e mundur ndjekja penale e autorёve tё
traﬁkimit pёr qёllime pune pavarёsisht se nga cili vend i ushtrojnё ata aktivitetet e tyre.
Megjithёse ёshtё e diskutueshme nёse marrёveshjet dypalёshe kanё qenё efektive si mjete pёr tё
trajtuar mungesat strukturore pёr fuqi punёtore dhe pёr pakёsimin e migracionit tё parregullt,
arritja e marrёveshjeve dypalёshe [Seksioni IX.1.1] mund tё jetё njё zgjidhje e dobishme pёr tё
ofruar mbrojtje mё tё mirё tё punёtorёve migrantё, ose për fusha të tilla si mbrojtja sociale, ose
për kategoritё mё tё cёnueshme tё punёtorёve migrantё, si punёtorёt shtёpiakё.
Shumё shtete po orientohen gjithnjë e më shumë drejt kёtyre marrёveshjeve pёr tё rregulluar
valёt mё tё mëdha tё emigracionit dhe tё imigracionit si edhe çёshtjet sociale tё migracionit si
mbrojtja sociale. Njё zgjidhje e tillё rekomandohet edhe nga njё numёr instrumentesh tё ILO:
Marrёveshja Model pёr Migracionin e Pёrkohshёm dhe tё Pёrhershёm pёr Motive Punёsimi, pёrfshirё
Migracionin e Refugjatёve dhe tё Personave tё Shpërngulur, që është vënë si aneks i Rekomandimit
Nr.86 pёr Migracionin pёr Punёsim (i rishikuar) tё vitit 1949. Kjo ofron njё kuadёr tё dobishёm
pёr udhёheqje pёr ato lloj çёshtjesh qё mund tё rregullohen me marrёveshjet dypalёshe dhe
shumёpalёshe pёr migracionin. Marrёveshja Model trajton masa tё tilla si:














shkëmbimi i informacionit;
veprimi kundёr propagandёs keqorientuese;
kushtet dhe kriteret pёr migracion;
organizimi i rekrutimit dhe i vendosjes sё migrantёve;
informacioni dhe ndihma ndaj migrantёve;
transferimi i ﬁtimeve;
pёrshtatja e punёtorёve migrantё tё pёrhershёm;
zgjidhja e konﬂikteve;
barazia nё trajtim nё disa fusha;
kontratat e punёs;
mobiliteti nё punёsim
kthimi i migrantёve;
masat pёr metodat e bashkёpunimit dhe tё konsultimit midis Shteteve Palё.

Marrёveshja model parashikon qё marrёveshjet dypalёshe duhet tё pёrmbajnё dispozita pёr
trajtimin e barabartё tё migrantёve dhe vendasve dhe rregullime tё pёrshtatshme pёr tё drejtat
e ﬁtuara nё fushёn e mbrojtjes sociale. Pёrveç kёsaj, Konvetat Nr. 118 dhe Nr.157 qё trajtojnё
barazinё e trajtimit nё fushën e mbrojtjes sociale dhe ruajtjen e tё drejtave tё ﬁtuara në fushën
e mbrojtjes sociale, parashikojnё qartë se shtetet ratiﬁkuese mund të mbajnë në fuqi dispozita
të Konventës për ruajtjen e tё drejtave tё ﬁtuara dhe për sigurimin e pёrﬁtimeve jashtё pёrmes
lidhjes sё marrёveshjeve dypalëshe dhe shumёpalёshe.
Burimi: ILO, Departamenti i Standardeve Ndërkomëtare të Punës (NORMES) (Mars 2006).
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Megjithatё, deri mё sot, këto instrumente
speciﬁke shumёpalёshe nuk janё pranuar
gjerёsisht. Pranimi i tyre i gjerë do tё krĳonte
mundёsinё e hartimit tё njё kuadri të plotë pёr
bashkёpunimin shumёpalёsh.
Nё nivel global, po ndodh më shumë njё
bashkёpunim me karakter jozyrtar. Nё
pёrgjithёsi, ky bashkëpunim po ndodh pёrmes
sё ashtuquajturёs Iniciativё tё Bernёs. Ky ёshtё
njё proces i drejtuar nga shteti dhe i mbёshetur
nga qeveria zvicerane dhe i ndihmuar nga
IOM. Ajo ka të bëjë në mënyrë të veçantë
me migracionin ndërkombëtar për motive
punësimi e kryhet nёn patronazhin e ILO nё
kontekstin e miratimit tё Kuadrit Shumёpalёsh
pёr Migracionin pёr Motive Punësimi (ILO,
2005). Iniciativa e Bernës trajtohet nё Seksionin
IX.2.3 mё poshtё.
IX.1.7.2 Marrёveshja e Pёrgjithshme pёr
Tregtinë në Shёrbimet
Marrёveshja e Pёrgjithshme pёr Tregtinë në
Shёrbime (GATS) (WTO, 1994) funksionon
nёn patronazhin e Organizatёs Botёrore tё
Tregtisё37 dhe pёrmban disa rregulla tё cilat
zbatohen nё mёnyrё tё kuﬁzuar globalisht dhe
qё kanё lidhje me lёvizjen e punёtorёve nё
kontekstin e tregtisë nё shёrbime. Kёto rregulla
gjenden tek Mёnyra IV e Marrёveshjes dhe iu
japin mundёsi “personave natyrorё” tё kalojnё
njё kuﬁ ndёrkombёtar nga shteti anёtar A drejt
shtetit anёtar B me qёllim ofrimin e shёrbimit,
i cili njihet si njё nga katёr rrugёt e mundshme
tё shkёmbimit tё njё shёrbimi sipas GATS.
Megjithatё, kёto rregulla janё tё kuﬁzuara
nё praktikё nё planet e shteteve anёtare
dhe përdoren pёr një kategori të ngushtë
tё migrantёve, kryesisht pёr ata qё punojnё
pёr kompanitё shumёkombёshe, si drejtues
ekzekutivё, menaxherё dhe specialistё, dhe
për tё transferuarit brenda kompanisё. Pёr mё
tepёr, kjo lёvizje mund tё kryhet vetëm për

një periudhë të përkohshme, pёr shembull,
vizitorёt pёr biznes nё pёrgjithёsi lejohet tё
qёndrojnё deri nё 90 ditё. Prandaj, prania e
pёrhershme nё vend ёshtё shprehimisht e
përjashtuar.38 Njё gjё tjetёr ёshtё se GATS nuk
zbatohet për individёt qё kёrkojnë të kenë
akses nё tregun e punёs tё njё shteti anёtar në
mënyrë të pavarur si dhe nuk i çliron personat
natyrorё nga kёrkesat qё duhen plotёsuar pёr
të marrë viza.
Nё kuadrin e negociatave të fundit tё
Organizatёs Botёrore tё Tregtisё për tregtinë,
delegacionet nga vendet nё zhvillim dhe nga
vendet mё pak tё zhvilluara kanё kërkuar të
kenë mё shumё akses nё tregjet e punёs tё
vendeve të zhvilluara, veçanёrisht pёrmes
zgjerimit tё kategorive tё personave qё mund
tё hyjnё dhe pёrmes thjeshtimit tё rregullave
tё pranimit. Megjithatё, pёrparimi ka qenё i
ngadalshёm dhe kёtё gjё e kanё treguar edhe
raundet e fundit tё negociatave pёr tregtinё
(Kutia IX.7).
Megjithatё, jashtё kёtyre negociatave, kanё
ekzistuar pёrpjekje tё përbashkëta pёr tё
bashkuar politikёbёrёsit dhe zbatuesit e
politikave tё tregtisё dhe të migracionit si edhe
faktorё tё tjerё nga biznesi dhe shoqёria civile
me synim realizimin e atyre përparimeve qё
mund tё sjellё lëvizja e personave pёr zhvillimin
e ekonomisё globale pёrmes:
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shqyrtimit tё lidhjeve midis tregtisё
ndёrkombёtare dhe migracionit ndërkombëtar;
identiﬁkimit tё rrugёve pёr pёrmirёsimin
e efektivitetit tё angazhimeve ekzistuese tё
tregtisё sipas Mёnyrёs 4 tё GATS nё lidhje
me lёvizjen e pёrkohshme tё personave si
ofrues tё shёrbimeve;
diskutimit tё mundёsive pёr pёrparim
nё negociatat aktuale tё GATS dhe pёr
liberalizimin e mёtejshёm tё tregtisё nё
kёtё fushё (Klein Solomon, 2006).

9.

Kutia IX.7
Konferenca e Ministrave tё Organizatёs Botёrore tё Tregtisё e Hong Kongut e dhjetorit 2005
Nё Konferencёn e Ministrave nё Hong Kong pёr Programin e Punёs tё Doha, mbajtur nё 13–18
dhjetor 2005, ministrant nga 149 qeveri anёtare tё OBT miratuan njё Deklaratё me 44 faqe. Merita
kryesore e Deklaratёs ёshtё se ajo i ktheu pёrsёri nё “pistёn e tyre” negociatat e Dohas pёr tregtinё.
Nё lidhje me shёrbimet, teksti i deklaratёs nuk kёnaq as ata anёtarё tё OBT qё donin qё gjuha e
deklaratёs tё ishte mё ambicioze nё Aneksin e shërbimeve bashkangjitur projektit të Deklaratёs
(pёr shembull, BE nё shkёmbim tё angazhimeve më tё kuﬁzuara pёr bujqёsinë) dhe as ata qё
donin ta zbusnin gjuhёn e saj.
Aneksi C mbi Shёrbimet ishte pjesa mё kontradiktore e Deklaratёs. Speciﬁkisht, nё Mёnyrёn
4, teksti bёn �alё pёr “angazhime tё reja ose tё pёrmirёsuara pёr ofruesit e kontraktuar të
shёrbimeve, pёr profesionistёt e pavarur dhe tё tjerё, që nuk merren me tregti në atë vend”, dhe
për “tё transferuarit brenda korporatёs dhe vizitorёt pёr punë, nё mёnyrё qё ata tё reﬂektojnё
ndёr tё tjera, heqjen ose pakёsimin e ndjeshёm tё testeve pёr nevojat ekonomike dhe tё treguesve
pёr kohёzgjatjen e qёndrimit dhe mundёsinё e rinovimit, nёse ёshtё nevoja”. Ky formulim nuk
ёshtё aq i fortё sa ai qё pёrdoret nё “aneksin alternativ C”, i cili ёshtё formuluar nga G90 (qё
pёrfshin vendet afrikane, karaibet, vendet e Paciﬁkut, grupin e vendeve mё pak tё zhvilluara
dhe Bashkimin Afrikan). Ky aneks u kёrkonte vendeve anёtare tё OBT tё garantonin se tё gjitha
angazhimet e negociuara tё reﬂektonin “pёrmirёsimet nё tё katёr mёnyrat e ofertёs si pёr aksesin
nё treg dhe trajtimin kombëtar ashtu edhe veçanërisht për Mënyrën 4 për liberalizimin e kategorive
që nuk kanë lidhje me tregtinë”. Disa analistё tregjesh mendojnё se pёrﬁtimet pozitive nga Mёnyra
4 dhe nga këto rreshta do tё jenë të kuﬁzuara dhe se pёr shumicën e vendeve në zhvillim do të
rëndohen nga presionet për të hapur tregjet e tyre tё punës nё Mёnyrёn 3. Nё kёtё drejtim, teksti
bёn thirrje pёr “zgjerimin e pjesёmarrjes sё drejtë tё tё huajve” dhe pёr “lejimin e njё numri mё tё
madh tё kategorive tё personave juridikë qё lejohen”.
Burimi: IOM, Drejtoria e Politikës së Migracionit, Studimeve dhe Komunikimeve; OBT (2005).
IX
Qё nё vitin 2002, pёr kёtё gjё janё organizuar
tre seminare:






(i) Simpoziumi, i sponsorizuar nga OBT
dhe Banka Botёrore, pёr Lёvizjen e
Personave Fizikё (Mёnyra 4) sipas GATS
nё prill 2002 (Banka Botërore, 2002; OBT,
2002);
(ii) Seminari i organizuar bashkarisht
nga OECD, Banka Botёrore dhe IOM, pёr
Tregtinё dhe Migracionin, nё nёntor 2003
(OECD, 2004c; Banka Botërore, 2003; IOM,
2003e); and
(iii) njё seminar nё vazhdim nё tetor 2004, i
bashkёkryesuar nga IOM, Banka Botёrore
dhe OBT me titull “Manaxhimi i Lёvizjes
sё Njerёzve: çfarё mund tё mёsohet pёr
Mёnyrёn 4 tё GATS” (IOM, 2004b; Banka
Botërore, 2004; OBT, 2004).

IX.2 Mekanizmat më pak
formalë dhe konsultativë
Për të lehtësuar migracionin e rregullt për
motive punësimi dhe për të mbrojtur punëtorët
migrantë është e rëndësishme të merren
angazhime zyrtare përmes marrëveshjeve
dypalëshe të punës, mekanizmave rajonalë
të integrimit dhe konventave rajonale e
ndërkombëtare. Kur është e vështirë për të
arritur këto marrëveshje, siç ndodh shpesh,
zgjidhje të tjera mund të provojnë të jenë një
mjet efektiv për të siguruar bashkëpunimin
mes shteteve. Këto zgjidhje të tjera përfshĳnë
mekanizma konsultative jodetyruese të tilla si
proceset konsultative rajonale, komisionet e
përbashkëta të punës dhe grupet e punës.
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IX.2.1 Proceset rajonale
konsultative
Marrëveshje rajonale më pak formale, krahasuar
me mekanizmat më formalë të trajtuara në
Seksionin IX.1 në kontekstin e regjimeve
rajonale integruese dhe të traktateve ligjërisht
detyruese janë proceset konsultative (Zyra
Federale për Migracionin në Zvicër, 2005; IOM,
2005e). Proceset Konsultative Rajonale (RCP)
janë një shembull i mekanizmave jodetyruese
që bashkojnë së bashku zyrtarët e migracionit
të vendeve të origjinës dhe destinacionit për të
diskutuar së bashku për çështjet e migracionit.
IOM është angazhuar në nxitjen e dialogut
dhe bashkëpunimit për menaxhimin e
migracionit mes vendeve të origjinës, tranzit
dhe destinacionit në nivele rajonale, dhe
nën-rajonale, të tilla si Procesi i Pueblas për
Amerikën Qendrore dhe Veriore, i ﬁlluar në
1996. Procesi i Pueblas (Konferenca Rajonale për
Migracionin) u iniciua nga Meksika dhe qëllimi
kryesor i tĳ është menaxhimi i migracionit të
parregullt në rajon. Një Plan Veprimi u miratua
në 1997 dhe objektiva të reja u diskutuan në
2000. Plani i Veprimit u realizua në pjesën më
të madhe. Kështu, u organizuan seminare për
tema të veçanta, u shkëmbye informacion, u
dha asistencë teknike, dhe pati shumë raste
të ndihmës ndërmjet vendeve. IOM siguroi
sekretariatin (von Koppenfels, 2001).
Ka dy karakteristika themelore të përbashkëta
të proceseve rajonale konsultative. Ato janë
informale dhe rezultatet, megjithëse të arritura
me konsensus, nuk janë të detyrueshme
për t’u zbatuar. Megjithëse çështjet për
diskutim në këto procese varen nga interesat
e palëve pjesëmarrëse, njohja dhe pranimi i
një interesi të përbashkët për menaxhimin
e migracionit, pavarësisht nga interesat dhe

eksperiencat e çdo vendi, është elementi kyç
për funksionimin me sukses të proceseve
konsultative rajonale. Roli më i rëndësushëm
që një proces konsultativ rajonal mund të luajë
është të inkurajojë përfaqësuesit e qeverive të
vendeve të ndryshme të diskutojnë së bashku
dhe t’i trajtojnë çështjet nga këndvështrimi
shumëpalësh. Diskutimi dhe shkëmbimi
i eksperiencave shërben për zhvillimin e
marrëdhënieve, zgjerimin e njohurive dhe të
mirëkuptimit reciprok dhe ndërtojnë besimin
që është shumë i rëndësishëm duke parë
vështirësitë e çështjeve që trajtohen. Si rezultat
i një metode për ndërtimin e besimit hap pas
hapi, fushat e bashkëpunimit të mundshëm
ﬁllojnë të zgjerohen. Në këtë këndëvështrim,
proceset konsultative rajonale shërbejnë si një
mjet shumë i rëndësishëm për të kuptuar më
mirë shkaqet dhe pasojat e faktorëve që çojnë
në tendencat e migracionit, dhe gjithashtu, si
një mjet praktik për të mbajtur dhe shkëmbyer
të dhëna dhe dokumente të besueshme e të
kohëve të fundit për tendencat, programet dhe
politikat që lidhen me këta faktorë.
Procesi më i fundit rajonal që përqëndrohet
veçanërisht tek migracioni për motive punësimi
është Konsultimet në nivel ministrash të
vendeve origjinës në Azi për punësimin jashtë
(Kutia IX.8)
Një proces konsultativ rajonal (RCP) për vendet
e OSBE në rajonin evropian që po provon se
është shumë i rëndësishëm është procesi i
Söderköping,39 i ﬁlluar në ﬁllim të viteve 2001
dhe që përfshin dhjetë vende përgjatë kuﬁrit
lindor të zmadhuar të BE.40 Procesi mbështetet
nga BE, IOM, Bordi suedez i migracionit
dhe UNHCR. Objektivi është të mbështesë
bashkëpunimin ndërkuﬁtar ndërmjet vendeve
pjesëmarrëse për çështjet e azilit, migracionit
dhe menaxhimit të kuﬁjve.

KUTIA IX.8
Konsultimet në nivel ministrash të vendeve të origjinës në Azi për punësimin jashtë: Procesi
Kolombo
Në përgjigje të kërkesë së bërë nga shumë vende aziatike të origjinës, IOM organizoi konsultime
në nivel ministrash në 2003, 2004 dhe 2005. Dhjetë vendet pjesëmarrëse në takimin e parë
(Bangladeshi, Kina, India, Indonezia, Nepali, Pakistani, Filipinet, Siri Lanka, Tailanda dhe
Vietnami) dhanë rekomandimet për menaxhimin efektiv të programeve të punësimit jashtë dhe
ranë dakord për vazhdimësinë e tyre.
Qëllimi i Konsultimeve në nivel ministrash është të sigurojë një forum diskutimesh për vendet
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Konsultimet në nivel ministrash të vendeve të origjinës në Azi për punësimin jashtë: Procesi
Kolombo (vazhdim)
aziatike që dërgojnë fuqi punëtore që të:






shkëmbejnë eksperiencat, mësimet e nxjerra dhe praktikat më të mira për politikat dhe
praktikat e punësimit jashtë;
konsultohen për problemet e hasura nga punëtorët jashtë, vendet e origjinës e të
destinacionit;
propozojnë zgjidhje praktike për mbarëvajtjen e punëtorëve vulnerabël jashtë;
shtojnë përﬁtimet e zhvillimit;
rrisin dialogun me vendet e destinacionit.

Sukseset e arritura deri tani përfshĳnë:
 përcaktimin nga ministrat e zyrtarët e lartë të sﬁdave dhe nevojave të politikave dhe
shqyrtimin e një numri reagimesh të mundshme dhe shkëmbimin e eksperiencave për
programet e zhvillimit;
 hartimin e programit të trajnimit për atashetë dhe administratorët e punës dhe kryerjen e
kurseve të parbashkëta të trajnimit;
 përgatitjen për ngritjen e një Qendre Burimore të Përbashkët për punëtorët jashtë;
 zbatimin e rekomandimeve në nivel kombëtar.
Konsultimet e treta ministeriale në Bali të Indonezisë u pasuruan më shumë nga pjesëmarrja e
vendeve të destinacionit me delegacione nga Bahreini, Italia, Kuvaiti, Malajzia, Katari, Republika
e Koresë, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Afganistani u mirëprit si anëtar i ri i
grupit pasi kishte marrë pjesë si vend vëzhgues në vitin 2004. Organizatat ndërkombëtare dhe
rajonale që morën pjesë në konsultime ishin ADB, ASEAN, EC, GCC, DFID, ILO, UNIFEM dhe
Banka Botërore.
Burimi: Divizioni i Migracionit për Motive Punësimi, IOM.
Një proces konsultativ rajonal tjetër është
Dialogu Pan-Evropian i sapo ﬁlluar për
Menaxhimin e Migracionit. Objektivi i tĳ
është “të krĳojë një platformë për dialogun
shumëpalësh rajonal me qëllim që të
përgatiten politika koherente dhe transparente
të migracionit dhe të programohen prioritetet
ndërmjet shteteve anëtare të BE dhe fqinjëve të
tyre”.41 Po ashtu, ka edhe procese ndër-rajonale,
të tilla si “5 + 5”, ku bëjnë pjesë pesë vende të
Evropës Jugore dhe pesë vende të Afrikës së
Veriut,42 dhe Konsultimet Ndërqeveritare për
Migracionin dhe Azilin (IGC), ku bëjnë pjesë
12 vende të Evropës Perëndimore dhe katër
vende të reja migracioni.43
Me përjashtim të Procesit të Kolombos, asnjë
prej këtyre proceseve konsultative rajonale
të tjera nuk merret në mënyrë të veçantë me
migracionin për motive punësimi, megjithëse
kjo temë po bëhet gjithnjë e më shumë ose
një aspekt integral ose një çështje gjithnjë e
më e rëndësishme në axhendën e Shteteve.
P.sh., udhërrëfyesi i Procesit Söderköping

2005-2007 i referohet harmonizimit në nivel
rajonal të migracionit për motive punësimi dhe
dërgesave të migrantëve si një prej synimeve
të procesit dhe përcakton “mbështetje për
rregullimin e migracionit për motive punësimi
përfshirë sigurimin e aksesit për informacion
mbi shanset për punësim dhe udhëtim jashtë”
si një domosdoshmëri për informacion për
vendet përﬁtuese (Söderköping Process, 2005:
2, 4). Procesi i Konsultimeve Ndërqeveritare
për Migracionin dhe Azilin (IGC) po e kalon
vëmendjen e tĳ në çështje që nuk kanë lidhje
me azilin dhe po diskuton migracionin për
motive punësimi.
Një proces konsultativ rajonal tjetër me lidhje
të veçantë me rajonin evropian të OSBE
është procesi i Budapestit që ka në qendër
bashkëpunimin për të parandaluar dhe
pakësuar migracionin e parregullt, përfshirë
traﬁkun dhe kontrabandën e qenieve njerëzore.
Qendra Ndërkombëtare për Politikën dhe
Zhvillimin e Migracionit (ICMPD) vepron si
sekretariat për grupin e vendeve të procesit

- 232 -

IX. BASHKËPUNIMI NDËRSHTETËROR

të Budapestit.44 Në Konferencën e fundit
Ministeriale të Grupit të Budapestit, të mbajtur
në Rhodes në qershor 2003 (ICMPD, 2003), u
propozuan një numër masash të rëndësishme
për migracionin për motive punësimi.
Ministrat �uan vendet e destinacionit “të
vlerësojnë ndikimin e politikave aktuale
të tregut të punës me qëllim parandalimin
e migracionit të parregullt”; riaﬁrmuan
“nevojën për masa ndëshkuese e frenuese
efektive mbi punëdhënësit për t’i dhënë fund
punësimit të migrantëve të paligjshëm”; dhe
rekomanduan ﬁllimin e dialogut ndërmjet
vendeve të Evropës Qendrore e Lindore për
“harmonizimin e rregullave për pranimin e
kategorive të ndryshme [të migrantëve të tillë
si ndër të tjera ] ... të personave të punësuar e të
vetëpunësuar [dhe] studentëve”.
Nën kujdesin e Procesit të Budapestit, ICMPD
po kryen një projekt për ridrejtimin e procesit
drejt vendeve të rajonit CIS, me qëllim “shtyrjen
përpara të zhvillimit të një procesi informal
për trajtimin e migracionit të parregullt në
rajonin CIS, duke shtruar kështu rrugën për
një dialog të strukturuar për këto çështje
ndërmjet vendeve të rajonit dhe vendeve fqinje
të BE si edhe vendeve të tjera evropiane të
destinacionit”.45

Formate të tjera të konsultimeve me fuqi
jodetyruese ndërmjet vendeve të origjinës e të
destinacionit janë tavolinat e rrumbullakta dhe
komisionet studimore ose grupet e punës. Në
Azi, akoma nuk ka struktura të ngritura për
konsultime të rregullta në nivel shumëpalësh
ndërmjet vendeve të origjinës së fuqisë
punëtore dhe vendeve të destinacionit. Në
të kaluarën, ILO ka organizuar diskutime në
tavolina të rrumbullakta me qëllim sigurimin e
mundësisë për të shkëmbyer hapur mendimet
për çështje të debatueshme pa ushtruar
presionin për të arritur në marrëveshje ose
për të arritur një konkluzion zyrtar. Tre
tavolinat e rrumbullakta arabo-aziatike të
mbajtura ndoshta e arritën këtë gjë, por nuk
pati ndonjë aktivitet në vazhdim (Abella 2000).
Krĳimi i grupeve të punës, task forcave ose
atyre që janë përdorur me efektivitet të mirë
në negociatat ndërkombëtare për tregtinë,
komiteteve studimore, ndoshta mund të dalë
si një mënyrë për vazhdimin e aktiviteteve.
Ngritja e grupeve shumëpalëshe të punës ose
e komiteteve studimore shumëpalëshe për
migracionin për motive punësimi do të ishin
një mënyrë e pakundërshtueshme dhe praktike
për koordinimin e politikave të migracionit të
vendeve kryesore të origjinës e të destinacionit
në rajon.

IX.2.2 Takime të tjera informale

IX.2.3 Iniciativat globale

Kur zbatohen me efektivitet, Marrëveshjet
Dypalëshe të Punës mund të nxisin migracion
të rregullt dhe të mbrojnë punëtorët migrantë.
Në përgjithësi, dhe veçanërisht në vendet e
Gjirit (Gulf), vendet e destinacionit priren
të vendosin mekanizma më pak formalë
për të bashkëpunuar me vendet e origjinës
për menaxhimin e migracionit për motive
punësimi. Tashmë janë krĳuar Komisione të
përbashkëta të punës (JCL) nga qeveritë aziatike
për të arritur një bashkëpunim më të madh me
qeveritë e vendeve arabe, si edhe nga vendet
aziatike të punësimit (Abella, 2000). Në thelb,
ato sigurojnë një mekanizëm për konsultime
jozyrtare ndërmjet autoriteteve administrative
të vendeve të origjinës dhe të destinacionit
(zakonisht Ministritë e Punës dhe të Punësimit)
mbi çështje për të cilat është rënë dakord nga
palët respektive. Abella (2000) ofron shembuj
se si Komisionet e përbashkëta të Punës (JCL)
kanë kontribuar për anullimin e rregullave që
nuk ishin të drejta për punëtorët migrantë.

IX.2.3.1 Iniciativa e Bernës
Iniciativa e Bernës u lançua nga qeveria
zvicerane gjatë Simpoziumit Ndërkombëtar
për Migracionin në 14-15 qershor 2001. Ai
është një process konsultativ i organizuar nga
shteti me qëllim arritjen e një menaxhimi më të
mirë të migracionit në nivel kombëtar, rajonal
dhe global përmes rritjes së bashkëpunimit
mes Shteteve. Procesi i ndihmon qeveritë të
diskutojnë së bashku prioritetet e ndryshme
të politikave të tyre dhe të përcaktojnë
interesat e tyre afat-gjata për migracionin me
synim hartimin e një orientimi të përbashkët
për menaxhimin e migracionit.46 IOM ngre
Sekretariatin për Iniciativën e Bernës.
Rezultati më i rëndësishëm i Iniciativës
së Bernës ka qenë hartimi i Programit
Ndërkombëtar për Menaxhimin e Migracionit
(IAMM) (Zyra Federale e Zvicrës për
Migracionin, 2005a; IOM, 2005d). IAMM është
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një burim me fuqi jodetyruese dhe një kuadër
i gjerë politik mbi menaxhimin e migracionit
në nivel ndërkombëtar që u hartua përmes një
numri konsultimesh ku u përfshinë shtetet e
interesuara si aktorët kryesorë në këtë fushë
me këshillat dhe mbështetjen e organizatave
rajonale e ndërkombëtare që punojnë në këtë
drejtim, OJF dhe ekspertëve të pavarur për
çështjet e migracionit (Nielsen, 2006).
IAMM parashtron një numër mendimesh të
përbashkëta dhe praktika efektive për një qasje
të planiﬁkuar, të balancuar dhe gjithëpërfshirëse
për menaxhimin e migracionit, përfshirë
migracionin për motive punësimi dhe të
drejtat e migrantëve. Përsa i përket të dytës,

ai thekson se “respektimi i dhe mbrojtja e të
drejtave të njeriut dhe dinjitetit të migrantëve
është themelore për menaxhimin efektiv
të migracionit” (IOM, 2005d: 45).47 IAMM i
kushton një kapitull të tërë migracionit për
motive punësimi (Kutia IX.9).
Megjithëse IAMM përfaqëson mendimet e
zyrtarëve dhe ekspertëve të migracionit nga
të gjitha rajonet e botës, përsëri ai mbetet një
dokument unik sepse ai nuk është “miratuar”
mbi bazën e negociatave ndërmjet shteteve,
dhe prandaj ai nuk pretendon të përbëjë një
formë të ligjit “të butë”. Ai është hartuar si
një mjet praktik për administratorët e shtetit
për t’i ndihmuar ata në hartimin e politikave
koherente të migracionit.

KUTIA IX.9
Axhenda Ndërkombëtare për Menaxhimin e Migracionit, Kapitulli 5 – Migracioni për
Motive Punësimi *
“Ekonomitë vendase, kudo në botë, varen nga punëtorët migrantë. Në vendet e destinacionit,
ata shërbejnë për të mbushur mungesën e a�ësive ose të fuqisë punëtore dhe në vendet e origjinës
shërbejnë si burime të ﬁtimit të shprehive, të trajnimit, investimit dhe të sigurimit të ﬁtimeve në
monedhë të huaj përmes dërgesave të emigrantëve. Kërkesat e një ekonomie globale në rritje
dhe kërkesat në rritje për fuqi punëtore të shoqëruara me pabarazitë në tendencat demograﬁke,
pabarazitë në zhvillim, pasuri, stabilitet politik dhe rroga bëjnë që njerëzit të kërkojnë punë
jashtë vendit të tyre në atë shkallë që e kalon kapacitetin e mundësive ekzistuese dhe të vendeve
të shpallura zyrtare për punë jashtë. Rezultati ka qenë rritja e varësisë së punëdhënësve dhe e
ekonomive nga puna e migrantëve të parregullt të cilët shërbejnë si burim i lirë dhe i sigurt i
fuqisë punëtore.
Migrantët e parregullt janë të dobët dhe në rrezik për t’u shfrytëzuar. Migracioni i rregullt për
motive punësimi mund të ndihmojë të sigurohet fuqi punëtore kur tregu i vendit pritës ka nevojë
për të, të ofrohet siguri për migrantët dhe të rregullohet hyrja e dërgesave të punëtorëve migrantë.
Për më tepër, ai mund të kontribuojë për parandalimin dhe frenimin e migracionit të parregullt.
Detyra e politikëbërësve është të vlerësojnë kërkesat për fuqi punëtore vendase dhe të hartojnë
një politikë për migracionin për motive punësimi ﬂeksible dhe transparente duke pasur parasysh
ndryshimet e realititeve ndërkombëtare dhe përﬁtimet nga bashkëpunimi ndërmjet vendeve të
origjinës e vendeve të destinacionit për trajtimin e këtyre nevojave. Ndikimi dhe potenciali i
madh ekonomik i migracionit për motive punësimi dhe sﬁda për ta menaxhuar sa më mirë atë
kërkojnë të merret në konsideratë edhe dimensioni njerëzor.
Praktika efektive për migracionin për motive punësimi:




Marrja në konsideratë e masave për zhvillimin e vendit që rregullojnë ofertën dhe kërkesën
për burime njerëzore, që lidhen me përpjekjet dypalëshe e shumëpalëshe dhe që zhvillohen
në konsultime me aktorët kryesorë.
Marrja në konsideratë e skemave të migracionit për motive punësimi për punëtorët migrantë
shumë të kualiﬁkuar, të kualiﬁkuar dhe me kualiﬁkim të ulët që hartohen në mënyrë
sistematike për të plotësuar kërkesën për fuqi punëtore në vendet e destinacionit dhe për t’iu
përgjigjur ofertës për fuqi punëtore dhe papunësisë në vendet e origjinës.
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Axhenda Ndërkombëtare për Menaxhimin e Migracionit, Kapitulli 5 – Migracioni për Motive
Punësimi * (vazhdim)
 Marrja në konsideratë e programeve dypalëshe për të plotësuar nevojat speciﬁke të vendeve
të origjinës e destinacionit që trajtojnë të drejtat dhe përgjegjësitë e të gjitha palëve dhe që
parashikojnë mbrojtjen e punëtorëve migrantë përfshirë edhe sigurimin e ndihmës nga
punonjësit e konsullatave në vendin e origjinës.
 Transparenca e legjislacionit dhe procedurave që përcaktojnë kategoritë e migrantëve
punëtorë, kriteret e përzgjedhjes si edhe kohën dhe kushtet e qëndrimit.
 Marrja në konsideratë e konsultimeve në nivel kombëtar e ndërkombëtar duke sjellë së bashku
punonjësit përkatës për të trajtuar çështje të tegut të punës dhe të migracionit për motive
punësimi.
 Shtimi i shkëmbimit të informacionit dhe të konsultimeve në mënyrë sistematike mbi politikat,
legjislacionin dhe procedurat për të identiﬁkuar tepricën dhe mungesat në tregjet përkatëse të
punës dhe mundësitë për të përputhur kërkesën dhe ofertën për punë.
 Marrja në konsideratë e masave për përgatitjen e punëtorëve migrantë të mundshëm për të
hyrë në tregjet e huaja të punës dhe për ofrimin e asistencës para nisjes, të tillë si orientim
gjuhësor e kulturor, dhe formim profesional për ata që nevojitet.
 Ofrimi i informacionit punëtorëve migrantë që nisen në lidhje me kushtet e punës, shëndetin
dhe sigurinë, të drejtat e tyre dhe burimet për mbështetje që mund të jenë të disponueshme në
vendin e destinacionit.
 Shqyrtimi i masave për njohjen reciproke të kualiﬁkimeve.
 Marrja në konsideratë e programeve që nxisin zhvillimin e a�ësive dhe e skemave të kursimeve
e të investimeve që sigurojnë stimuj dhe ndihmojnë migrantët që kthehen në vendet e tyre.
 Mbrojtja e punëtorëve migrantë përmes zbatimit të fushatave të informimit publik për të
rritur ndërgjegjësimin për të drejtat e migrantëve dhe për t’u siguruar që migrantët marrin
përﬁtimet shoqërore dhe të punës që iu takojnë.
 Nxitja që punëtorët migrantë me leje të gëzojnë trajtimin që iu bëhet punëtorëve, shtetas të atĳ
vendi, trajtim që ka të bëjë me mundësinë për të marrë pjesë në trajnime, për pagë minimale,
për orët maksimale të punës, ndalimin e punës së fëmĳëve, dhe të drejtën për të krĳuar
sindikata.
 Miratimi i masave për të siguruar respektimin e të drejtave të punëtoreve migrante gra.
 Sigurimi i aksesit të plotë të punëtorëve migrantë të përkohshëm për asistencë konsullore.
 Miratimi i masave për integrimin e punëtorëve migrantë me qëllim që të inkurajohet pranimi
kulturor dhe të sigurohet që respektohen dhe mbrohen të drejtat e migrantëve dhe anëtarëve
të familjeve të tyre.
 Zbatimi i masave për të njohur e lehtësuar përdorimin e a�ësive nga punëtorët me kualiﬁkim
të lartë në vendin e destinacionit.
 Marrja në konsideratë e ofrimit të informacionit migrantëve potencialë për vendet bosh të
punës, për njohjen e kërkesave për kualiﬁkimet e nevojshme për ato profesione, dhe e çdo
informacioni tjetër praktik si taksat dhe dëshmitë.
 Nxitja e studimeve dhe e analizës për ndikimin e punëtorëve migramtë në tregun lokal të
punës.”
* Migracioni për motive punësimi ose ekonomik mund të jetë i përkohshëm ose i përhershëm,
dhe prandaj këtu trajtohet si një seksion i veçantë, përveç se është trajtuar edhe në seksionin e
migraconit të përkohshëm [Kapitulli 4a, pp. 35-38].
Burimet: Zyra Federale për Migracionin në Zvicër, (2005a), IOM (2005d) 40-42.
IX
IX.2.3.2 Kuadri ligjor shumëplanësh jodetyrues i ILO për migracionin për motive
punësimi
Pasi Komiteti i ekspertëve për zbatimin e
Konventave dhe Rekomandimeve (ILO,

1999) analizoi Konventat dhe Rekomandimet
kryesore të ILO që lidhen me migracionin
për motive punësimi, Organizmi Drejtues
vendosi në 2002 të vinte në planin e punës të
Sesionit 92 të Konferencës Ndërkombëtare të
Punës (ILC) një diskutim të përgjithshëm për
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punëtorët migrantë bazuar në një “trajtim
të integruar”. Kjo reﬂektonte njohjen e qartë
nga aktorët përbërës të ILO të rëndësisë së
madhe të migracionit ndërkombëtar për
motive punësimi dhe të vlerës së të punuarit
për çështje të migracionit nga këndvështrimi
i të tri palëve. Ky diskutim i përgjithshëm,
debati i parë ndërkombëtar në nivel të lartë
midis tre palëve për migracionin për motive
punësimi që prej Konferencës Ndërkombëtare
për Popullsinë e Zhvillimin në 1994, zbuloi
vështirësitë komplekse si edhe mundësitë e
mëdha të dala si pasojë e shtrirjes së migracionit
ndërkombëtar për motive punësimi në botën
e sotme. Konferenca miratoi me konsensus
një Rezolutë për një marrëveshje të drejtë për
punëtorët migrantë në një ekonomi globale.
Kjo Rezolutë i bënte thirrje ILO dhe aktorëve
të tĳ që në partneritet me organizata të tjera
në këtë fushë të zbatojnë planin e veprimit për
migracionin për motive punësimi (ILO, 2004b:
para.20-22).
Një element i madh i këtĳ plani ishte “hartimi
i një Kuadri ligjor Shumëpalësh me fuqi
jodetyruese për të krĳuar një metodë për trajtimin e migracionit për motive punësimi bazuar
tek të drejtat dhe që merr në konsideratë nevojat
e tregut të punës, propozon udhëzime e parime
për politika mbështetur në praktikat më të
mira dhe standardet ndërkombëtare”. Gjashtë
elementet e tjera të planit lidhen me zbatimin
e standardeve të punës dhe instrumenteve
të tjera përkatëse, promovimin e punësimit,
ngritjen e kapaciteteve dhe asistencën teknike,
zhvillimin e dialogut social, zhvillimin e bazës
së njohurive e të informacionit dhe krĳimin e
një mekanizmi për vazhdimësinë e aktiviteteve.
Në identiﬁkimin e elementeve të planit, Shtetet
Anëtare të ILO kanë theksuar nevojën për
një trajtim gjithëpërfshirës e të integruar të
migracionit për motive punësimi.
Në nëntor 2004, Organi Drejtues i ILO
vendosi që nga 31 tetor deri në 2 nëntor 2005
të organizojë një takim tripalësh me ekspertë,
për të diskutuar “Kuadrin Shumëpalësh të ILO
për Migracionin për Motive Punësimi: Parimet
jodetyruese dhe udhëzimet për një metodë të
migracionit për motive punësimi bazuar tek të
drejtat” (ILO, 2005) dhe ta miratojë atë para
se t’i dërgohet Organit Drejtues në mars 2006.
Kuadri vë në dukje rëndësinë e bashkëpunimit
ndërkombëtar në trajtimin e migracionit për
motive punësimi. Në këtë Kuadër trajtohen

katër çështje të gjera:





puna e denjë për të gjithë;
menaxhimi dhe drejtimi i migracionit për
motive punësimi;
nxitja dhe mbrojtja e të drejtave të
migrantëve;
migracioni dhe zhvillimi.

Kuadri përbëhet nga 15 parime të gjera. Secili
prej tyre shoqërohet me udhëzimet përkatëse
dhe një mekanizëm për vazhdim. Anekset I
dhe II përmbajnë, përkatësisht një listë me
instrumente ndërkombëtare që kanë lidhje
me migracionin për motive punësimi dhe një
numër shembujsh të praktikave më të mira të
politikave dhe programeve për migracionin
për motive punësimi nga të gjitha rajonet.
Kuadri është hartuar brenda harkut të kuadrit
të axhendës së ILO për “punën e denjë”. Ai
merret vetëm me migracionin ndërkombëtar
për motive punësimi dhe trajton shqetësimet e
vendeve të origjinës e vendeve të destinacionit,
dhe të vetë migrantëve punëtorë, burra
e gra. Ai mban një qëndrim pozitiv ndaj
migracionit për motive punësimi duke vënë
në dukje kontributin e tĳ për rritjen dhe
zhvillimin ekonomik të vendeve të origjinës
e te destinacionit dhe për mirëqënien e vetë
punëtorëve migrantë kur migracioni për
motive punësimi organizohet në mënyrën e
duhur. Kuadri nxjerr në pah përﬁtimet nga
bashkëpunimi ndërkombëtar për organizimin
e migracionit për motive punësimi. Për shkak
të vulnerabilitetit të punëtorëve migrantë si
pasojë e statusit të tyre si joshtetas në vendet
ku ata punojnë, Kuadri trajton sigurimin e
respektimit të të drejtave të njeriut dhe të të
drejtave në punë të migrantëve.
Parimet dhe udhëzimet për politikën e
migracionit të përfshira në Kuadër mbështeten
fort në instrumentet ndërkombëtare të
miratuara nga Kombet e Bashkuara dhe
ILO (Kapitulli I) dhe në praktikat më të mira
të evidentuara në vendet e origjinës dhe të
destinacionit. Ai njeh rolin e dialogut social
dhe rëndësinë e pjesëmarrjes së organizatave
të punëdhënësve e të punëtorëve në hartimin
dhe zbatimin e politikave të migracionit
ndërkombëtar për motive punësimi.
Shtetet Anëtare të ILO kanë vendosur se Kuadri
nuk do të ketë fuqi detyruese. Prandaj, teksti
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i tĳ përqendrohet tek parimet dhe udhëzimet
që duhet të ndihmojnë Shtetet Anëtare në
formulimin e masave të politikës së migracionit
për motive punësimi dhe në zbatimin e tyre.
Ai është një instrument ﬂeksibël që mund t’i
përshtatet kushteve të ndryshme që shtetet e
ndryshme kanë.
Teksti i paraqitur nga ILO dhe i miratuar nga
Takimi Tripalësh i ekspertëve dhe Organi
Drejtues i përmbahet me saktësi mandatit të
organizatës në botën e punës. Ai përqendrohet
tek çështje të punësimit, të drejtat në punë dhe
të drejtat e njeriut, mbrojtja sociale dhe dialogu
social, sepse ato lidhen me migracionin për
motive punësimi. Ai nuk trajton të drejtat
sovrane të Shteteve Anëtare për menaxhimin e
migracionit për motive punësimi në përputhje
me interesat dhe prioritetet e tyre.
Po ashtu, Kuadri, në mënyrë rigoroze, ndjek
parametrat e parashtruara në Rezolutën e
Konferencës Ndërkombëtare të Punës (ILC)
në vitin 2004. Paragraﬁ 24 i Përfundimeve,
i miratuar nga kjo Rezolutë, identiﬁkon 20
fushat në të cilat duhet të përqëndrohen të
paktën udhëzimet. Nëntë çështjet më të mëdha
në Kuadër pasqyrojnë shqetësimet e ILO,
siç shprehen në Rezolutën e ILC. Kështu, ato
trajtojnë:


punën e denjë;



bashkëpunimin ndërkombëtar;



njohuritë globale;



menaxhimin efektiv të migracionit për
motive punësimi;



mbrojtjen e punëtorëve migrantë;



parandalimin dhe mbrojtjen kundër
praktikave abuzive të migracionit;



procesin e migracionit;



integrimin dhe përfshirjen sociale;



migracionin për motive punësimi dhe
zhvillimin.

Po ashtu, Kuadri përfshin edhe mekanizmin
për vazhdimësinë. Nën çdo titull, propozohen
një ose dy parime për çdo fushë të politikës së
migracionit për motive punësimi, ndjekur nga
udhëzime speciﬁke për formulimin e masave.
Kuadri Shumëpalësh do të kontribuojë në
ngritjen e sﬁdave të migracionit ndërkombëtar
për motive punësimi dhe vendosjen e
mundësive që ai hap në shërbim të qeverive,
punëdhënësve dhe punëtorëve. ILO ka besim
se ky Kuadër do të forcojë më tej themelet e një
migracioni për motive punësimi të rregullt e të
qëndrueshëm.

IX.3 Përfundime
Në përgjithësi, mund të arrihet në përfundimin
se bashkëpunimi ndërshtetëror është shumë i
rëndësishëm për të pasur një sistem të mirë për
rregullimin dhe menaxhimin e migracionit për
motive punësimi. Në mungesë të një sistemi
ndërkombëtar migracioni të pranuar gjerësisht
për migracionin për motive punësimi, (d.m.th.
zgjerimi i GATS për të përfshirë kategori më
të gjera të ofruesve të shërbimeve duke rritur
kështu lëvizjen e punëtorëve dhe ratiﬁkimi
i mëtejshëm i ICRMW dhe instrumenteve
përkatëse të ILO), është veçanërisht e
rëndësishme nevoja për të zgjeruar e thelluar
njëkohësisht bashkëpunimin ndërkombëtar,
rajonal dhe dypalësh përmes mjeteve zyrtare
dhe jozyrtare mbi bazën e praktikave më të
mira ekzistuese. Bashkëpunimi duhet të marrë
në konsideratë interesat e të gjithë aktorëve:
atyre në vendet e origjinës dhe të destinacionit,
qeverive të të gjitha niveleve (qendrore, rajonale
dhe lokale), punëtorëve migrantë, partnerëve
socialë (punëdhënësit, punëmarrësit), dhe
shoqërinë civile.
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SHENIME
Bashkëpunimi formal dypalësh mund të ndodhë edhe në nivel më të thellë dhe të synojë integrimin
e tregjeve të punës. P.sh., në 1996 Bjellorusia dhe Federata Ruse arritën një marrëveshje për të drejta të
barabarta për qytetarët e tyre në punësim, paga dhe ofrimin e garancive të tjera sociale dhe të punës. Si
rezultat, shtetasit e njërës palë kontraktuese nuk konsiderohen “të huaj” në territorin e palës tjetër, ata nuk
kanë nevojë të marrin leje pune dhe mund ta ndryshojnë vendin e punës ose vendin e qëndrimit lirisht.
Informacioni është ofruar nga IOM në Moskë (mars 2006).
2
Ky seksion bazohet në pjesën më të madhe tek Kutia12.2 i IOM (2005a: 248-251).
3
Armenia ka lidhur Marrëveshje Pune Dypalëshe me Rusinë (1994), Ukrainën (1995), Bjellorusinë (2000);
Bjellorusia ka lidhur Marrëveshje Pune Dypalëshe me Moldavinë (1994), Rusinë (1993), Ukrainën (1995),
Kazakistanin (1997); dhe Rusia ka lidhur Marrëveshje Pune Dypalëshe me Kirgizstanin (1996; Protokolle
shtesë 2003, 2005), Taxhikistanin (2005) dhe Ukrainën (1993). Po ashtu, ka marrëveshje mes Azerbajxhanit
dhe Kirgizstanit. Informacioni është ofruar nga IOM në Moskë (mars 2006).
4
Konventa për Punëtorët Migrantë (Dispozita shtesë), 1975 (Nr. 143) dhe Rekomandimi shoqërues Nr. 151
gjithashtu theksojnë rëndësinë e bashkëpunimit dypalësh, një pozicion i mbështetur nga ICRMW (UN,
1990; Seksioni IX.1.1.5 më poshtë).
5
Memorandum Mirëkuptimi për Hyrjen e Punëtorëve të Huaj të Përkohshëm për projekte në rërat
na�ëmbajtëse në Alberta, h�p://www.sdc.gc.ca/en/epb/lmd/f\w/mouforOilAlberta.pdf (parë në mars
2006).
6
P.sh., Neni 11 i Marrëveshjes mes Spanjës dhe Kolumbisë për rregullimin dhe kontrollin e valëve
migratore për punë (21 maj 2001); Neni 12 i Marrëveshjes mes Spanjës dhe Ekuadorit për rregullimin dhe
kontrollin e valëve migratore (29 May 2001) (shiko Aneksin 8); dhe Neni 11 i Marrëveshjes mes Spanjës dhe
Rumanisë për kontrollin e valëve migratore për punë mes të dyja Shteteve (23 janar 2002). Marrëveshjet
me Ekuadorin dhe Rumaninë parashikojnë se punëtorët migrantë duhet të raportojnë tek autoritetet
e konsullatës spanjolle brenda një periudhe maksimale prej një muaji për kthimin e tyre në vendin e
origjinës.
7
Kjo gjë theksohet qartë në Marrëveshjen e Punës mes Spanjës dhe Marokut (25 korrik 2001) (Neni 13), i
cili parashikon se aplikimet për qëndrim dhe për lejet e punës një vjeçare dhe të rinovueshme të dorëzuara
nga punëtorët marokenë që kanë ushtruar një aktivitet si punëtorë të përkohshëm për një periudhë prej
katër vjetësh, pavarësisht në vazhdim ose jo, do të shqyrtohen me dashamirësi të veçantë nga autoritetet
spanjolle. Shiko gjithashtu Nenin 14 të Marrëveshjes mes Spanjës dhe Republikës Dominikane për
rregullimin dhe kontrollin e valëve migratore për punësim (17 dhjetor 2001).
8
Afati i fundit ishte caktuar 11 korrik 2003. Në ﬁllim të Shtatorit 2003, afërsisht 30,000 punëtorë migrantë
brazilianë ishin regjistruar për t’u bërë migrantë të rregullt në Portugali (OECD, 2004a: 258).
9
Për detaje mbi programin e Britanisë së Madhe shiko faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme,
Drejtoria e Imigracionit dhe Shtetësisë, h�p://www.workingintheuk.
gov.uk/working_in_the_uk/en/homepage/schemes_and_programmes/working_holidaymaker.html.
10
P.sh., IRCMW, Neni 81(1); ECMW, Neni 32.
11
Shiko IRCMW, Neni 59(2). Në mënyrë të ngjashme, në Nenin 53(2), aksesi për punë për punëtorët
migrantë mund të kuﬁzohet për një periudhe kohe prej pesë vjetësh në përputhje me politikat që i japin
përparësi vendasve ose personave të asimiluar për këto qëllime, mbështetur në marrëveshjet dypalëshe ose
shumëpalëshe ose në legjislacionin vendas.
12
Pavarësisht ekzistencës së Marrëveshjes Dypalëshe të Punës (BLA) ndërmjet Spanjës dhe Ekuadorit
(shiko Aneksin 8), numri i ekuadorianëve që shkuan të punonin në Spanjë ishte më i ulët sesa pritej nga
qeveria ekuadoriane. Kjo ndodhi për shkak të sistemit që lejonte punëdhënësit të zgjidhnin një punëtor
nga një vend që kishte nënshkruar marrëveshje dypalëshe me Spanjën ose nga çdo vend tjetër. Mesa
duket, punëdhënësit spanjollë preferojnë të punësojnë punëtorë të përkohshëm nga vendet që janë më
afër Spanjës, të tilla si Polonia, sesa nga Ekuadori. Kjo zgjedhje diktohet nga kostoja e udhëtimit (të cilën e
përballojnë ata) sesa nga lidhjet kulturore apo gjuhësore me vendin e origjinës.
13
Një shembull tjetër i një regjimi pa viza u dha nga Komuniteti Ekonomik i Shteteve të Afrikës
Perëndimore (ECOWAS), për të cilin u ra dakord nga 16 vende anëtare në 1979. Ai hyri në fuqi në 1980 me
nenet e para për hyrjen pa viza. Megjithatë, zbatimi i këtĳ kuadri rajonal ka qenë i ngadaltë dhe me hope.
1
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Irlanda dhe Britania e Madhe nuk bëjnë pjesë në këtë masë.
Rregullorja e Këshillit 539/2001/EC (EU, 2001) rreshton vendet e treta shtetasit e të cilave duhet të kenë
viza kur kalojnë kuﬁjtë e jashtëm dhe ato vende shtetasit e të cilave përjashtohen nga ajo kërkesë.
16
Të drejtat për lëvizje të lirë trajtohen në Nenet 39-42 të EC (lëvizja e lirë e punëtorëve), Nenet 4348 (vendosja), dhe Nenet 49-55 (shërbimet), dhe zbatohen nga aktet nënligjore (Rregulloret dhe /ose
Direktivat).
17
Direktiva e Këshillit 2004/38/E (EU, 2004b) (Nenet 2(2) dhe 3(1)). Përfshirja e partnerëve të regjistruar
trajtohet në Nenin 2(2)(b) të kësaj Direktive.
18
Më parë Direktiva e Këshillit 64/221/EEC (EU, 1964), por e zëvendësuar me Direktivën 2004/38/EC (EU
2004b), e 30 prill 2006.
19
Referuar si 8 shtetet për pranim (A8): Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Polonia,
Republika Sllovake, Sllovenia.
20
GJED 1993, Çështja 42/93, dhe shiko gjithashtu GJED 1989, Çështja 113/89 dhe GJED 2003a, Çështja
445/03.
21
Direktiva e Këshillit 2003/109/EC (EU, 2003e), Neni 14.
22
Shiko gjithashtu Protokollin e vitit 1970 për Marrëveshjen e Ankarasë (EU, 1970).
23
Shiko Marrëveshjet Euro-Mesdhetare (1998, 2000, 2002), Titulli VI (Bashkëpunimi në çështjet sociale dhe
kulturore).
24
Palët parashikuan se Meksika, që kishte PPB (GDP) më të ulët nga të treja , do të ﬁtonte më shumë nga
NAFTA dhe se kjo ngritje e PPB do të krĳonte mundësi në tregun e brendshëm të punës. Shiko Martin
(1998: 426).
25
Në të njëjtën kohë, kundërshtimi publik e politik ndaj migracionit mes Meksikës e SHBA ishte i lartë
në SHBA. NAFTA u pa si mjet për pakësimin e hyrjes së migrantëve pa dokumente, por duke u siguruar
edhe që politikat e migracionit të mos pengonin tregtinë (Johnson, 1988: 419; Cornelius, 2001).
26
Pranimi mund të mohohet për arsye të shëndetit publik dhe të sigurisë kombëtare ose t’u mohohet atyre
hyrja e të cilëve mund të sjellë mosmarrëveshje të vazhdueshme për punën (NAFTA, Neni 1603).
27
Megjithatë, palët u lejuan të vendosin kuﬁzime për numrin e pramimit të klasave të caktuara të
profesionistëve, vetëm nëse vetë palët bien dakord të mos vendosin kuﬁj të tillë (NAFTA, Aneksi 1603.
D.4). Kuﬁjtë e vendosur nga SHBA për hyrjen e profesionistëve meksikanë u lejuan për dhjetë vjet pas
miratimit ose sa zgjatja e një politike të ngjashme ndërmjrt SHBA dhe një pale tjetër, përveç Kanadasë ose
një vendi tjetër që nuk ishte palë.
28
Kategoritë e profesionistëve janë: profesionistët e fushës së mjekësisë (dentistët, infermierët e regjistruar,
farmacistët, veterinerët, mësimdhënësit e studiuesit por jo doktorët në detyrë); shkencëtarët; mësuesit (në
universitete, seminare, por jo mësuesit e shkollës); dhe një kategori e përgjithshme që përfshin një numër
profesionesh si (kjo listë nuk është e plotë) llogaritarë, arkitektë, analistë të sistemeve kompjuterike,
ekonomistë, inxhinierë, arreduesit e pjesëve të brendshme, avokatë, bibliotekarë, asistentë për studimet,
dhe punonjës socialë (NAFTA, K. 16, Shtojca 1603.D.1).
29
P.sh., avokatët dhe llogaritarët meksikanë kanë ndeshur dhe vazhdojnë të hasin pengesa të mëdha
proceduriale për të praktikuar profesionin e tyre në SHBA krahasuar me avokatët dhe llogaritarët
kanadezë (shiko Condon and McBride, 2003: 280).
30
Letra duhet të përshkruajë punën, qëllimin e hyrjes, kohën e qëndrimit, kualiﬁkimet ose kredencialet,
veprimet në përputhje me rregulloret e Departamentit të Sigurisë së Brendshme dhe /ose ligjin e vendit,
dhe masat për kompensim. Vërtetimi i licencës nuk është i detyrueshëm (shiko faqen e internetit të
Departmentit të Shtetit në SHBA në adresën: h�p://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1274.html).
31
Në janar 2004, procedura për meksikanët u thjeshtua përmes heqjes së kushtit për të pasur miratimin e
kërkesës dhe për të pasur në dosje një aplikim për punë.
32
Ka gjithashtu tri vende vëzhguese: Armenia, Moldavia dhe Ukraina.
33
Shiko h�p://www.photius.com/eaec/
34
Shiko Wikipedia – Enciklopedia pa pagesë tek: h�p://en.wikipedia.org/wiki/Central_Asian_
Cooperation_Organization. Një zhvillim tjetër ka të bëjë me Marrëveshjen për Zonën e Përbashkët
Ekonomike (CES), të nënshkruar nga Bjellorusia, Kazakistani, Rusia dhe Ukraina në Jaltë, në 19 shtator
2003. Në Marrëveshje (Neni 1), CES përkuﬁzohet si “një zonë e përbashkët ekonomike që bashkon
territoret e vendeve anëtare që zbatojnë mekanizma ekonomikë rregullatorë mbështetur në parimet
uniforme që sigurojnë lëvizjen e lirë të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe burimeve njerëzore brenda
një hapësire të përbashkët ekonomike, një politikë të vetme të jashtme dhe taksa, politika monetare e
14
15
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ﬁnanciare të njëjta, siç kërkohet për të siguruar konkurrencë të ndershme”. Objektivat kryesore të CES
janë: bashkëpunimi në tregti e investime për të siguruar zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomive të
vendeve anëtare; nxitja e biznesit; rritja e potencialit ekonomik me qëllim forcimin e konkurrueshmërisë së
këtyre ekonomive në tregjet ndërkombëtare; dhe koordinimi i termave dhe kushteve për t’u bërë anëtarë
të Organizatës Botërore të Tregëtisë (WTO) (Seksioni IX.1.7.2 më poshtë) (Rakhmatulina, 2004). Megjithatë,
ndryshimi i klimës politike në Ukrainë e ka bërë të pandjeshëm zhvillimin e CES.
35
Informacioni është ofruar nga IOM në Moskë (mars 2006).
36
Informacioni është ofruar nga IOM në Moskë (mars 2006).
37
Me përjashtim të Armenisë, Gjeorgjisë, Moldavisë dhe Kirgizstanit, vendet e tjera CIS nuk janë anëtare të
OBT (WTO). Megjithatë, një prej synimeve të Marrëveshjes për Zonën e Përbashkët Ekonomike për katër
vendet (Bjellorusia, Kazakistani, Rusia dhe Ukraina) është të bashkërendojë termat dhe kushtet për t’u
bërë anëtare të OBT (Seksioni IX.1.5 më lart).
38
GATS, Aneksi për Lëvizjen e Personave Natyralë që ofrojnë shërbime sipas marrëveshjes (1994).
39
Për faqen e internetit të Sekretariatit (i vendosur në Kiev, Ukrainë), shiko në adresën: h�p://soderkoping.
org.ua/site/page2864-ns0.html
40
Bjellorusia, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Rumania, Sllovakia, dhe Ukraina.
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X. Përfundime
Nga 191 milionë migrantë kudo në botë, më
shumë se 86 milionë mendohet të jenë migrantë
për motive punësimi. Kjo shifër është edhe më e
lartë nëse merren në konsideratë edhe personat
që i shoqërojnë ata. Prandaj, duke pasur
parasysh këtë shtrirje dhe faktin që migracioni
ndërkombëtar për motive punësimi ka shumë
mundësi të rritet në të ardhmen, menaxhimi i
valëve të migracionit është një problem shumë
i rëndësishëm.
Vendet e origjinës dhe të destinacionit hasin
prioritete dhe probleme të përbashkëta,
megjithatë të ndryshme për nga niveli i
rëndësisë, në lidhje me formulimin e politikave
të migracionit për motive punësimi. Problemet
kryesore në vendet e origjinës janë:
 mbrojtja e shtetasve të tyre kur ata punojnë
jashtë vendit në përputhje me standardet
e pranuara ndërkombëtare për të drejtat e
njeriut dhe standardet e punës;
 hapja e më shumë rrugëve të ligjshme
për qytetarët e tyre që të kenë mundësi
të hyjnë në tregjet e punës në vendet e
destinacionit;
 rritja sa më shumë e përﬁtimeve nga
migracioni për motive punësimi me qëllim
rritjen e zhvillimit;
 bashkëpunimi ndërshtetëror.
Ndërsa, problemet kryesore në vendet e
destinacionit janë:
 thithja dhe menaxhimi i fuqisë punëtore që
vjen për punë;

 sigurimi i të drejtave të punëtorëve
migrantë, përfshirë ata që pranohen sipas
programeve të migracionit të përkohshëm
për motive punësimi;
 marrja në konsideratë e problemeve të
popullsisë në vendin pritës që kanë lidhje
me migracionin për motive punësimi,
veçanërisht me pranimin e punëtorëve
migrantë dhe integrimin e tyre në shoqërinë
pritëse, duke ngritur e trajtuar gjithashtu
edhe aspektet negative e të dëmshme
të shqetësimeve të tilla, si intoleranca,
diskriminimi dhe ksenofobia.
Gratë përbëjnë gjysmën e të gjithë numrit të
migrantëve duke dhënë kështu një kontribut të
madh në zhvillimin e vendit të tyre e të vendit
pritës si edhe në mbështetjen e familjeve të tyre.
Njëkohësisht, shpesh gratë janë të përqendruara
në zanate që paguhen pak dhe lënë vend për
abuzim apo mosrespektim të të drejtave të tyre
si gra dhe si punëtore migrante.
Manuali përpiqet të ofrojë disa udhëzime
për politikëbërësit në vendet e origjinës e të
destinacionit sepse ata duan t’u përgjigjen e
reagojnë ndaj këtyre problemeve. Manuali
e bën këtë gjë duke ofruar informacion
mbi politikat dhe praktikat efektive që janë
hartuar e zhvilluar në vendet me eksperiencë
të rëndësishme në këtë fushë, duke marrë në
konsideratë edhe situatën në vend.
Shqetësimi kryesor për vendet e origjinës
është të sigurojë sa më shumë të jetë e mundur
mbrojtjen dhe mirëqenien e punëtorëve të tyre
migrantë, veçanërisht të atyre që janë më të
prekshëm nga abuzimi. Për të zgjidhur këtë
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çështje, vendet e origjinës kanë në dispozicion
dy alternativa konkrete: masat rregullatore dhe
ofrimin e shërbimeve mbështetëse. Manuali
përshkruan një numër strategjish politike në
të dyja këto fusha, përfshirë rregullimin e
rekrutimit, hartimin e modelit të kontratave të
punës, përhapjen e informacionit dhe asistencën
në vend përmes krĳimit të fondit të ndihmës
sociale dhe të vendit të atasheut të punës.
Një shqetësim tjetër po aq i rëndësishëm për
vendet e origjinës është rritja sa më shumë e
përﬁtimeve nga migracioni i organizuar për
motive punësimi në të mirë të zhvillimit. Një
numër gjithnjë e më i madh i vendeve në zhvillim
dhe i vendeve me ekonomi në tranzicion duan
të miratojnë politika, legjislacion e struktura që
nxisin punësimin e një pjese të fuqisë së tyre
punëtore në vende të huaja dhe që krĳojnë të
ardhura duke siguruar edhe standarde për të
mbrojtur migrantët e tyre. Megjithëse krĳimi i
vendeve të punës në vend është alternativa më
e mirë, një numër gjithnjë e më i madh vendesh
e konsiderojnë punësimin jashtë si pjesë të
strategjisë së tyre kombëtare të zhvillimit
për të përﬁtuar nga mundësitë globale për
punësim dhe për të sjellë në vend monedhën
e huaj. Manuali përshkruan politikat për të
marrë sa më shumë përﬁtime nga migracioni
i organizuar për motive punësimi, përfshirë
rritjen e tregut dhe zgjerimin e migracionit
për motive punësimi, shtrirjen e përﬁtimeve
nga dërgesat në të mirë të zhvillimit, rritjen e
shprehive e a�ësive dhe zbutjen e migracionit
të burimeve të kualiﬁkuara njerëzore.
Megjithatë, këto objektiva mund të arrihen
vetëm nëse ka kapacitete institucionale
të përgatitura dhe bashkëpunim mes
institucioneve. Këto objektiva përfshĳnë
dhënien e prioritetit të duhur migracionit për
motive punësimi në zhvillimin e përgjithshëm e
politikën e jashtme dhe në alokimin e burimeve.
Manuali përshkruan në vĳa të përgjithshme
elementët kryesorë të administrimit efektiv të
migracionit për motive punësimi.
Megjithë përpjekjet e bëra nga vendet e
origjinës për të mbrojtur punëtorët migrantë,
ata vazhdojnë të përballen me probleme të
shumta në vendet e destinacionit, veçanërisht
grupet vulnerabël të migrantëve, të tillë si
punëtoret femra nëpër shtëpi, argëtueset
dhe punëtorët me kualiﬁkim të ulët. Pa një
bashkëpunim aktiv me vendet ku ata janë

punësuar, vendi i origjinës nuk mund të
arrĳë të bëjë shumë për të mbrojtur qytetarët
e vet migrantë. Për më tepër, bashkëpunimi
mes shteteve është shumë i rëndësishëm për
zgjerimin e migracionit të organizuar për
motive punësimi dhe për pakësimin e lëvizjeve
të parregullta. Bashkëpunimi ndërshtetëror
është i rëndësishëm si për vendet e origjinës
ashtu edhe për vendet e destinacionit dhe
mund të arrihet përmes mekanizmave zyrtare
e jozyrtare.
Ndërsa shumica e vendeve janë më të shumtën
e rasteve ose vende të origjinës, ose vende
destinacioni, siç është theksuar në kapitullin
hyrës, migracioni ndërkombëtar për motive
punësimi është një proces dinamik. Ato që sot
janë vende origjine nesër mund të bëhen vende
destinacioni. Përveç kësaj, deri në njëfarë mase,
shumica e vendeve të origjinës janë gjithashtu
edhe vende destinacioni në kuptimin që ato
presin ﬂukse të fuqisë punëtore (edhe pse
ato përqendrohen tek korporata, biznesi
dhe punëtorët humanitarë). Disa vende me
të ardhura mesatare janë gjithashtu vende
destinacioni dhe kërkojnë mënyra për të
përmirësuar menaxhimin e fuqisë punëtore
që hyn në vend. Për më tepër, shumë vende
me të ardhura të larta, megjithëse kanë krĳuar
politika migracioni prej një kohe të gjatë, përsëri
duhet të bëjnë përmirësime të vazhdueshme
për të plotësuar nevojat e tregut të punës, për
të thithur migrantët e kualiﬁkuar, pavarësisht
nëse janë të përhershëm apo të përkohshëm,
dhe për të zbutur largimin e trurit nga vendet
e origjinës. Krĳimi i politikave efektive për
menaxhimin e fuqisë punëtore është një detyrë
komplekse dhe Manuali është përpjekur të
ofrojë një numër alternativash të politikave që
duket se kanë funksionuar, duke prezantuar
gjithashtu edhe ato që kanë qenë më pak të
suksesshme. Vendet që kanë arritur sukses
relativ në menaxhimin e migracionit për
motive punësimi kanë qenë të suksesshme
sepse ato ishin të përgatitura të pranonin
dështimet e politikave të mëparshme dhe të
eksperimentonin metoda të reja.
Vëzhgimet dhe vlerësimet e politikave të
fundit të migracionit për motive punësimi në
nivel kombëtar tregojnë se, megjithë pabarazitë
demograﬁke dhe nivelin e ndryshëm të
mirëqenies në shumicën e vendeve evropiane,
një vëmendje më e madhe duhet t’u kushtohet
disa formave të caktuara të migracionit të
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përhershëm mbështetur tek punësimi. Disa
vende, si Republika Çeke, Gjermania, dhe
Mbretëria e Bashkuar tashmë kanë ﬁlluar
programe për këtë qëllim. Sistemi kanadez i cili
trajton aplikantët që dëshirojnë të pranohen
në vend për të punuar mbështetur në kritere
objektive ka shërbyer si një model i sistemeve
të reja të migracionit për motive punësimi të
sapo krĳuara në këto vende evropiane.
Në të njëjtën kohë, një shumicë e konsiderueshme e punëtorëve migrantë që janë të
punësuar në mënyrë të ligjshme në vendet
evropiane janë pranuar sipas skemave të
migracionit të përkohshëm për motive punësimi, ndonjë herë të lehtësuara edhe nga
marrëveshjet dypalëshe të punës. Tashmë,
politikëbërësit hasin disa vështirësi për të
bërë që këto programe të funksionojnë, dhe
njëkohësisht të mbrojnë interesat e fuqisë
punëtore të tyre kombëtare (vendas dhe
migrantët me qëndrim të ligjshëm) dhe të
sigurojnë standarde të mja�ueshme për
punëtorët migrantë të pranuar sipas këtyre
skemave. Manuali i ka trajtuar këto çështje duke iu referuar shembujve të politikave speciﬁke
dhe ka dhënë edhe një numër sugjerimesh në
këtë fushë duke u përqendruar tek aspektet
e kthimit efektiv dhe të drejtave të siguruara
përmes programeve të tilla.
Megjithatë, duke marrë në konsideratë
natyrën ndërkombëtare të migracionit për
motive punësimi, hartimi i një politike vetëm
në nivel kombëtar, pavarësisht faktit se sa
novatore ose e saktë mund të jetë, do të ishte
e pamja�ueshme për të realizuar të gjitha
sﬁdat. Si rrjedhojë, një kuadër i tillë duhet
t’i ketë rrënjët në mekanizmat dypalëshe,
rajonale dhe shumëpalëshe. Këto mekanizma
bashkëpunimi me natyrë zyrtare e jozyrtare
informojnë dhe plotësojnë metodat e përdorura
në nivel kombëtar. Në këtë këndvështrim,
është e rëndësishme të vihet në dukje roli i
kuadrit ligjor ndërkombëtar, si ai që ka të bëjë
me mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të
drejtave në punë të punëtorëve migrantë, gra
e burra, ashtu dhe ai që ka lidhje me sigurimin

e një lëvizjeje më të madhe për punëtorët
në kontekstin e ofrimit të shërbimeve sipas
Mënyrës 4 të GATS, si edhe format e ndryshme
të bashkëpunimit ndërshtetëror.
Pas lançimit të Manualit në maj 2006, është
propozuar që të organizohen seminare të
specializuar në nivel rajonal dhe/ose kombëtar
për t’iu dhënë mundësi vendimmarrësve
dhe punonjësve të kësaj fushe nga vendet e
interesuara të diskutojnë më me detaje mbi
drejtimet speciﬁke të trajtuara në këtë Manual.
Synimi është që të ndihmohen pjesëmarrësit
në këto seminare që jo vetëm të njohin më mirë
praktikat efektive të kryera në vende të tjera,
por edhe të diskutojnë se si politika të caktuara
të paraqitura në Manual të mund të përshtaten
ose të zhvillohen për t’iu përshtatur situatave
speciﬁke të menaxhimit të migracionit të
vendeve të tyre dhe të përcaktojnë hapat
kryesore që duhen ndërmarrë nga qeveritë
përkatëse të vendeve të tyre për trajtimin
e nevojave dhe shqetësimeve speciﬁke të
migracionit për motive punësimi.
Po ashtu, shpresohet që Manuali dhe seminaret
që do të organizohen pas tĳ do të ndihmojnë të
krĳohet një bazë për dialogun e bashkëpunimin
në të ardhmen ndërmjet autoriteteve të
ndryshme në vend dhe aktorëve të tjerë, dhe
do të lehtësojë në mënyrë të drejtpërdrejtë
shkëmbimin e informacionit mes shteteve
anëtare të OSBE e më gjerë për politika e
praktika efektive të lidhura me menaxhimin e
migracionit për motive punësimi.
Qeveritë, organizatat e punëdhënësve e të
punëtorëve, parlamentarët dhe organizatat
e shoqërisë civile në të gjitha vendet që janë
anëtare të OSBE, ILO dhe IOM luajnë një rol
themelor në sigurimin e një metode eﬁkase
dhe që rregullon migracionin ndërkombëtar
për motive punësimi. Një metodë e tillë
ofron rrugën më të mirë për tu siguruar që
migracioni për motive punësimi të bëhet
vërtet një instrument që i shërben zhvillimit,
integrimit rajonal dhe mirëqenies sociale të
vendeve të origjinës dhe vendeve pritëse si
edhe vetë migrantëve.
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ANEKSI 1: Aktivitetet
e OSBE, ILO dhe IOM
për Migracionin për
Motive Punësimi
1. Organizata për Siguri dhe
Bashkëpunim në Evropë (OSBE)
OSBE, një organizatë rajonale bazuar tek vlerat
e dhëna në Kartën e Kombeve të Bashkuara,
luan një rol drejtues për nxitjen e sigurisë e të
demokratizimit në shtetet euro-atlantike dhe
euro-aziatike. Në mënyrë të veçantë, ajo ndihmon
për të siguruar: paralajmërimin në kohë,
parandalimin e konﬂikteve, menaxhimin e krizave dhe rehabilitimin pas konﬂiktit. Ajo e trajton
këtë mandat sigurie në mënyrë bashkëpunuese
dhe tërësore. Staﬁ i saj prej 3 500 personash në
18 zyrat në terren dhe tre institucionet e saj të
specializuara janë të angazhuara të rrisin sigurinë
në rajon për 55 vendet anëtare dhe 11 partnerët
për bashkëpunim.
Për shkak të tendencave dhe modeleve të
fundit të migracionit për motive punësimi në
zonën e OSBE, një numër vendesh anëtare
të OSBE kanë pritur një numër të madh
migrantësh. Gjatë viteve të fundit, OSBE i ka
kushtuar një vëmendje gjithnjë e më të madhe
çështjeve që lidhen me të drejtat e migrantëve
në përgjithësi dhe të punëtorëve migrantë
në veçanti. OSBE është angazhuar shumë në
çështjet e rëndësishme të migracionit, lirisë së
lëvizjes, trajtimit të punëtorëve migrantë dhe
trajtimit të shtetasve nga vendet e tjera anëtare
të OSBE. Institucionet dhe zyrat e prezencave
të OSBE në terren ndihmojnë vendet anëtare

të saj në përpjekjet e tyre për të plotësuar këto
angazhime.
Megjithë përpjekjet e vazhdueshme të qeverive,
sektorit privat dhe shoqërisë civile për të
trajtuar nevojën e përmirësimit të kushteve
social-ekonomike dhe për të pakësuar dallimet
ekonomike mes vendeve, ka akoma sﬁda të
mëdha që lidhen me zhvillimet demograﬁke,
pabarazitë social-ekonomike, mundësitë për
të ardhura të kuﬁzuara si edhe me pengesat
për mbrojtjen e të drejtave të migrantëve
në zonën e OSBE. Veç këtyre, ka stereotipe
dhe perceptime negative të vazhdueshme
rreth ndikimit të migrantëve. Mungesa e
informacionit për migracionin si fenomen dhe
për ligjet e politikat për migracionin në vendet
e tjera anëtare përbën një sﬁdë për qytetarët
dhe shtetet e cila duhet kapërcyer. Një sﬁdë
tjetër është perceptimi në rritje në një grup
vendesh të OSBE se pjesa tjetër e rajonit po
ngre një “perde letre” me kërkesa të rënda për
viza që do ta ndante rajonin dhe qytetarët e tĳ,
duke i penguar ata në këtë mënyrë të mësojnë
më shumë për njëri-tjetrin dhe të arrĳnë në një
gjykim të përbashkët të problemeve.

Çështjet kryesore
1. Mbështetja e zhvillimit të mundësive për
përmirësimin e të ardhurave: Globalizimi,
liberalizimi dhe ndryshimet teknologjike ofrojnë
shanse të reja për tregti, rritje e zhvillim, por,
nga këto ndryshime nuk kanë përﬁtuar njëlloj
të gjitha vendet anëtare të OSBE dhe qytetarët e
tyre. Në disa raste, ato kanë çuar në thellimin e
pabarazive ekonomike e shoqërore mes vendeve
dhe edhe brenda të njëjtit vend. Varfëria,
papunësia, mungesa e shanseve, katastrofat
ekologjike që vĳnë nga shkaqe natyrore apo
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edhe nga vetë njerëzit në vendet e origjinës dhe
rritja e kërkesës për fuqi punëtore në vendet e
destinacionit janë disa prej faktorëve kryesorë
që nxisin migracionin. Lëvizjet migratore kanë
sjellë me vete rritjen e migracionit të parregullt
dhe të aktiviteteve kriminale që shoqërojnë atë,
të tilla si kontrabanda dhe traﬁkimi i qenieve
njerëzore. Për të trajtuar disa prej sﬁdave,
nevojiten veprime për të nxitur forcimin e
klimës së mirë për investime e biznes me qëllim
që të stimulohet rritja ekonomike dhe krĳimi i
vendeve të punës, për të mbështetur zhvillimin
e sipërmarrjes, për të rritur ndërgjegjësimin e
publikut për mënyrat alternative të përdorimit
të dërgesave dhe për të nxitur bashkëpunimin
ekonomik rajonal. Për të përforcuar vendimmarrjen mbi bazën e informacionit është e
nevojshme të kryhen studime më cilësore mbi
efektet sociale dhe ekonomike të migracionit në
vendet e OSBE.
2. Mbështetja e iniciativave për trajtimin
e migrantëve dhe punëtorëve migrantë dhe
mbrojtja e të drejtave të tyre: Analiza e situatës
së migracionit në vendet anëtare të OSBE tregon
se është rritur numri i migrantëve. Qytetarët e
vendeve të OSBE migrojnë edhe brenda vetë
vendit dhe shkojnë drejt rajoneve e qyteteve
më të pasura e më të zhvilluara ekonomikisht
për të kërkuar punë e kushte më të mira
jetese. Mungesa e tolerancës në shoqëritë
pritëse kundrejt migrantëve dhe mungesa
e mekanizmave të përshtatshëm ligjore për
mbrojtjen e të drejtave të tyre mund të shkaktojë
konﬂikte. Hartimi dhe zbatimi i programeve
të përqendruara tek mbrojtja e të drejtave të
migrantëve, legalizimi i punëtorëve migrantë
dhe integrimi i tyre në shoqëri mbështesin
hartimin e politikave humane të migracionit.
Më tej, ekziston një nevojë urgjente për të
nxitur dialogun dhe për të krĳuar mekanizma
bashkëpunimi mes vendeve të OSBE mbi
çështjet e migracionit për motive punësimi
me qëllim që të parandalohen diskriminimi,
keqtrajtimi dhe situata të tjera ku shkelen të
drejtat e punëtorëve migrantë.
3. E drejta për të zgjedhur lirisht vendin e
qëndrimit: Megjithëse kanë kaluar më shumë se
15 vite nga rënia e Bashkimit Sovjetik, rregulloret
e erës sovjetike për regjistrimin e vendasve dhe
të të huajve, të njohura si sistemi propiska nuk
janë ndryshuar në një numër vendesh të Evropës
Lindore e të Azisë Qendrore, duke kuﬁzuar
kështu lirinë e individëve për të zgjedhur vendin

e qëndrimit të tyre brenda vendeve të tyre. Për
më tepër, sistemi propiska përbën një pengesë të
madhe për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme
për problemet e të gjithë migrantëve, përfshirë
punëtorët migrantë dhe personat e shpërngulur
brenda vendit. Kështu, ai sjell mohimin e
shërbimeve sociale dhe pengon shanset për
punë si edhe krĳon pengesa për pjesëmarrjen
e migrantëve në procese zgjedhore dhe për
integrimin e tyre në shoqëri.

Programi për migracionin e brendshëm
Asistencë për reformimin e sistemit propiska
përmes:
 ndihmës për hartimin e një baze
konceptuale e ligjore për reformimin e
regjistrimit të popullsisë;
 ofrimit të ekspertizës për hartimin e
legjislacionit të ri;
 organizimit të konferencave, seminareve,
uorkshopeve teknike ku të diskutohen
konceptet dhe projekt ligjet për reformimin
e regjistrimit të popullsisë.

Programi për migracionin përtej kuﬁjve
Nxitja e bashkëpunimit ndërshtetëror për
migracionin për motive punësimi, për
informacione për migracionin dhe për të drejtat
e migrantëve përmes:
 lehtësimit të bashkëpunimit dypalësh
e shumëpalësh dhe shkëmbimit të
informacionit dhe eksperiencave mbi
migracionin, migracionin për motive
punësimi dhe të drejtat e migrantëve;
 ndihmës për krĳimin e mekanizmave
konkretë të bashkëpunimit dypalësh e
shumëpalësh për çështjet e migracionit;
 ndihmës së vendeve anëtare të OSBE për
hartimin e politikave dhe legjislacionit në
përputhje me angazhimet e OSBE;
 bashkëpunimit të ngushtë me organizata
dhe agjenci të tjera për të lehtësuar
bashkëpunimin ndërshtetëror dhe atë
brenda vetë vendit për grumbullimin dhe
shkëmbimin e të dhënave për migracionin
dhe për kryerjen e studimeve mbi çështjet e
migracionit për motive punësimi përfshirë
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2. Organizata Ndërkombëtare e
Punës (ILO)

migracionin e parregullt dhe ndikimin
ekonomik të migracionit;
 organizimit të programeve të trajnimit
për t’iu ofruar punonjësve dhe publikut
në tërësi informacion dhe për t’i pajisur
me a�ësitë e shprehitë e nevojshme për
të zbatuar standardet ndërkombëtare dhe
“praktikat e mira” në fushën e migracionit,
përfshirë shërbimet ndaj migrantëve dhe
trajtimin e migrantëve në nivel kombëtar e
rajonal;
 nxitjes së ngritjes të qendrave burimore për
migrantët dhe qendrave të informacionit;
 organizimit të programeve të trajnimit dhe
rritjes së ndërgjegjësimit tek migrantët dhe
familjet e tyre për përdorimin e dërgesave
dhe investimet;
 mbështetjes së botimit të udhëzimeve e
materialeve të tjera për politikëbërësit
dhe publikun në tërësi mbi problemet e
migracionit dhe të drejtat e migrantëve,
dhe organizimit të seminareve dhe
uorkshopeve ndërgjegjësuese;
 nxitjes së qeverisjes së mirë dhe
parandalimit të korrupsionit në qëndrimet
ndaj punëtorëve migrantë.

Programi për migracionin për shkak të
mjedisit
Asistencë për migracionin e shkaktuar për
shkak të mjedisit:
 asistencë në studimet që identiﬁkojnë
shkaqet kryesore, zonat gjeograﬁke, sﬁdat
dhe zgjidhjet e mundshme;
 diskutimi i gjetjeve në Konferencën
përgatitore për Forumin 15 Ekonomik të
OSBE dhe hartimi i veprimeve speciﬁke
(seminare, uorkshope teknike, aktivitete
për projektin, rritje e ndërgjegjësimit,
shkëmbimi/përhapja e informacionit).
Burimi: OSBE (OCEEA dhe ODIHR) (prill 2006).

Mbrojtja e punëtorëve migrantë dhe
përmirësimi i kushteve të tyre të punës kanë
qenë shqetësimet e ILO që prej krĳimit të saj më
1919. Shfaqja e migracionit ndërkombëtar për
motive punësimi si një fenomen i rëndësishëm
global e detyroi ILO të rrisë rolin e saj në këtë
fushë. Sesioni 92 i Konferencës Ndërkombëtare
të Punës (ILC) në qershor 2004 miratoi
me konsensus dokumentin “Rezoluta dhe
konkluzionet për një marrëveshje të drejtë për
punëtorët migrantë në një ekonomi botërore”.
Ky vendim vinte në dukje se:
Mandati i ILO në botën e punës dhe kompetencat e struktura e saj unike trepalëshe e ngarkon
atë me përgjegjësi të veçanta për punëtorët
migrantë. Puna e denjë është në qendër të saj.
ILO mund të luajë një rol qendror në nxitjen e
politikave për të rritur sa më shumë përﬁtimet
dhe për të pakësuar në minimum rreziqet e
migracionit për punë.
Rezultatet e Konferencës Ndërkombëtare të
Punës e vitit 2004 përsëritën e përforcuan
mandatin për veprim të ILO në këtë fushë duke
i bërë thirrje zyrës dhe palëve përbërëse të saj
të hartojnë një Plan Veprimi për punëtorët
migrantë. Ky Plan Veprimi pasqyron dhe
forcon punën e vazhdueshme të ILO. Elementet
e tĳ janë:
 hartimi i një kuadri shumëplanësh, jo i
detyrueshëm për zbatim, për një trajtim
të migracionit për motive punësimi
mbështetur tek të drejtat, duke marrë në
konsideratë nevojat e tregut të punës dhe
sovranitetin e Shteteve;
 zbatimi më i gjerë i standardeve
ndërkombëtare të punës dhe instrumenteve
të tjera përkatës
 mbështetja për zbatimin e Programit
Botëror të Punësimit të ILO në nivel
kombëtar;
 mbështetja e mbrojtjes shoqërore për
punëtorët migrantë;
 ndërtimi
i
kapaciteteve,
rritja
ndërgjegjësimit dhe asistenca teknike;
 forcimi i dialogut social;

- 246 -

e

ANEKSE
X. PËRFUNDIME

 përmirësimi i informacionit dhe njohurive
për tendencat botërore të migracionit;
 ILO dhe pjesëmarrja e saj në iniciativa
ndërkombëtare për migracionin.

1. Kuadri ligjor shumëplanësh për
migracionin për motive punësimi
përshkruhet në Manual (Seksioni
IX.2.3.2).
2. Aplikimi më i gjerë i standardeve
ndërkombëtare të punës dhe i
instrumenteve të tjera të lidhura me to
Aktivitetet e ILO përfshĳnë:
 nxitjen e ratiﬁkimit të Konventave Nr 97
dhe Nr 143 të ILO si dhe te Konventave
të tjera ndërkombëtare për punëtorët
migrantë;
 prodhimin e materialeve trajnuese e
edukative mbi instrumentet për punëtorët
migrantë për t’u përdorur nga institucionet
qeveritare, partnerët socialë dhe OJF e
interesuara;
 ofrimin e ndihmës Shteteve anëtare për
të përafruar politikat dhe programet
kombëtare për migracionin për motive
punësimi me këto standarde;
 ofrimin e asistencës për hartimin e
legjislacionit për rregullimin e veprimtarisë
së Agjencive Private të Punësimit, siç
kërkohet nga shumë vende.

3. Zbatimi i Programit Global të
Punësimit
 mbështetja e Shteteve Palë për zbutjen e
rrethanave që nxisin migracionin përmes
gjenerimit të shanseve për punë të denjë në
vendet e origjinës;
 nxitja për politika punësimi dhe formimi
profesional me ndjeshmëri gjinore për
të pakësuar migracionin e grupeve të
cënueshme dhe për të ndihmuar integrimin
në tregun vendas të punës;
 nxitja e zhvillimit të burimeve njerëzore mbi
çështjet e migracionit të fuqisë punëtore të
kualiﬁkuar përfshirë largimin e trurit dhe
mungesën e a�ësive profesionale;

 zbatimi i një programi të veçantë veprimi
mbi
migracionin
ndërkombëtar
të
punëtorëve të kujdesit shëndetësor;
 identiﬁkimi i praktikave të mira për
trajnimin e a�ësive të punëtorëve migrantë;
promovimi i njohjes ndërkombëtare të
kualiﬁkimeve dhe eksperiencës;
 lehtësimi i
dërgesave të punëtorëve
migrantë përmes masave për uljen e
kostove e rreziqeve dhe shtimi i dërgesave
për investime përmes lidhjeve me programe
te mikro-kredisë.

4. Mbrojtja sociale e punëtorëve
migrantë
 ofrimi i shërbimeve këshilluese për
formulimin dhe zbatimin e politikave
të migracionit për motive punësimi
mbështetur në Kuadrin Shumëplanësh të
ILO për Migracionin për Motive Punësimi;
 shqyrtimi i efekteve të ndryshimeve
demograﬁke në sistemet e mbrojtjes sociale,
përfshirë gjatë kontributit që ka dhënë Zyra
Ndërkombëtare e Punës në Asamblenë e
Dytë Botërore për të Moshuarit;
 promovimi i lidhjes së marrëveshjeve
dypalëshe ose shumëpalëshe për mbrojtjen
sociale me qëllim transferimin e të drejtave
për mbrojtje sociale e për pension të
punëtorëve migrantë;
 shqyrtimi i kushteve të punës dhe nxitja e
punës së sigurt për punëtorët migrantë;
 lu�a kundër diskriminimit dhe nxitja e
integrimit përmes përhapjes së praktikave
efektive, treguesve të integrimit dhe
instrumenteve të vlerësimit;
 sigurimi që legjislacioni kombëtar për
punën dhe rregulloret sociale të përfshĳnë
të gjithë punëtorët migrantë, burra dhe gra,
përfshirë punëtorët shtëpiake dhe grupe të
tjera të cënueshme.

5. Ngritja e kapaciteteve, rritja e
ndërgjegjësimit dhe asistenca teknike
Bashkëpunimi teknik aktual dhe i planiﬁkuar
përmblidhet si më poshtë:
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 ndihmë për Shtetet Palë për të përditësuar
ligjet e rregulloret në përputhje me
standardet ndërkombëtare, për të marrë
masa praktike për migracionin për
motive punësimi, dhe për të përmirësuar
funksionimin e masave administrative dhe
të mekanizmave zbatuese;
 ngritja kapaciteteve për monitorimin e
migracionit për motive punësimi në nivel
lokal;
 forcimi i kapaciteteve të organizatave të
punëtorëve dhe të punëdhënësve për të
marrë pjesë në hartimin dhe zbatimin e
politikave;
 mbështetja e zhvillimit të politikave
migratore kombëtare të ndjeshme nga
pikëpamja gjinore;
 promovimi i masave dhe veprimtarive për
lu�ën kundër racizmit, diskriminimit dhe
ksenofobisë.

6. Forcimi i dialogut social
 lehtësimi i pjesëmarrjes së organizatave të
punëdhënësve e të punëtorëve në forume
ndërkombëtare dhe kombëtare dhe krĳimi
i mekanizmave kombëtarë konsultativë
tripalësh për të siguruar dialogun social
për të gjitha aspektet e migracionit për
motive punësimi;
 nxitja e konsultimeve me organizatat e
punëdhënësve në lidhje me mundësitë
praktike dhe vështirësitë që hasin për
punësimin e punëtorëve të huaj;
 shqyrtimi i partneriteteve të tjera me
shoqata të rëndësishme të shoqërisë
civile dhe me shoqata të migrantëve që
promovojnë të drejtat dhe mirëqenien e
punëtorëve migrantë.

7. Përmirësimi i informacionit dhe
njohurive
 mbështetja e përmirësimit të statistikave
për migracionin, veçanërisht me Bazën e të
Dhënave te Migracionit Ndërkombëtar te
Punës të ILO që aktualisht ofron të dhëna
për më shumë se 80 vende;

 përmirësimi i kapaciteteve e strukturave
qeveritare
për
grumbullimin
dhe
analizimin e të dhënave mbi migracionin
për motive punësimi dhe tregun e punës,
dhe përdorimi i tyre për politikën e
migracionit për motive punësimi;
 testimi në vendet e përzgjedhura i moduleve
të reja për regjistrimin e përgjithshëm të
popullsisë dhe për studimin e familjeve për
të matur situatën e punës së migrantëve
dhe të pasardhësve të drejtpërdrejtë të
tyre;
 mbledhja dhe përhapja e informacionit
dhe proﬁleve të “praktikave më të mira”
tek kategoritë përkatëse të menaxhimit
të migracionit për motive punësimi dhe
përfshirja e tyre tek politikat e integrimit;
 kryerja e studimeve për çështje te
migracionit për motive punësimi, si
zhvillimet afatgjata të tregut të punës,
migracioni i parregullt, migracioni dhe
zhvillimi, efektet e migracionit në vendet e
origjinës, dhe kontributi i imigracionit në
vendet e destinacionit;
 zhvillimi i modeleve për shkëmbim
informacioni në të ardhmen ndërmjet
vendeve të destinacionit e atyre të origjinës
për hapjen e vendeve të reja të punës dhe
a�ësitë e nevojshme për punëtorët e huaj.

8. Politika e bashkëpunimit dhe e
dialogut
 bashkëpunimi me organizmat e OKB,
agjencitë ndërqeveritare dhe organizmat
rajonale;
 pjesëmarrja aktive në Grupin e Migracionit
Global;
 bashkëpunimi me organizatat partnere në
nivel global e rajonal;
 kontributet në Dialogun e Nivelit të Lartë
në OKB mbi migracionin dhe zhvillimin
ndërkombëtar.
Burimi: ILO, Programi Ndërkombëtar
Migracionin (MIGRANT) (Mars 2006).
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3. Organizata Ndërkombëtare
për Migracionin (IOM)
E krĳuar në 1951, IOM është organizata kryesore
ndërqeveritare në fushën e migracionit. Ajo
ka 116 vende anëtare dhe mbi 1 400 projekte
aktive, shumë prej të cilave janë në fushën e
migracionit për motive punësimi, në mbi 280
zyra në më shumë sesa 100 vende, të kryera
nga 5000 punonjësit e IOM kudo në botë
përmes një buxheti operacional prej më shumë
se një miliardë dollarë në vit. IOM merret
me promovimin e migracionit human dhe të
rregullt në të mirë të të gjithëve. Ajo e bën këtë
gjë duke ofruar shërbime dhe këshilla qeverive
e migrantëve dhe duke nxitur bashkëpunimin
ndërkombëtar për çështjet e migracionit.
IOM punon në katër drejtime të mëdha të
menaxhimit të migracionit: migracioni dhe
zhvillimi, lehtësimi i migracionit, rregullimi
i migracionit dhe trajtimi i migracionit
të detyruar. Aktivitetet e ndërthurura
përfshĳnë promovimin e të drejtës migratore
ndërkombëtare, debate dhe udhëzime për
politikat, mbrojtjen e të drejtave të migrantëve,
shëndetin në migracion dhe dimensioni gjinor
i migracionit. Migracioni për motive punësimi
është një çështje shumë e rëndësishme ku
ndërthuren shumë probleme.
Qëllimi i IOM për migracionin për motive
punësimi është të lehtësojë hartimin e
politikave dhe programeve nga të cilat të mund
të përﬁtojnë ose individualisht, ose në mënyrë
reciproke qeveritë, migrantët dhe shoqëritë e
interesuara, përmes:
 ofrimit të mbrojtjes dhe shërbimeve
mbështetëse efektive migrantëve punëtorë
dhe familjeve të tyre;
 nxitjes së zhvillimit ekonomik e social;
dhe
 promovimit të formave të ligjshme të
lëvizjes së fuqisë punëtore si një alternativë
përkundrejt migracionit të parregullt.
Me praninë e saj kudo, në vendet e emigracionit
e në vendet e imigracionit, IOM është e
vendosur shumë mirë në pozicionin e saj për
të bashkuar së bashku të gjitha palët me qëllim
që të vënë në zbatim mekanizmat e migracionit
për motive punësimi që ekuilibrojnë interesat e
ndryshme.

Programet e IOM për migracionin për motive
punësimi përfshĳnë:
 ngritjen e kapaciteteve qeveritare;
 orientimin e migrantëve para largimit nga
vendi, rritjen e ndërgjegjësimit dhe ofrimin
e informacionit;
 lehtësimin e marrëveshjeve dypalëshe
të punës dhe zbatimin e programeve të
migracionit për motive punësimi;
 zgjerimin e ndikimit të migracionit për
motive punësimi në zhvillim;
 ofrimin e ndihmës
dhe
bashkëpunimin

për
mes

dialogun
shteteve.

Programet realizohen në partneritet me
organizata të ndryshme qeveritare dhe
ndërkombëtare.
Ngritja e kapaciteteve për menaxhimin e
migracionit për motive punësimi
Një numër gjithnjë e më i madh i vendeve
në zhvillim dhe vendeve me ekonomi në
tranzicion kërkojnë të adoptojnë politika,
legjislacion dhe struktura që nxisin punësimin
e një pjese të fuqisë së tyre punëtore në vend të
huaj dhe që gjenerojnë dërgesa, duke siguruar
njëkohësisht standarde për të mbrojtur
migrantët e tyre. Disa vende me të ardhura
të mesme janë edhe vende destinacioni dhe
kërkojnë mënyra për të menaxhuar më mirë
hyrjet e krahut të punës. IOM ndihmon për të
forcuar kapacitetin menaxhues të migracionit
për motive punësimi në vende të tilla.
Trajnimi dhe orientimi i migrantëve për punë
para nisjes dhe informimi
Shumë migrantë hasin vështirësi në vendet
pritëse për shkak të mungesës së përgatitjes
përpara nisjes nga vendi i tyre. IOM ofron
shërbime orientuese para nisjes për të informuar
migrantët rreth mjedisit ku ata do të jetojnë e
punojnë në të ardhmen dhe për të ndihmuar
në hartimin e programit për gjuhën me qëllim
që të lehtësohet integrimi i migrantëve në
vendet e destinacionit. IOM është përqendruar
edhe në rritjen e ndërgjegjësimit të migrantëve
për rreziqet dhe realitetet që shoqërojnë
migracionin për motive punësimi dhe për
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përmirësimin e aksesit për informacion mbi
legjislacionin për punën dhe migracionin.
Lehtësimi i programeve dypalëshe të punës
Shtetet që kërkojnë fuqi të huaj punëtore po
hyjnë në marrëveshje dypalëshe pune me shtete
partnere ose po hartojnë programe të veçanta
për migracionin për motive punësimi. Këto
programe janë hartuar për të drejtuar lëvizjet e
fuqisë punëtore drejt fushave ku ka më shumë
kërkesa dhe për të pakësuar kështu nevojën
për migracion të parregullt duke siguruar
alternativa të ligjshme. Për këtë qëllim, IOM
mbështet përpjekjet e qeverisë për t’i vënë në
zbatim këto elemente dhe gjithashtu ofron një
numër të gjerë shërbimesh në vendet e origjinës
e vendet pritëse dhe për vetë migrantët.
Migracioni dhe zhvillimi: Fokusi
tek dërgesat
Lidhja më e drejtpërdrejtë midis migracionit
dhe zhvillimit është përmes dërgesave –
fondet që migrantët i dërgojnë në shtëpi. Duke
pranuar se dërgesat janë fonde private dhe
familjare, synimi IOM për dërgesat është që
të lehtësojë hartimin e politikave dhe krĳimin e
mekanizmave që:
 të përmirësojnë shërbimet që iu ofrohen
migranëtve për dërgesat;
 të rrisin ndikimin e dërgesave në zhvillim.
Duke marrë në konsideratë cilësinë e ulët të
të dhënave të disponueshme për dërgesat, një
fushë e tretë e interesit është:
 kryerja e studimeve faktmbledhëse dhe e
studimeve tё orientuara pёr formulimin e
politikave
Dialogu rajonal
IOM, në partneritet me organizata të tjera
ndërkombëtare e rajonale si edhe me aktorët
përkatës, promovon dialogun mes shteteve për
çështjet e migracionit, përfshirë migracionin për
motive punësimi, me qëllim që vendet të ndajnë
informacionin, eksperiencat dhe praktikat
më të mira për çështje të tilla si mbrojtja dhe
sigurimi i shërbimeve për punëtorët migrantë
më të dobët, rritja maksimale e përﬁtimeve
nga migracioni i organizuar dhe i ligjshëm
për motive punësimi, rritja e kapaciteteve dhe

nxitja e dialogut të mëtejshëm mes vendeve
të përfshira. Konsultimet mes ministrive e
agjencive për punësimin jashtë në vendet
e origjinës në Azi (Kutia IX. 8) përbëjnë një
shembull të aktiviteteve të tilla të nxitura dhe
të ndërmarra nga IOM.
Burimi: Drejtoria e Migracionit për Motive Punësimi
e IOM.

ANEKSI 2: Migracioni
për shkak të mjedisit
Qëndrueshmëria, ruajtja e mjedisit dhe
migracioni (i parregullt dhe për motive
punësimi) janë të lidhura ngushtë. Shpjegimi
kryesor qëndron në faktin se varfëria, që i
shtyn shumë njerëz të migrojnë, është e lidhur
drejtpërdrejtë me ruajtjen e qëndrueshmërisë
së mjedisit me qëllim që t’i sigurojë atyre të
ardhura. Veçanërisht, komunitetet në zonat
rurale përballen me rrezikun e degradimit të
mjedisit, sepse të ardhurat e tyre varen nga
fakti nëse toka është në gjendje t’u sigurojë
atyre mallra për t’i shitur. Për më tepër, varfëria
mund të përkeqësojë problemet e mjedisit
në vend sepse ajo i detyron punëtorët t’i
shfrytëzojnë burimet ujore, pyjore dhe të tokës
deri në atë pikë sa është e vështirë për natyrën
që të rigjenerojë ekosistemet.
Disa nga problemet që mund të çojnë në
migracionin për shkak të mjedisit janë:
 rënia e nivelit të ujërave tokësore si pasojë
e menaxhimit të paqëndrueshëm të tyre;
 kripëzimi i tokës si pasojë e ujitjes së tepërt;
 braktisja e territorit si pasojë e kripëzimit,
çpyllëzimit dhe/ose e ndotjes;
 fatkeqësitë natyrore si rezultat i tërmeteve,
çpyllëzimit
dhe/ose
ndryshimeve
klimatike;
 mbetjet dhe
bërthamore;

aksidentet

industriale

e

 ndryshimet klimatike që mund të
shkaktojnë rritjen e ujërave të oqeaneve
dhe të ndryshojnë modelet e shirave.

- 250 -

ANEKSE
X. PËRFUNDIME

Agjenci të ndryshme ndërkombëtare kanë
raportuar rritjen e numrit të personave të
shpërngulur si rezultat i problemeve të
mjedisit, të tilla si thatësira, degradimi i tokës,
braktisja, çpyllëzimi dhe fatkeqësitë natyrore e
ato të shkaktuara nga dora e njeriut. Raporti i
vitit 2003 i Kryqit të Kuq dhe i Gjysmë Hënës së
Kuqe mbi Fatkeqësitë Botërore vlerëson se 25
milion njerëz janë bërë “migrantë për shkak të
mjedisit”. Pasiguria për shifrat vjen për shkak
të vështirësisë për të vlerësuar se si realisht
ndikon degradimi i mjedisit në vendimin që
merr njeriu për të migruar. Faktorët mjedisorë
janë të ndërthurur ngushtë me faktorë të tjerë,
si varfëria, pengesat institucionale, presionet e
popullsisë dhe mungesa e stabilitetit politik.
Të gjithë këta faktorë jepen si shkaqe për
migracion.
Ekzistenca e migrantëve apo refugjatëve për
shkak të mjedisit në ﬁllim u pranua dhe pastaj
u klasiﬁkua në vitin 1985 në një Raport të
Programit të OKB për Mjedisin (UNEP). Ky
raport i përcaktonte refugjatët e ikur për shkak
të mjedisit si “ata njerëz që janë detyruar të
largohen nga vendbanimi i tyre tradicional,
përkohësisht ose përgjithmonë, për shkak të
një shkatërrimi të dukshëm të mjedisit (për
shkaqe natyrore ose të shkaktuar nga njeriu)

që vinte në rrezik ekzistencën e tyre dhe/ose
ndikonte seriozisht në cilësinë e jetës së tyre”
(El-Hinnawi, 1985: 964).
Ky përkuﬁzim nuk korrespondon me
përkuﬁzimin zyrtar për “refugjatët” të dhënë
nga Konventa e OKB e vitit 1951 për Statusin
e Refugjatëve, e cila mbron vetëm ata që kanë
kaluar kuﬁrin ndërkombëtar dhe kanë një
“frikë të bazuar mirë” se do të persekutohen.
Gjendja e vështirë e miliona migrantëve që janë
detyruar të lënë vendin për shkak të mjedisit
nuk e plotëson pjesën e dytë të këtĳ kriteri, dhe
shpesh as pjesën e parë sepse shumë njerëz
lëvizin brenda vendit. Ky përjashtim ngre disa
probleme etike e ligjore. Disa ekspertë mendojnë se shtimi i migrantëve për shkak të degradimit të mjedisit tek përkuﬁzimi për refugjatët do
të ishte e pavlefshme, sepse do ta mbingarkonte
aparatin ekzistues te refugjatit. Rezultati është
që asnjë agjenci e OKB nuk ka mandatin për
t’i ndihmuar ata njerëz. Kështu, duke qenë të
klasiﬁkuar jozyrtarisht si “migrantë të ikur për
shkaqe mjedisore”, qeveritë kombëtare kanë
përgjegjësinë që, nga njëra anë, të parandalojnë
degradimin e mjedisit, dhe, nga ana tjetër, të
ndihmojnë njerëzit që e pësojnë prej tĳ.
Burimi: OSBE (prill 2006).
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ANEKSI 3: Model i Kontratës së Punës
Administrata Filipinase për Punësimin
Ndërkombëtarë
Kjo kontratë pune ekzekutohet dhe lidhet nga dhe ndërmjet:
A. Punëdhënësi:
Adresa dhe numri i telefonit :
B. Përfaqësuar nga:
Emri i agjentit/kompanisë:
C. Punëmarrësi:
Gjendja shoqërore:

Nr. i Pasaportës:

Adresa:

Vendi dhe data e lëshimit:

Vullnetarisht e lidhin veten me termat dhe kushtet e mëposhtme:
1. Vendi i punës
2. Kohëzgjatja e kontratës ____________________ duke ﬁlluar nga koha e largimit të
punëmarrësit nga vendi i origjinës drejt vendit të punësimit.
3. Pozicioni i punëmarrësit
4. Paga mujore bazë
5. Koha normale e punës: maksimumi 8 orë në ditë, gjashtë ditë në javë
6. Pagesa për orët mbi kohën e rregullt
(a) Puna mbi orët e rregullta
(b) Puna gjatë ditëve të pushimit ose të lejes
7. Leje me rrogë të plotë
(a) Leje pushimesh
(b) Leje për sëmundje
8. Transport falas për në vendin e punës dhe, në rastet e mëposhtme, kthimi falas për në vendin
e origjinës:
(a) Mbarimi i kontratës
(b) Zgjidhja e kontratës nga punëdhënësi pa një shkak të drejtë
(c) Nëse punëmarrësi nuk është në gjendje të vazhdojë punën si pasojë e dëmtimit ose
sëmundjes për shkak të punës
9. Ushqim falas ose pagesë kompensimi prej US$___________, strehim i përshtatshëm falas.
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10. Shërbime shëndetësore dhe dentare falas në rast urgjencash dhe lehtësira për ilaçet.
11. Sigurimi i jetës personale dhe në rast aksidenti sipas rregullave të vendit pritës dhe/ose
______________ sipas ligjeve të qeverisë pa kosto për punëtorin. Përveç këtyre, për zona të
deklaruara nga ______________ qeveria si zona me rrezik lu�e, një sigurim për rrezik lu�e
jo më pak se _______________i sigurohet punëtorit nga punëdhënësi pa asnjë kosto për
punëtorin.
12. Në rast vdekjeje të punëmarrësit gjatë kohës së kësaj marrëveshjeje, kufoma dhe sendet
personale kthehen në ______________ me shpenzimet e punëdhënësit. Në rast se kthimi i
kufomës nuk është i mundur, ajo mund të varroset pas miratimit paraprak të të afërmit të
punëmarrësit dhe/ose nga _____________ ambasada/konsullata më afër vendit të punës.
13. Punëdhënësi ndihmon punëmarrësin për të dërguar një përqindje të rrogës së tĳ/saj përmes
rrugëve bankare ose mënyrave të tjera të lejuara me ligj..
14. Zgjidhja e kontratës:
A. Zgjidhja nga punëdhënësi: Punëdhënësi mund të zgjidhë këtë kontratë për shkak të arsyeve
të ligjshme të mëposhtme: sjellje shumë e keqe, mosbindje me dashje ndaj urdhrave të ligjshëm
të punëdhënësit, shmangie e vazhdueshme e detyrave, mungesa në punë, rebelimi, zbulimi
i sekreteve të ndërmarrjes, kur punëmarrësi shkel traditat, zakonet dhe ligjet e _________
___________ dhe/ose kushtet e kësaj marrëveshjeje. Punëmarrësi merr përsipër pagesën e
shpenzimeve të kthimit.
B. Zgjidhja nga punëmarrësi: Punëmarrësi mund të zgjidhë kontratën pa i dorëzuar një njo�im
më parë punëdhënësit për ndonjë prej shkaqeve të ligjshme të mëposhtme: fyerje e rëndë nga
punëdhënësi ose përfaqësuesi i tĳ, trajtim çnjerëzor dhe i padurueshëm që i bëhet punëmarrësit
nga punëdhënësi ose përfaqësuesi i tĳ, kryerja e një krimi/vepre penale nga punëdhënësi ose
përfaqësuesi i tĳ dhe shkelja e termave dhe kushteve të kontratës së punës nga punëdhënësi
ose përfaqësuesi tĳ. Punëdhënësi paguan shpenzimet e kthimit për në _____________.
B1. Punëmarrësi mund ta zgjidhë këtë kontratë pa pasur ndonjë shkak të ligjshëm duke i
paraqitur punëmarrësit një njo�im me shkrim një (1) muaj përpara. Punëdhënësi të cilit nuk i
është paraqitur një njo�im i tillë mund ta bëjë punëmarrësin përgjegjës për dëmet. Në çdo rast,
punëmarrësi merr përsipër pagesën e shpenzimeve për kthimin e tĳ në vendin e origjinës.
C. Zgjidhja për shkak të sëmundjes: Secila prej palëve mund ta zgjidhë kontratën për shkak të
sëmundjes, ose dëmtimit të punëmarrësit. Punëdhënësi merr përsipër koston e kthimit.
15. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve: Të gjitha pretendimet dhe ankesat e punëmarrësit për
kontratën e punës zgjidhen në përputhje me politikat, rregullat dhe rregulloret e kompanisë.
Në rast se punëmarrësi kundërshton vendimin e punëdhënësit, çështja zgjidhet miqësisht me
pjesëmarrjen e atasheut të punës ose ndonjë përfaqësuesi tjetër të autorizuar të ____________
_ ambasadës ose konsullatës më të afërme të vendit të punës. Nëse dështon zgjidhja miqësore,
çështja i dërgohet organizmit të përshtatshëm ose kompetent (në vendin pritës), ose ________
__________ nëse e lejojnë ligjet e vendit pritës, dërgohet tek alternativa e palës ankuese.
16. Punëmarrësi respekton rregullat e kompanisë së punëdhënësit dhe vepron sipas ligjeve
përkatëse të vendit prirës dhe respekton zakonet dhe traditat e tĳ.
17 Ligji që zbatohet: Terma dhe kushte të tjera të punësimit, që janë në përputhje me dispozitat
e mësipërme, drejtohen nga ligjet përkatëse të ______________.
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ANEKSI 4:
Bashkëveprimi dhe
bashkëpunimi mes
agjencive të ndryshme
në Filipine
Megjithëse agjenci të tilla si Agjencia për
Punësimin Jashtë (POEA) në Filipine janë
të veshura me autoritetin për të menaxhuar
programet e punësimit jashtë, ato mund ta bëjnë
këtë gjë me sukses vetëm në bashkëveprim
dhe bashkëpunim me një numër agjencish të
tjera kombëtare qeveritare. Më poshtë jepet
një përshkrim i llojit të bashkëpunimit dhe
bashkëveprimit që POEA ka vendosur me
institucione të ndryshme dhe brenda vetë saj:
(a)Departamenti i Punëve të Jashtme (DFA)
 dhënia e pasaportës për punëtorët jashtë
vendit;
 hetimi i rrjeteve për rekrutimin e paligjshëm
jashtë;
 asistencë për viktimat e rrezikuara të
rekrutimit të paligjshëm në vendin pritës;
 masa ndëshkuese në bashkëpunim me
vendet pritëse të fuqisë punëtore.

 kapja e të dyshuarve dhe shërbimi mandat
arrestit;
 mbyllja e ndërmarrjes me punëtorë të
paligjshëm;
 kryerja e seancave orientuese për forcat e
policisë kombëtare;
 sigurimi i fondeve operacionale që të
përdoren nga forcat e policisë në operacionet
kundër rekrutimit të paligjshëm.
(d) Zyra Kombëtare e Hetimit (NBI)
 njësoj si për Policinë Kombëtare
(e) Zyra e Migracionit (BI)
 kontrolli i hyrjes së rekrutuesve të huaj;
 hetimi i rasteve të rekrutimit të paligjshëm
që përfshĳnë të huaj;
 parandalimi i largimit të të huajve të
angazhuar me rekrutim të paligjshëm;
 parandalimi i daljes së punëtorëve pa
dokumente.
(f) Njësitë e qeverisjes vendore dhe Organizatat
joqeveritare

(b)Departamenti i Drejtësisë (DOJ)

 monitorimi i aktiviteteve të rekrutimit të
paligjshëm përmes the barangays (njësia
më e vogël vendore);

 hetimi paraprak dhe procedimi penal i
rasteve të rekrutimit të paligjshëm;

 mbikëqyrja e njësive të policisë lokale
përmes drejtuesve të policisë lokale;

 ndjekja penale e rasteve të rekrutimit të
paligjshëm;

 anulimi i lejeve për ngritjen e ndërmarrjeve
për biznes të përdorura nga bizneset që
merren me rekrutim të paligjshëm;

 pjesëmarrja në gjyq e staﬁt të POEA në
ndihmë të hetimit;
 monitorimi i rasteve të rekrutimit të
paligjshëm /i numrit të rasteve në të gjithë
vendin.
(c) Policia Kombëtare e Filipineve (PNP)
 hetimi i rasteve të rekrutimit të paligjshëm
dhe të tjerave të lidhura me të;
 kryerja e veprimeve
shkelësve të ligjit;

penale

kundër

 asistencë për hetimin dhe kapjen e
rekrutuesve të dyshuar të paligjshëm;
 institucionalizimi i rolit të njësive të
qeverisjes vendore dhe të OJF në partneritet
me policinë kombëtare në fushatat kundër
rekrutimeve të paligjshme.
(g) Departamenti i Turizmit (DOT)
 mbyllja e agjencive të pandershme të
udhëtimit;
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 vënia e rregullave
udhëtimit;

për

agjencitë

e

 hetimi i agjencive të udhëtimit që merren
me kalimin kontrabandë përtej kuﬁjve
të punëtorëve të maskuar si turistë dhe i
aktiviteteve të rekrutimit të paligjshëm.

qëllim që të kryejë detyrën e saj. Ajo nuk mund
të jetë e suksesshme pa një bashkëpunim dhe
koordinim të ngushtë me secilën prej agjencive
të përmendura më sipër.

ANEKSI 5: Bazat e të
dhënave

(h) Gjyqësori
 shërbimi i mandatit të arrestit;
 procedim penal në rastet që përfshĳnë
rekrutim të paligjshëm;
 bërja publike e dënimeve për rastet e
rekrutimit të paligjshëm e raste të tjera të
lidhura me to;
 monitorimi i rasteve të rekrutimit të
paligjshëm;
 paraqitja në Zyrë e drejtuesit të gjykatës
për të kërkuar rregullimin dhe zgjidhjen e
shpejtë e të dukshme të rasteve të rekrutimit
të paligjshëm.
(i) Prezantimi në të dyja Dhomat e Kongresit i
kërkesës për
 hartimin e propozimeve për axhendën
legjislative që i mundëson Kongresit të
formulojë masa ligjore për fuqizimin e
fushatës qeveritare për të mbrojtur dhe
nxitur mirëqenien e punëtorëve migrantë.
(j) Bashkëpunimi me Agjencitë Publike të
Informacionit
 mbështetje për angazhimet reciproke
për të rritur sa më shumë ndikimin e
informacionit.
(k) Zyrat rajonale të Departamentit të Punës
 koordinojnë dhe ndihmojnë zyrat rajonale
të POEA për zbatimin e rregullave e
rregulloreve për punësimin jashtë.
(l) Komisione të Sigurisë dhe Shkëmbimit
 regjistrimi i korporatave që kanë rekrutimin
si aktivitetin e tyre parësor.
Këto janë, ndërmjet të tjerave, agjencitë
kryesore me të cilat bashkëpunon POEA me

Ka një numër burime të dhënash që njerëzit
mund t’i përdorin për të marrë informacion
për statistikat e migracionit, megjithëse ka
më pak burime të dhënash për ata që janë të
interesuar posaçërisht për migracionin për
motive punësimi. Në këtë pjesë jepen vetëm
disa shembuj të burimeve më të njohura të
informacionit dhe kjo nuk është një listë e
plotë. Organizatat kombëtare që merren me
statistikat në shumicën e vendeve kanë tabela
dhe të dhëna mbi migracionin ndërkombëtar të
cilat janë publike dhe që të interesuarit mund
t’i gjejnë në faqet e tyre të internetit.
Një burim për të marrë të dhëna mbi migracionin ndërkombëtar është Baza ndërkombëtare
e të Dhënave për Migracionin Ndërkombëtar
(ILM) e mbajtur nga ILO. ILM fokusohet tek
migracioni për motive punësimi dhe mbulon
një numër më të madh vendesh sesa azat e tjera
të të dhënave për migracionin. ILM ka të dhëna
nga pothuajse 100 vende. Shembuj të tabelave
me të dhëna në këtë databazë përfshĳnë të
dhëna për migrantët dhe të punëtorët migrantë
sipas statusit të punësimit, të dhëna për hyrjet
e migrantëve dhe të punëtorëve migrantë sipas
sektorëve të punës dhe inventarin dhe daljet e
vendasve drejt vendeve të tjera. Fatkeqësisht
baza e të dhënave nuk përditësohet rregullisht
dhe shumë të dhëna mungojnë. h�p://www.
ilo.org/public/english/protection/migrant/
ilmdb/
Projekti i Sistemit të Informacionit Statistikor i
IOM mbi Migracionin në Amerikën Qendrore
(SIEMCA), i ngritur për të ofruar të dhëna të
sakta e të kohës për migracionin nga burime të
ndryshme përmes një Sistemi Informacioni për
migracionin për rajonin e Amerikës Qendrore,
gjithashtu grumbullon të dhënat ekzistuese të
familjeve për dërgesat në Kosta Rika dhe El
Salvador. h�p://www.siemmes.iom.int/
Me iniciativën e qeverive të Evropës Lindore
dhe të Azisë Qendrore e me mbështetjen e IOM
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është krĳuar një mekanizëm për shkëmbimin
e të dhënave (DSM). DSM është një mjet për
grumbullimin dhe ndarjen e informacionit
dhe të dhënave për migracionin në rajon. Ajo
ofron edhe dokumentimin e burimeve dhe
përkuﬁzimet e të dhënave si edhe informacion
të përgjithshëm për çështje ligjore e të politikave
në secilin Shtet pjesëmarrës në këtë sistem.
h�ps://www.dsm-migration.net/dsm/cms/
artikelShow.do?menu_id=1&parent_id=0
Të dhënat për migracionin dhe azilin
ndërkombëtar, përfshirë informacionin për
migracionin për motive punësimi, për më
shumë se 30 vende të Evropës gjenden në Zyrën
e Statistikave të Komuniteteve Evropiane
(EUROSTAT). Këto të dhëna vĳnë nga NSO e
vendeve përkatëse. Të dhënat kanë informacion
për marrjen e shtetësisë, kërkesat dhe vendimet
për azilin, për punëtorët sipas shtetësisë dhe
aktivitetit ekonomik, për migracionin sipas
seksit dhe vendit të ardhshëm të qëndrimit,
dhe për popullsitë sipas seksit e shtetësisë.
h�p://epp.eurostat.cec.eu.int/
Organizata për Bashkëpunimin dhe Zhvillimin
Ekonomik (OECD) mban një numër tabelash me
të dhëna që japin informacion mbi migracionin
në vendet anëtare të saj. Po ashtu, tabelat kanë
të dhëna për imigrantët dhe për ata që kanë
lënë shtetësinë. Kjo bazë të dhënash është
hartuar mbështetur kryesisht tek të dhënat e
dala nga raundi i regjistrimit të përgjithshëm
të popullsisë i vitit 2000. Ajo përmban informacion për numrin e të lindurve jashtë dhe për tё
huajt në përgjithësi, për të lindurit jashtë dhe të
huajt sipas nivelit arsimor, dhe për përqindjet
e emigracionit sipas vendlindjes dhe pёr
njerëzit me arsim tё lartё. Të dhënat e OECD
për migracionin mund të jenë të ndryshme nga
ato që janë nxjerrë nga NSO përderisa shpesh
ato marrin ekspertë të jashtëm për të llogaritur
shifrat e migracionit. h�p://www.oecd.org/
Drejtoria e Statistikave e OKB (UNSD) boton
çdo vit një botim që ka të dhëna demograﬁke i
cili shpesh përmban të dhëna për migracionin
ndërkombëtar. Karakteristikat e migracionit
ndërkombëtar pritet që të dalin në qershor 2006.
Në këtë botim do të ketë tabela me të dhëna
për popullatën e lindur në vend dhe jashtë
vendit dhe ato do të jenë të ndara më tej sipas
moshës, seksit dhe qëndrimit në zona urbane

apo rurale; për popullatën sipas shtetësisë,
gjinisë, dhe qëndrimit në zona urbane/rurale;
për popullatën e lindur jashtë sipas vendit ose
zonës së lindjes, dhe për popullatën e lindur
jashtë që është ekonomikisht aktive sipas
profesionit dhe seksit. h�p://unstats.un.org/
unsd/demographic/products/
Komisioneri i Lartë i OKB për Refugjatët
(UNHCR) mbledh dhe boton statistika për
azilin dhe refugjatët mbi baza vjetore në
botimin e përvitshëm me statistika. h�p://
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/statistics
Fondi Monetar Ndërkombëtar (IMF) boton
të dhëna për dërgesat në Librin Vjetor me
Statistika për Bilancin e Pagesave i cili mund
të blihet tek IMF. Më shumë informacion për
bilancin e pagesave dhe dërgesat mund të
gjeni tek: h�p://www.imf.org/external/np/sta/
bop/bop.htm
Informaciontjetërpërdërgesatemigrantëvemund
të merrni nga Banka Botërore, e cila sponsorizon
një numër sondazhesh që organizohen me
familjet. Këto pyetësorë përfshĳnë module
për migracionin dhe dërgesat për të mësuar
më shumë për karakteristikat familjare dhe të
migrantëve h�p://econ.worldbank.org/external/

ANEKSI 6:
Marrëveshja
Dypalëshe e Punës
ndërmjet Federatës
Ruse dhe Taxhikistanit
Referenca në Seksionin IX.1.1.1
Marrëveshja ndërmjet qeverisë së Federatës
Ruse dhe qeverisë së Republikës së
Taxhikistanit për punën dhe mbrojtjen
sociale të shtetasve të Federatës Ruse në
Republikën e Taxhikistanit dhe shtetasve
të Republikës së Taxhikistanit në Federatën
Ruse (23 dhjetor 2005)
Përmbledhje e neneve
kryesore të përzgjedhura:
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Parathënia – Migracioni i përkohshëm për
motive punësimi identiﬁkohet si një fushë e
rëndësishme e bashkëpunimit midis Rusisë
dhe Taxhikistanit dhe i referohet Marrëveshjes
së Bashkëpunimit për Migracionin për Motive
Punësimi dhe Mbrojtjes Sociale të Punëtorëve
Migrantë e vitit 1994 dhe Konventës CIS për
të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut (23
dhjetor 2005).
Neni 1 – Rregullon punën e përkohshme të
shtetasve të Shteteve Palë në territorin e njëritjetrit.
Neni 2 – Marrëveshja aplikohet për shtetasit e
Rusisë dhe Taxhikistanit që janë rezidentë të
përhershëm në vendin e tyre dhe që kanë leje
pune në territorin e vendit (Palës) tjetër.
Neni 3 – Përcakton autoritetet kompetente
përgjegjëse për zbatimin e marrëveshjes:
në Federatën Ruse, Ministria e Punëve të
Brendshme dhe Ministria e Punës dhe e
Zhvillimit Social; në Taxhikistan Ministria e
Punës dhe e Mbrojtjes Shoqërore të Popullsisë.
Neni 3 kërkon gjithashtu që autoritetet
kompetente në secilin Shtet Palë, ndër të tjera,
të shkëmbejnë informacion për ligjet e tyre
për punësimin e të huajve, kushtet e jetesës
së punëtorëve, situatën e tregut të punës në
secilin prej vendeve, dhe organizatat që kanë
licensa për punësimin e punëtorëve jashtë në
përputhje me ligjet e Palëve.
Neni 4 – Punëtorët migrantë duhet të disponojnë
një dokument të përshtatshëm (d.m.th.
lejen e punës) për të ushtruar një aktivitet të
përkohshëm pune në territorin e Palës pritëse.
Leja e punës nuk duhet të jepet për më shumë
se një vit, por mund të rinovohet edhe për një
vit tjetër.
Neni 5 – Pranimi, nisja dhe qëndrimi i
punëtorëve migrantë realizohet në përputhje
me ligjet e Shtetit pritës dhe me Marrëveshjen
në �alë. Secila Palë është përgjegjëse për
përcaktimin e numrit të punëtorëve emigrantë
që do të pranohen në territorin e vet.
Neni 6 – Dokumentet e punës të punëtorëve
migrantë, që kanë lidhje me kualiﬁkimet dhe
profesionin e tyre, njihen reciprokisht nga Palët.
Me përfundimin e punës, punëtorët migrantë
duhet të marrin një dokument që përmban
informacion për kohëzgjatjen e punësimit dhe
rrogën mujore të tyre. Po ashtu, punëtorët

gëzojnë të drejtën për mbrojtje sociale në
përputhje me ligjet e vendit pritës.
Neni 7 – Shtetet Palë janë të detyruara të
nxisin zhvillimin e proceseve të migracionit të
ligjshëm dhe krĳimin e kushteve të pranueshme
nga të dyja palët për migracionin për motive
punësimi për shtetasit e tyre. Secila Palë duhet
të marrë masa për të parandaluar rekrutimin e
paligjshëm të punëtorëve migrantë, publikimin
në media të informacioneve mashtruese për
punësimin, kushtet e punës e të qëndrimit, dhe
punësimin e paligjshëm të shtetasve të Palës
tjetër.
Neni 8 – Punëtorët migrantë kanë të drejtë
për kohë të lirë. Kujdesi shëndetësor duhet
t’u sigurohet me shpenzimet e punëdhënësit,
në përputhje me ligjet e Shtetit pritës dhe në
një nivel të barabartë ose më të lartë sesa ai i
shtetasve të vet. Sigurimet shoqërore duhet të
rregullohen me një marrëveshje të veçantë për
sigurimet shoqërore midis Palëve.
Neni 9 – Shpërblimi dhe kushtet e tjera të
punës duhet të rregullohen me kontratën e
punës. Kontrata duhet të jetë me shkrim dhe
kushtet në kontratë duhet të jenë në përputhje
me ligjet e punës të Shtetit pritës dhe të
përfshĳnë dispozitat e nevojshme që lidhen
me punën e punëtorit në Shtetin pritës. Paga e
punëtorëve migrantë për punë, profesione ose
a�ësi të njëjta dhe që kryejnë punë të njëjta nuk
duhet të jetë më e ulët dhe kushtet e punës nuk
duhet të jenë më pak të favorshme sesa ato të
shtetasve të Shtetit pritës.
Neni 10 – Punëtorët migrantë duhet të jenë mbi
18 vjeç dhe të kenë shëndetin e duhur për të
kryer punën e ngarkuar.
Neni 11 – Punëtorët duhet të dorëzojnë
dokumentet e duhura që vërtetojnë a�ësitë dhe
kualiﬁkimet e tyre, të cilat njihen reciprokisht
nga secili Shtet Palë.
Neni 12 – Punëtorët migrantë duhet të kryejnë
punën për të cilën marrin rrogën dhe për të
cilën kanë një leje pune; përndryshe, leja e
punës do t’u anulohet.
Neni 13 – Nëse punëdhënësi e zgjidh kontratën
e punëtorit migrant para përfundimit të
saj, ai ose ajo duhet t’i paguajnë punëtorit
kompensimin e parashikuar në kontratë. Në
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ANEKSI 7: Një
Përmbledhje e
Trajnimit për
Orientimin Para
Nisjes dhe për Gjuhën,
Organizuar nga IOM
për Migrantët që
Shkojnë në Itali për
Motive Punësimi

raste të tilla, punëtori migrant mund të lidhë
një kontratë të re pune me një punëdhënës tjetër
në Shtetin pritës deri në skadimin e lejes së
punës për punën e parë me kusht që të mbeten
të paktën edhe tre muaj para skadimit të lejes
së punës dhe që punëdhënësi i ri të ketë një leje
ligjore për të punësuar punëtorë migrantë.
Neni 14 – Nëse leja e punës anulohet zyrtarisht,
punëtori migrant duhet të largohet nga territori
i Shtetit pritës brenda 15 ditëve.
Neni 15 – Në rast se punëtori migrant vdes,
punëdhënësi në Shtetin pritës është përgjegjës
për organizimin e transportimit të trupit
për në Shtetin me qëndrim të përhershëm
dhe për shpenzimet për këtë transport. Nëse
vdekja e punëtorit migrant ndodh për faj
të punëdhënësit ose punëtori vuan nga një
dëmtim për shkak të punës, punëdhënësi është
përgjegjës për pagesën e dëmshpërblimit në
përputhje me ligjet e Shtetit pritës.
Neni 16 – Punëtorët migrantë kanë të drejtë të
transferojnë e eksportojnë fondet në monedhë
të huaj në Shtetin e tyre me qëndrim të
përhershëm në përputhje me ligjet e Shtetit
pritës. Taksa mbi të ardhurat e paguar nga
punëtori migrant përcaktohet në përputhje me
ligjin e Shtetit pritës.
Neni 17 –Importi dhe eksporti i pasurive të
luajtshme dhe pajisjeve të tjera të luajtshme të
nevojshme për kryerjen e punës së përkohshme
të punëtorit migrant duhet të kryhet në
përputhje me ligjet e Shtetit pritës.

1. Orientimi ligjor
Moduli për orientimin ligjor synon të krĳojë dhe
të përmirësojë njohjen e ligjeve që rregullojnë
hyrjen dhe qëndrimin e shtetasve të huaj në
Itali, përfshirë:
 legjislacioni mbi të drejtat për hyrje dhe
punë;
 vizat dhe lejet e qëndrimit;
 rregullat e shtetësisë;
 legjislacioni për shëndetin;
 asistenca
sociale
përkohshme;

dhe

mbrojtja

e

 minorenët dhe arsimi;

Neni 18 – Shtetet Palë mund të hapin misione
të autoriteteve kompetente në territoret e tyre
respektive.

 dëbimet.

Neni 19 – Kjo Marrëveshje është në fuqi për një
periudhë kohore prej pesë vjetësh dhe do të
zgjatet automatikisht për një periudhë tjetër prej
tre vjetësh nëse asnjë prej Palëve nuk deklaron
synimin e saj për t’i dhënë fund vlefshmërisë
së marrëveshjes përmes një njo�imi me shkrim
drejtuar Palës tjetër të paktën gjashtë muaj
përpara skadimit të periudhës së caktuar.

Moduli synon të lehtësojë futjen e punës së
migrantëve në përputhje me a�ësitë e tyre
profesionale dhe objektivat e punës. Ai,
gjithashtu, i pajis trajnerët me udhëzues për
të ndihmuar migrantët në procesin e kërkimit
të punës. Në fund të këtĳ kursi, të trajnuarit
duhet të jenë të a�ë të përgatisin CV e tyre,
të identiﬁkojnë nevojat e tyre të ardhshme
për trajnim profesional ose të bëjnë plane për
karrierë.

Burimi: IOM në Moskë (mars 2006).

2. Orientimi për tregun e punës

3. Orientimi kulturor e social
Moduli për orientimin kulturor e social synon të
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ANEKSI 8: Marrëveshje
ndërmjet Mbretërisë së
Spanjës dhe Republikës
së Ekuadorit për
rregullimin dhe
kontrollin e ﬂukseve të
migrantëve

sigurojë një pamje të gjithanshme të “mënyrës
së jetesës” në Itali duke u përqendruar në
mënyrë të veçantë në këto çështje:
 të drejtat e detyrimet e përgjithshme të
shtetasve;
 shërbimet e shëndetit publik;
 sistemi arsimor;
 sistemi italian i asistencës sociale;
 institucionet e shtetit italian;

Shënim: Përkthyer nga Banka Botërore.

 administrata publike;

Hyrja provizore në fuqi e Marrëveshjes
ndërmjet Mbretёrisё sё Spanjёs dhe Republikës
sё Ekuadorit pёr rregullimin dhe kontrollin e
ﬂuksit të migrantëve, nёnshkruar nё Madrid,
29 maj 2001.

 strehimi;
 transporti.

4. Orientimi psiko-social
Moduli për orientimin psiko-social ka për
qëllim të zhvillojë një të kuptuar më të mirë të
realitetit se si dinamikat psikologjike, kulturore
dhe sociale perceptohen nga migrantët me
origjina të ndryshme dhe me formime të
ndryshme kulturore, që jetojnë e punojnë në
mjedise të ndryshme pune e shoqërore në
Itali.

5. Orientimi gjuhësor
Ky modul synon t’u japë pjesëmarrësve mjetet
e para kulturore e gjuhësore për të zhvilluar
dhe përmirësuar a�ësitë e tyre personale për
komunikim duke:
 ofruar
disa
funksione
themelore
komunikative për integrimin në shoqëri e
në punë;
 ofruar disa shprehi të komunikimit me
gojë e me shkrim;
 ofruar një leksik të specializuar dhe disa
struktura gjuhësore bazë.
Kohëzgjatja e kursit orientues për katër modulet
e para është 40 orë. Trajnimi për gjuhën është
80 orë. Kursi i plotë orientues është 120 orë.
Burimi: Ugo Melchondia, IOM Romë.

Qeveria e Mbretërisë së Spanjës dhe Qeveria e
Republikës së Ekuadorit, që këtej e tutje palët
kontraktuese, të frymëzuara nga dëshira e
tyre e përbashkët për të riaﬁrmuar lidhjet e
tyre të veçanta historike e kulturore përmes
kontakteve të përkohshme e të përhershme të
popujve të tyre, mbi bazën e Marrëveshjes për
Shtetësinë e Dyﬁshtë ndërmjet të dyja shteteve
në 4 mars 1964, të ndryshuar nga Protokolli
i 25 gushtit 1995, Marrëveshjes për Heqjen e
Vizave në nëntor 1963, dhe Marrëveshjes për
Sigurimet Shoqërore në 1960; duke kërkuar të
rregullojnë lëvizjet migratore ekzistuese nga
Ekuadori në Spanjë në një mënyrë të rregullt e
të koordinuar; duke ndjekur objektivin për t’u
mundësuar punëtorëve ekuadorianë që vĳnë
në Spanjë të gëzojnë të drejtat e garantuara
nga instrumentet ndërkombëtare në të cilat të
dyja shtetet janë palë; të bindura se migracioni
është një fenomen social që pasuron njerëzit
e tĳ dhe mund të kontribuojë në zhvillimin
ekonomik e shoqëror, nxit diversitetin kulturor
dhe stimulon transferimin e teknologjive;
të ndërgjegjshëm për domosdoshmërinë e
respektimit të të drejtave, detyrimeve dhe
garancive të parashikuara në legjislacionin e tyre
të brendshëm dhe marrëveshjet ndërkombëtare
në të cilat janë palë; duke bashkuar përpjekjet në
sferën ndërkombëtare për të nxitur respektimin
e të drejtave të njeriut, për të parandaluar
migracionin klandestin dhe shfrytëzimin
në punë të punëtorëve të paligjshëm, për
të rregulluar rikthimin dhe në kontekstin e
interesave të përbashkëta Ibero-Amerikane,
kanë rënë dakord si më poshtë:
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KAPITULLI PARAPRAK
Neni 1
Për qëllime të kësaj marrëveshjeje, autoritetet
kompetente janë: për Spanjën, Ministria e
Punëve të Jashtme, Ministria e Brendshme
dhe Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale
për aq sa mund të kenë përgjegjësi në fushën
e migracionit.
Për Ekuadorin, Ministria e Punëve të Jashtme,
Drejtoria Politike, Zyra e Përgjithshme për
Ekuadorianët që qëndrojnë jashtë vendit.
Neni 2
Për qëllime të kësaj marrëveshjeje, punëtorë
migrantë konsiderohen shtetasit ekuadorianë
që kanë leje të punojnë për llogari të tyre në
Spanjë.

KAPITULLI I
Njo�imi i ofertave për punë
Neni 3
1. Autoritetet spanjolle, përmes ambasadës
së Spanjës në Kuito, njo�ojnë autoritetet
ekuadoriane për numrin dhe llojin e punëtorëve
për të cilët ka nevojë, duke marrë në konsideratë
ofertat ekzistuese për punë.
Autoritetet ekuadoriane njo�ojnë autoritetet
spanjolle përmes ambasadës së Spanjës në
Kuito, për mundësinë e plotësimit të kësaj
kërkese me punëtorë ekuadorianë që dëshirojnë
të shkojnë të shkojnë në Spanjë.
2. Oferta për punë përfshin të paktën:
a. Sektorin dhe zonën gjeograﬁke të punës.
b. Numrin e punëtorëve që do të punësohen.
c. Afatin përfundimtar për këtë përzgjedhje.
d. Kohëzgjatjen e punës.
e. Informacion të përgjithshëm për kushtet
e punës, rrogën, strehimin dhe përﬁtime në
natyrë.

f. Datat kur duhet të arrĳnë në vendin e punës
në Spanjë punëtorët e përzgjedhur.
3. Autoritetet ekuadoriane njo�ojnë autoritetet
spanjolle për ofertat e punës që ata mund të
kenë marrë nga punëdhënësit spanjollë.

KAPITULLI II
Vlerësimi i a�ësive, udhëtimi dhe pranimi i
punëtorëve migrantë
Neni 4
Vlerësimi i a�ësive të punëtorëve migrantë
dhe udhëtimi i tyre rregullohet me rregullat e
mëposhtme:
1. Shqyrtimi paraprak i kandidatëve të
kualiﬁkuar bëhet nga një komision përzgjedhës
i përbashkët spanjollo-ekuadorian në Ekuador.
Kandidatët që plotësojnë a�ësitë e kërkuara
kalojnë në një ekzaminim mjekësor dhe, nëse
është e nevojshme, një periudhë trajnimi.
Komisioni
Përzgjedhës
përbëhet
nga
përfaqësues të qeverive të palëve kontraktuese,
dhe mund të përfshĳë punëdhënësin ose
agjentët e tĳ. Komisioni është përgjegjës për
përzgjedhjen e punëtorëve më të kualiﬁkuar
për ofertat ekzistuese për punë, kryen ndonjë
trajnim që mund të nevojitet dhe këshillon e
ndihmuar punëtorët gjatë të gjithë procesit.
Nëse të dyja palët e kërkojnë, përfaqësuesit e
aktorëve socialë, të organizatave ndërqeveritare
e joqeveritare aktive në fushën e migracionit
dhe bashkëpunimit për zhvillim të caktuar
nga palët kontraktuese mund të marrin pjesë
në komision si këshilltarë.
2. Punëtorët e përzgjedhur nënshkruajnë një
kontratë, jo më vonë se 30 ditë, dhe marrin
dokumentet e udhëtimit pas kërkesës së
tyre. Një kopje e kontratës së punës i vihet
në dispozicion autoriteteve ekuadoriane.
Kontrata e punës mund të zëvendësohet
me një dokument të ngjashëm, në varësi të
natyrës së punës, siç përcaktohet nga komiteti
i përbashkët i ngritur sipas Nenit 21 të kësaj
marrëveshjeje.
3. Kërkesat për viza të përkohshme ose viza
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qëndrimi në kuadër të kësaj marrëveshjeje
përpunohen me përparësi të madhe nga zyra
konsullore e ambasadës spanjolle. Viza e
stampuar në pasaportë cilëson qartë llojin e saj,
qëllimin, dhe kohëzgjatjen e qëndrimit të lejuar
në Spanjë. Kur koha e qëndrimit është gjashtë
muaj ose më pak, viza është e mja�ueshme për
të dokumentuar at qëndrim.
Neni 5
1. Zyrtarët ekuadorianë së bashku me ata
spanjollë, brenda fushave të kompetencave të
tyre, i sigurojnë të gjithë asistencën e mundshme
komisionit përzgjedhës për lehtësimin e punës.
Ata japin kontributin e tyre për aq sa është e
mundur në proceset e trajnimit të punëtorëve
të përzgjedhur, nëse është e nevojshme, dhe për
udhëtimin e tyre drejt Spanjës brenda afateve të
përcaktuara kohore. Procedurat administrative
për këtë udhëtim nga Ekuadori në Spanjë
merren përsipër nga palët e interesuara, ose
nëse jo, nga kompanitë kontraktuese.
2. Përpara udhëtimit, punëtorët marrin
informacion që iu duhet për të arritur në
destinacionin e tyre, dhe për çdo gjë që duhet të
dinë për kushtet e qëndrimit, punës, strehimit
dhe rrogës.
3. Autoritetet përkatëse spanjolle u japin
migrantëve lejet e nevojshme për qëndrimin
dhe punën e tyre.

Neni 7
Pagesa e punëtorëve migrantë dhe kushtet e
tjera të punës, përfshirë pjesëmarrjen e tyre
në sistemin e sigurimeve shoqërore bëhen të
njohura në kontratën e tyre, në përputhje me
marrëveshjet kolektive, nëse ka ndonjë të tillë,
ose me legjislacionin ekzistues për punëtorët
spanjollë që kryejnë të njëjtën punë dhe që
kanë kualiﬁkime të përafërta.
Neni 8
Punëtorët migrantë u nënshtrohen detyrimeve
dhe gëzojnë përﬁtimet e përcaktuara në
Marrëveshjen për Sigurimet Shoqërore midis
Spanjës dhe Ekuadorit, 8 maj 1974, dhe në
rregulloret e brendshme të të dyja palëve.
Neni 9
Çdo mosmarrëveshje që mund të lindë ndërmjet
punëdhënësve dhe punëtorëve migrantë
zgjidhet në përputhje me ligjin spanjoll dhe
marrëveshjet dypalëshe në fuqi, përfshirë
Marrëveshjen për Dyshtetësi ndërmjet të dyja
shteteve, 4 mars 1964, e ndryshuar përmes
Protokollit të 25 gushtit 1995.

KAPITULLI IV
Nene të veçanta për punëtorët sezonalë
Neni 10

KAPITULLI III
Puna, të drejtat sociale dhe kushtet e
punëtorëve migrantë
Neni 6
Në përputhje me legjislacionin e brendshëm
të vet dhe të drejtën ndërkombëtare, sapo janë
dhënë lejet e kërkuara për qëndrim e punë,
secila palë u krĳon shtetasve të palës tjetër të
gjitha lehtësitë për të ﬁlluar punën ﬁtimprurëse
ose punën e kualiﬁkuar ose të pakualiﬁkuar
për vete ose të tjerët, në pozita të barabarta me
shtetasit e shtetit të qëndrimit.
Punëtorët migrantë ekuadorianë gëzojnë të
drejtën të marrin me vete familjen e tyre, siç
parashikohet në ligjin spanjoll.

Një punëtor i përkohshëm është një shtetas
ekuadorian që, në kuadër të kësaj marrëveshjeje,
ka leje të hyjë dhe të largohet nga Spanja për
të kryer punë sezonale ose një projekt sezonal,
dhe që ka një kontratë pune kohëzgjatja e së
cilës lidhet me natyrën dhe kohën e nevojshme
për të realizuar projektin.
Neni 11
Përzgjedhja e punëtorëve sezonalë dhe
udhëtimi i tyre drejt Spanjës dhe trajtimi i tyre
atje bëhen sipas rregullave të përgjithshme të
përcaktuara në këtë marrëveshje.
Pagesa e punëtorëve të përkohshëm dhe kushtet
e tjera të punës bëhen të njohura në kontratën
e tyre, në përputhje me marrëveshjet kolektive,
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nëse ka ndonjë të tillë, ose me legjislacionin
ekzistues për punëtorët spanjollë që kryejnë
të njëjtën punë dhe që kanë kualiﬁkime të
përafërta.
Neni 12
Përpara se të merren në punë, punëtorët
sezonalë nënshkruajnë një dokument përmes
të cilit angazhohen se do të kthehen në
Ekuador kur të përfundojë leja e tyre dhe u
kërkohet që brenda një muaji pas kthimit në
vendin e tyre të raportojnë tek e njëjta zyrë
konsullore spanjolle që u ka dhënë vizën e
fundit me lejen e përkohshme, duke paraqitur
të njëjtën pasaportë ku ishte stampuar viza
e fundit. Mospërmbushja e këtĳ detyrimi
i përjashton ata nga ndonjë kontratë tjetër
pune në të ardhmen në Spanjë, dhe merret në
konsideratë kur shqyrtohen kërkesat për leje
pune ose qëndrimi që ata mund t’u paraqesin
autoriteteve spanjolle të cilët njo�ojnë
autoritetet e Ekuadorit për qëllimet përkatëse.
Nëse punëtorët sezonalë humbin pasaportat e
tyre në Spanjë, dokumenti i tyre i ri i udhëtimit
tregon numrin e pasaportës së mëparshme,
me shënimin se mbajtësi i atĳ dokumenti është
një punëtor sezonal. Humbja ose vjedhja e
pasaportës u komunikohet menjëherë policisë
spanjolle dhe zyrtarëve përkatës të Ekuadorit
në Spanjë, të cilët njo�ojnë konsullatën
spanjolle në Kuito që të regjistrojnë këtë
situatë.

KAPITULLI V
Kthimi i migrantëve
Neni 13
Palët kontraktuese angazhohen të miratojnë
masa koordinuese për të organizuar programe
të riatdhesimit vullnetar për punëtorët migrantë
ekuadorianë në vendin e tyre të origjinës.
Për këtë qëllim, merren hapa për të nxitur
rikthimin e punëtorëve migrantë në Ekuador
me vlerën e shtuar nga eksperienca e tyre
migratore si një faktor për zhvillimin
ekonomik, social dhe teknologjik. Kështu,
palët kontraktuese inkurajojnë zhvillimin e
projekteve me burimet e tyre dhe me burime

nga organizatat ndërkombëtare për trajnim
profesional të migrantëve dhe njohjen e
formimit profesional të marrë në Spanjë;
nxisin krĳimin e ndërmarrjeve të vogla e të
mesme të migrantëve që kthehen në Ekuador;
dhe në fusha të tjera të zhvillimit ekonomik e
social inkurajojnë aktivitete që nxisin trajnimin
e burimeve njerëzore dhe transferimin e
teknologjisë.
Neni 14
1. Duke respektuar plotësisht të drejtat dhe
garancitë e parashikuara në legjislacionin e
secilit vend, çdo palë kontraktuese ripranon
në territorin e vet, me kërkesën e palës tjetër
kontraktuese, çdo person, që në territorin e palës
kërkuese ka shkelur ligjin ose nuk ka vepruar
në përputhje me kërkesat në fuqi për hyrje ose
për qëndrim, me kusht që të vërtetohet ose të
provohet qartë se personi është shtetas i palës
kontraktuese të cilës i është drejtuar kërkesa.
2. Pala kontraktuese kërkuese e ripranon
personin në �alë nëse vërtetohet se ai ose ajo
nuk ishte shtetas i palës kontraktuese së cilës i
ishte drejtuar kërkesa në kohën e largimit nga
territori i palës kontraktuese që bën kërkesën.
3. Megjithë dispozitat e paragraﬁt 1 të këtĳ
neni, autoritetet e palës kontraktuese që ka bërë
kërkesën angazhohen të lehtësojnë largimin
dhe riatdhesimin vullnetar të personave pa
dokumente në territorin e tyre, kështu që
ata që kërkojnë këtë gjë janë të garantuar se
ambasada përkatëse do t’u ofrojë trajtim të
shpejtë për vizat dhe lejet për qëndrim me
garancinë se do t’u sigurohet punë në vendin e
palës kontraktuese që ka bërë kërkesën.
Dispozitat e kësaj pjese zbatohen për kërkesat
e bëra para 1 marsit 2001.
Neni 15
1. Secila palë kontraktuese ripranon në
territorin e saj, me kërkesën e palës tjetër
kontraktuese, çdo shtetas të një vendi të tretë
ose person pa shtetësi që ka shkelur ose nuk
ka vepruar në përputhje me kushtet në fuqi
për hyrje ose qëndrim në palën kontraktuese
që bën kërkesën, me kusht që të provohet ose
demonstrohet se personi në �alë ka hyrë në
territorin e asaj pale pasi ka qëndruar, jetuar
ose ka kaluar transit në territorin e palës
kontraktuese të cilës i është drejtuar kërkesa.
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2. Detyrimi për të ripranuar i përcaktuar
në paragraﬁn e mësipërm nuk zbatohet për
një qytetar të një vendi të tretë ose për një
person pa shtetësi që hyn në territorin e palës
kontraktuese që bën kërkesën dhe që ka një
vizë ose leje qëndrimi të dhënë nga ajo palë
kontraktuese, ose që i është dhënë një vizë ose
leje qëndrimi nga ajo palë kontraktuese pas
hyrjes së tĳ apo të saj në atë vend.
Neni 16
1. Secila palë kontraktuese, pas kërkesës me
shkrim të palës tjetër kontraktuese, autorizon
kalimin në aeroport me ose pa shoqërues të
qytetarëve të vendeve të treta kur garantohet
pranimi në shtetin e destinacionit dhe në çdo
shtet tjetër përgjatë rrugës.
Pala kontraktuese kërkuese i garanton palës
kontraktuese të cilës i është drejtuar kërkesa se
personi, tranziti i të cilit është garantuar, ka një
biletë dhe dokumente udhëtimi të vlefshme
për vendin e destinacionit.
2. Shteti kërkues merr përgjegjësi të plotë për
shtetasit e një vendi të tretë deri sa ata arrĳnë
në destinacionin përfundimtar.
3. Nëse lëvizja kryhet me shoqërues, shoqëruesit nuk largohen nga zona ndërkombëtare
e aeroporteve të palës kontraktuese që ka
bërë kërkesën.
4. Kostot e transportit për në vendin e
destinacionit, përfshirë shpenzimet në transit,
të tilla si ato që vĳnë si pasojë e kthimit të një
qytetari të një vendi të tretë, përballohen nga
pala kontraktuese që ka bërë kërkesën.
Neni 17
1. Pala kërkuese paguan shpenzimet e
udhëtimit të personit për të cilin ka kërkuar
rikthimin e tĳ deri sa ai ose ajo arrin kuﬁrin ose
aeroportin e palës kontraktuese së cilës i është
bërë kërkesa.
2. Për qëllim të paragraﬁt 3 të nenit 14, pala
kontraktuese që ka bërë kërkesën angazhohet
të ofrojë lehtësi për çdo asistencë të nevojshme
për procesin, duke i shqyrtuar rast pas rasti
kërkesat për një asistencë të tillë.

KAPITULLI VI
Dispozita mbi zbatimin dhe koordinimin e
kësaj marrëveshjeje
Neni 18
1. Ministria e Brendshme spanjolle, përmes
Zyrës për Shtetasit e Huaj dhe Migracionin
[Delegación del Gobierno para la Extranjería
y la Inmigración], dhe Ministria e Punëve të
Jashtme të Ekuadorit, përmes Departamentit
të saj Politik përcaktojnë së bashku procedura
për zbatimin e kësaj marrëveshjeje, dhe
bashkëpunojnë e konsultohen me njëra-tjetrën
drejtpërdrejt siç kërkohet për zbatimin e saj.
2. Përpara se kjo marrëveshje të hyjë në fuqi,
palët kontraktuese, përmes rrugëve diplomatike, i bëjnë të njohur njëra-tjetrës emrat
e autoriteteve të caktuara nga institucionet
e speciﬁkuara në Nenin 1 që do të kryejnë
procedurat e parashikuara në marrëveshje.
3. Në rast se dalin vështirësi për zbatimin e
kësaj marrëveshjeje, organizohen konsultime
përmes rrugëve diplomatike.
Neni 19
Autoritetet spanjolle dhe ekuadoriane zotohen
të forcojnë bashkëpunimin dypalësh për
kontrollin e ﬂuksit të migrantëve, veçanërisht
me qëllim që të sigurojnë se respektohen të
drejtat themelore të punëtorëve migrantë.
Ky bashkëpunim përfshin gjithashtu një
koordinim më të ngushtë në lu�ën kundër
migracionit të paligjshëm, shfrytëzimit dhe
shkeljes së të drejtave shoqërore, mashtrimit
dhe veçanërisht traﬁkimit të paligjshëm të
qenieve njerëzore.
Neni 20
Si një element i bashkëpunimit i përmendur në
nenin më sipër, palët kontraktuese ndërmarrin
dhe kryejnë fushata edukimi për migrantët
potencialë për t’i informuar ata për të drejtat
dhe detyrimet e tyre shoqërore dhe për të
parandaluar rreziqet e pasojat e migracionit
të paligjshëm dhe përdorimin e dokumenteve
false ose të ndryshuara, dhe për të dekurajuar
përdorimin e rrjeteve që merren me traﬁkimin
e qenieve njerëzore.
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Neni 21
Një komitet i përbashkët koordinimi ngrihet
për të:
a. ndjekur zbatimin e kësaj marrëveshjeje e
përcaktuar masat e nevojshme për këtë qëllim.
b. propozuar ndryshime aty ku është e
përshtatshme.
c. përgatitur dispozita në të dyja vendet
për shpërndarjen në kohë të përmbajtjes së
marrëveshjes.
d. zgjidhur çdo vështirësi që mund të dalë gjatë
zbatimit të saj.
Komiteti takohet në mënyrë të alternuar, një
herë në Ekuador dhe pastaj në Spanjë, me
kërkesën e secilës prej palëve kontraktuese,
sipas kushteve dhe në datat e parashikuara
në marrëveshjen dypalëshe, të paktën një herë
në vit. Autoritetet kompetente të secilit vend
caktojnë anëtarët e komitetit.
Neni 22
1. Secila palë kontraktuese njo�on palën tjetër
kontraktuese kur janë plotësuar kërkesat e
ligjit të brendshëm për hyrjen në fuqi të kësaj
marrëveshjeje.
2. Kjo marrëveshje hyn në fuqi në ditën e
parë të muajit të dytë pasi të dyja palët kanë
njo�uar njëra-tjetrën se janë plotësuar kërkesat
e ligjit të brendshëm për hyrjen në fuqi të kësaj
marrëveshjeje.
3. Kjo marrëveshje zbatohet provizorisht 30
ditë pas datës së nënshkrimit të saj.

4. Kjo marrëveshje
papërcaktuar.

ka

kohëzgjatje

të

5. Secila palë kontraktuese mund të pezullojë
plotësisht ose pjesërisht zbatimin e kësaj
marrëveshjeje për një kohë të caktuar, për
arsye të sigurisë kombëtare, rendit publik ose
shëndetit publik. Miratimi ose anulimi i kësaj
mase raportohet me të gjithë shpejtësinë e
duhur përmes rrugëve diplomatike. Pezullimi
i zbatimit të kësaj marrëveshjeje hyn në fuqi në
datën e lajmërimit të palës tjetër kontraktuese.
6. Secila prej palëve kontraktuese mund të heqë
dorë nga kjo marrëveshje nëpërmjet një letre
me shkrim e përmes rrugëve diplomatike.
Kjo marrëveshje përfundon 90 ditë pas
njo�imit për heqje dorë prej saj.
Nënshkruar në Madrid, në dy kopje njëlloj
të vlefshme në gjuhën spanjolle, këtë 29 maj
2001.
Për Republikën e Ekuadorit Francisco Carrión
Mena, Ambasador i Republikës së Ekuadorit
Për Mbretërinë e Spanjës Enrique FernándezMiranda y Lozana, Delegat i qeverisë për
Shtetasit e Huaj dhe Migracionin
Kjo marrëveshje ﬁllon të zbatohet provizorisht
në 28 qershor 2001, 30 ditë pas nënshkrimit të
saj, siç përcaktohet në nenin 22.3
Publiku njo�ohet zyrtarisht për të.
Madrid, 1 qershor 2001 – Sekretari i
Përgjithshëm Teknik Julio Núñez Montesinos .
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