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Është e rëndësishme për redaktorët, gazetarët, 

zv/redaktorët dhe fotografët që të kuptojnë se 

kur bëjnë gabime, njerëzit vuajnë drejtpërdrejt. 

Puna e pakujdeshme, joprofesionale mbi këto 

çështje gjithmonë në një farë mënyre i lëndon 

të pambrojturit. Kjo do të thotë gjithnjë: 

kontrolli dhe verifikimi i informacionit, duke 

qenë i vetëdijshëm për vërtetësinë e burimeve, 

duke pasur parasysh gjuhën që përdoret dhe 

kuadrin në të cilin paraqitet informacioni. 

Ndërkohë që ekziston një vetëdije e gjerë për 

rëndësinë e raportimit të saktë, disa nga ko-

legët tanë vazhdojnë të publikojne ose trans-

metojnë mite dhe keqinformime për migrantët, 

refugjatët dhe azilkërkuesit. Terminologjia dhe 

komentimet e pasakta kanw rritur konfuzionin 

dhe shkaktonjnw paragjykime.  

Ju ritheksojmë edhe njëherë se standardet 

profesionale dhe etike të gazetarisë detyrojnë 

të gjithë gazetarët dhe redaktorët të rapor-

tojne në mënyrë objektive, gjithëpërfshirëse, 

të njëjtë dhe humane, mbi migrantët dhe 

refugjatët, pa përdorur gjuhën e urrejtjes, dis-

kriminimin duke mos iu referuar dhunës. 

Raportimi mbi 

migrimin dhe 

refugjatët  
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Refugjatët dhe migrantët  

 

Refugjat 

Refugjatët janë persona të cilët janë jashtë vendit 

të tyre të origjinës për arsye të frikës së 

persekutimit, konfliktit, dhunës së përgjithshme 

ose rrethanave të tjera që kanë shqetësuar seri-

ozisht rendin publik dhe si rezultat, kërkojnë 

mbrojtje ndërkombëtare. Përkufizimi i refugjatëve 

mund të gjendet në Konventën e vitit 1951 dhe 

instrumentat rajonale mbi refugjatët, si dhe Statu-

tin e UNHCR 

 

Migrant 

IOM përkufizon një migrant si çdo person që lëviz 

ose ka lëvizur midis një kufiri ndërkombëtar ose 

brenda një shteti, larg vendbanimit të zakonshëm 

të tij/saj, pavarësisht nga (1) statusi ligjor i per-

sonit; (2) nëse lëvizja është vullnetare ose e 

detyrueshme; (3) cilat janë shkaqet e lëvizjes; ose 

(4) sa është kohëzgjatja e qëndrimit. IOM punon 

me migrantët dhe çështjet e lidhura me migra-

cionin, në marrëveshje me shtetet përkatëse, me 

migrantët që kanë nevojë për shërbime migrimi 

në nivel ndërkombëtar. 



Pyetjet më të shpeshta (FAQs)  

A janë të ngjashme termat 

'refugjat' dhe 'migrant'? 

Jo. Megjithëse po bëhet gjithnjë e më e za-

konshme të shohësh termat 'refugjat' dhe 

'migrant' që përdoren në mënyrë të ndërsjellë 

në media dhe në diskutime publike, ekziston një 

dallim thelbësor ligjor midis dyjave. Konfuzioni 

me to mund të çojë në keqkuptime në 

diskutimet mbi azilin dhe migracionin. 

Është me rëndësi që të përdorim termat e saktë 

dhe gjuhën e duhur kur kemi të bëjmë me 

çështje të ndjeshme.  

Kush është refugjat? 

Ligji ndërkombëtar përcakton refugjatët si 

njerëz; 

 gjenden jasht vendit të tyre të origjinës 

dhe; 

 jeta dhe të drejtat e njeriut janë seriozisht 

në rrezik për shkak të asaj se kush janë 

ata (p.sh. raca, kombësia, grupi social) ose 

çfarë besojnë (p.sh. besimet e tyre fetare 

ose opinioni politik); dhe 

 qeveritë e tyre nuk duan ose nuk munden 

t'i mbrojnë ata. 

Refugjatët kanë të drejtë ligjore mbi të drejta të 

caktuara dhe duhet të mbrohen nga kthimi i 

detyrueshëm në vendet e tyre të origjinës. 

Çfarë është unike për refug-

jatët? 

Iefugjatët janë vecanërisht të përcaktuar dhe 

mbrojtur nga ligjet ndërkombëtare. Refugja-

tët janë njerëz që gjenden jashtë vendit të tyre 

të origjinës për shkak të frikës së persekutimit, 

konfliktit, dhunës ose rrethanave të tjera që 

cënojnë rëndë rendin publik dhe si rezultat, 

kërkojnë 'mbrojtje ndërkombëtare'. Ata njihen si 

të tillë pikërisht sepse është shumë e rrezik-

shme për ta të kthehen në shtëptë ë tyre dhe si 

rrjedhojë kanë nevojë për azil diku tjetër. Këta 

janë njerëz për të cilët mohimi i azilit ka pasoja 

vdekjeprurëse.  

Kush është azilkërkues? 

Azilkërkuesit janë njerëz që kërkojnë mbrojtje si 

refugjatë, të cilët presin që qeveria të vendosë 

mbi aplikimet e tyre. Në Shqipëri, Ministria e 

Brendshme – Drejtoria për Azil është 

përgjegjëse për njerëzit që kërkojnë mbrojtje 

ndërkombëtare dhe ata duhet të kenë qasje në 

kujdesin shëndetësor parësor, qasje në arsim 

fillor dhe të mesëm, ndihmë falas ligjore dhe 

ndihmë psikosociale - me mbështetjen e UN-

HCR. Këta njerëz kanë të drejtë të qëndrojnë në 

vend derisa kërkesa e tyre për t'u konsideruar si 

refugjatë nuk pranohet. Ata gjithashtu kanë të 

drejtën e shqyrtimit të ndershëm të kërkesës 

dhe të ankohen nëse është e nevojshme. 

Gjithkush ka të drejtën të kërkojë azil në një 

vend tjetër. 

Njerëzit që nuk kualifikohen për mbrojtje si 

refugjatë nuk e marrin statusin e refugjatit dhe 

mund të dëbohen. 
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Çfarë është migrimi i 

rregullt? 

Migrimi që bëhet përmes linjave të njohura dhe 

të autorizuara. 

Çfarë është migrimi i 

parregullt?  

Është lëvizja që ndodh jashtë normave rregulla-

tore të vendeve të origjinës, tranzitit dhe 

vendeve pritëse. Nuk ka ndonjë përkufizim të 

qartë apo të pranuar universalisht për migra-

cionin e parregullt. Nga këndvështrimi i 

vendeve të destinacionit është hyrja, qëndrimi 

ose puna në një vend pa autorizimin e duhur 

ose dokumentet e kërkuara sipas rregullave të 

migracionit. Nga këndvështrimi i vendit 

dërgues, parregullsia shihet, për shembull, në 

rastet kur personi kalon kufirin ndërkombëtar 

pa pasaportë ose dokument udhëtimi të vlef-

shëm ose nuk i plotëson kërkesat administrative 

për largimin nga vendi i tij. Megjithatë, ekziston 

një tendencë për të kufizuar përdorimin e ter-

mit "migrim ilegal" në rastet e kontrabandimit të 

emigrantëve dhe trafikimit të personave. 

Kush është migrant i 

parregullt? 

]Është personi i cili, për shkak të hyrjes së paau-

torizuar, shkeljes së kushteve të hyrjes, ose 

skadimit të vizës së tij/saj, i mungon statusi 

ligjor në një vend tranzit ose në vendin pritës. 

Përkufizimi përfshin, ndër të tjera, ata persona 

që kanë hyrë në mënyrë të ligjshme në një vend 

tranzit ose në vendin pritës, por kanë qëndruar 

për një periudhë më të gjatë se sa janë lejuar 

ose më pas kanë filluar punë të paautorizuar (të 

quajtur edhe migrant klandestin / pa dokumen-

te ose migrant në një situatë të parregullt). 

Termi "i parregullt" është më i preferuar sesa "i 

paligjshëm", sepse ky i fundit mbart një ngjyrim 

kriminal dhe shihet si mohim i dinjitetit të mi-

grantëve. 

Çfarë është marrëveshja e 

ripranimit? 

Është marrëveshja ndërkombëtare e cila trajton 

procedurat, në baza reciproke, për një vend që 

t'i kthejë jo – shtetasit e tij që janë në situatë të 

parregullt në shtetin e tyre të origjinës ose në 

një shtet përmes të cilit ata kanë kaluar. 

Të gjithë migrantët me të 

vërtetë gjithmonë 'zgjedhin' 

të emigrojnë? 

Faktorët që çojnë njerëzit të lëvizin mund të 

jenë komplekse. Shpesh shkaqet janë shumë-

shtresore. Migrantët mund të lëvizin për të 

përmirësuar jetën e tyre duke gjetur punë, ose 

në disa raste për arsimim, bashkim familjar ose 

për arsye të tjera. Ata gjithashtu mund të lëvizin 

për ti shpëtuar vështirësive të mëdha të krijuara 

nga fatkeqësi natyrore, nga uria ose nga varfëria 

ekstreme. Njerëzit që largohen nga vendet e 

tyre për këto arsye zakonisht nuk konsiderohen 

refugjatë sipas ligjit ndërkombëtar. 
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Migrantët a meritojnë 

gjithashtu mbrojtje? 

Arsyet pse migrantët mund të largohen nga 

vendet e tyre janë shpesh të detyruara dhe 

gjetja e mënyrave për të përmbushur nevojat 

dhe për të mbrojtur të drejtat njerëzore të tyre 

është e rëndësishme. Migrantët mbrohen nga 

ligji ndërkombëtar për të drejtat e njeriut. Për 

disa, dështimi për t'u ofruar atyre mbrojtje sipas 

të drejtave të njeriut mund të ketë pasoja seri-

oze. Kjo mund të rezultojë në shkelje të të 

drejtave të njeriut, siç është diskriminimi serioz; 

arrestimi arbitrar ose ndalimi; puna e detyruar, 

robëria, ose kushte të rënda të shfrytëzimit 

nëpërmjet punës. 

Përveç kësaj, disa emigrantë, si viktimat e trafi-

kimit, fëmijët e pashoqëruar ose të ndarë, mund 

të kenë nevoja të veçanta për mbrojtje dhe 

ndihmë dhe është e drejtë e tyre t'i plotësohen 

këto nevoja. 

Kush janë fëmijë të ndarë? 

Këta janë persona nën 18 vjeç që gjenden jasht 

vendit të tyre të origjinës dhe janë të ndarë nga 

të dy prindërit dhe nga kujdestarët e tyre. Një 

fëmijë i ndarë mund të paraqesë një kërkesë për 

azil. Ata përballen me sfida unike, duke përf-

shirë nevojën për strehim dhe ndihmë që me 

paraqitjen e kërkesës për azil, nëse kanë nevojë 

për azil. Një fëmijë i pashoqëruar është i ndarë 

nga të dy prindërit dhe nuk është nën kujdesin 

e një të rrituri. 

Çfarë është Kontrabandimi i 

Qenieve Njerëzore? 

Kontrabandimi i qenieve njerëzore është 

lehtësimi, transportimi, tentimi i transportit ose 

hyrja ilegale e njerëzve në një kufi ndërk-

ombëtar, duke shkelur një ose më shumë ligje 

të shteteve, ose në mënyrë klandestine ose 

nëpërmjet mashtrimit, siç është përdorimi i 

dokumenteve false. 

Shpesh, kontrabandimi i qenieve njerëzore kry-

het me qëllim përfitimin financiar ose të ndonjë 

përfitimi tjetër material për kontrabandistin, 

edhe pse përfitimi financiar ose përfitimi mate-

rial nuk janë domosdoshmërisht elementë të 

krimit. Kontrabanda njerëzore në përgjithësi 

është me pëlqimin e personit (ve) që kontra-

bandohen, të cilët shpesh paguajnë shuma të 

mëdha parash. 

Çfarë është Trafikimi i 

Qenieve Njerëzore? 

Anasjelltas, trafikimi i qenieve njerëzore bëhet 

rrallë me pëlqimin e individit të trafikuar. 

Trafikimi në mënyrë të veçantë shënjestron 

personin e trafikuar si objekt të shfrytëzimit 

kriminal. Qëllimi që nga fillimi i ndërmarrjes së 

trafikimit është të përfitojë nga shfrytëzimi i 

viktimës. Nga kjo rrjedh se mashtrimi, forca ose 

shtrëngimi, të gjitha luajnë një rol të madh në 

trafikim. Shpesh ndodh që individët e trafikuar 

do të shfrytëzohen në destinacion si pjesë e një 

forme të shfrytëzimit të detyruar nëpërmjet 

punës. 
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 Çfarë janë të dhënat 

personale?  

Të gjithë informacionet që mund të përdoren 

për të identifikuar ose dëmtuar individëd. 

Mbrojtja e të dhënave? 

Zbatimi sistematik i një sërë masash mbrojtëse 

institucionale, teknike dhe fizike që ruajnë të 

drejtën e privatësisë në lidhje me mbledhjen, 

ruajtjen, përdorimin dhe zbulimin e të dhënave 

personale. Standardet ndërkombëtare për 

grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave per-

sonale janë të njohura në mbarë botën.  

Megjithatë, mungesa e një instrumenti ndërk-

ombëtar detyrues ka qenë temë shumë e de-

batuar. Shqipëria ka miratuar Ligjin për Mbro-

jtjen e të Dhënave Personale në vitin 2008. 

Qëllimi i këtij ligji është që përpunimi i ligjshëm i 

të dhënave personale të bëhet duke respektuar 

dhe garantuar të drejtat dhe liritë themelore të 

njeriut dhe, në veçanti, të drejtën e ruajtjes së 

jetës private.  

Elementë të etikës:  

 Respektimi i privatësisë dhe dinjitetit të 

individëve  

 Garantimi i sigurisë dhe mosdiskriminimit. 

 Mbrojtja e konfidencialitetit të të dhënave 

personale. 

 Parandalimi i publikimit të paautorizuar 

dhe përdorimi i papërshtatshëm i të 

dhënave personale. 
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Intervistimi i refugjatëve dhe azil-

kërkuesve 
Azilkërkuesit dhe refugjatët kanë të drejtë të 

dëgjohen. Sidoqoftë, frika nga hakmarrja "për ti 

kthyer në shtëpi", stereotipizimi, mbulimi nega-

tiv mediatik dhe armiqësia e publikut i bëjnë ata 

shumë ngurrues për të folur me gazetarët. 

 Kur kërkohen intervista: 

 jeni të qartë mbi qëllimin tuaj; 

 jeni të ndjeshëm ndaj kërkesave për 
anonimitet; 

 informohuni mbi vendet e origjinës 

Është kundërvajtje të publikohet identiteti i azil-

kërkuesve pa pëlqimin e tyre. Është e 

rëndësishme të theksohet se detyrimi për të 

mbrojtur identitetin e një azilkërkuesi vazhdon 

pafundësisht pavarësisht nga statusi aktual i 

individit në fjalë, qoftë refugjat, ose dikush 

kërkesa e të cilit është refuzuar. 

Fotografimi dhe filmimi 

Bëni kujdes kur publikoni imazhe që mund të 

identifikojnë individë. Nëse keni dyshime në 

lidhje me përdorimin e imazheve - bisedoni me 

njerëzit që janë portretizuar për tu siguruar që 

ju keni marrë lejen e tyre për përdorimin e ima-

zheve ose të pamjeve për televizion. 

Raportimi i arsyes së 

kërkimit të azilit 

Mbulim mediatik relativisht i vogël i jepet 

abuzimit me të drejtave e njeriut dhe kon-

flikteve që i detyrojnë njerëzit të largohen 

nga shtëpitë e tyre, por paraqitja e këtij 

konteksti global do të përmirësonte cilësinë e 

debatit rreth çështjeve të azilit. 

Raportimi në media mbi 

migrantët dhe migracionin 

Çfarë e bën migracionin - dhe veçanërisht, 

mbulimin mediatik të çështjes - aq të 

rëndësishëm tani? Një arsye mund të jetë rritja 

e nivelit të retorikës anti-migracion dhe përfi-

timet nga partitë politike kundër migracionit në 

shumë vende. Në të gjithë Evropën, për shem-

bull, disa votues u larguan nga partitë kryesore 

drejt "partive sfiduese" bazuar tek politikat e 

tyre të migracionit, veçanërisht atyre që anojnë 

politikisht nga krahu i djathtë. Negativ, madje 

armiqësor, mbulimi i migracionit ka shoqëruar 

rritje të ngjashme në partitë anti-migracion dhe 

retorikën politike. Debatet politike shpesh i 

dënojnë migrantët duke reduktuar shkaqet 

komplekse, ndikimet dhe llojet e migrimit në 

histori ose fraza lehtësisht të përsëritura. Por 

duke fajësuar vetëm mediat për qëndrimet neg-

ative ndaj migracionit e thjeshtëzojme po kësh-

tu çështjen. Faktorë të tjerë, duke përfshirë 

ndryshimet demografike, ndikimet aktuale ose 

të imagjinuara socio-ekonomike dhe politika më 

të gjera (si rënia ekonomike) gjithashtu luajnë 

një pjesë të mirë në atë që konsiderohet si me 

ndikim në raportimin mbi migracionin dhe mi-

grantët. 
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Pesë pika udhëzuese për raporti-

min mbi migrimin dhe refugjatët 

       

 

 

 

1. Fakte jo paragjykime 

2. Të njohim ligjin 

       

 

 3. Tregoni humanizim 

 

4. Flisni për të gjithë 

       

 

 5. Sfido urrejtjen 
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Informacione të dobishme 

Portali i të Dhënave Operacionale të UNHCR për Evropën 

http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean   

Flukset Migratore të IOM - Evropë  

http://migration.iom.int/europe/ 
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http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
http://migration.iom.int/europe/


 

 

Burimet 

UNHCR: 

http://www.unhcr.org/publications/brochures/58e1ed994/reporting-on-refugees-guidelines-by-and-for-

journalists.html  

Rrjeti mbi Gazetarinë Etike:  

http://ethicaljournalismnetwork.org/resources/infographics/ethical-guidelines-on-migration-reporting 
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