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T’i japim fund pashtetësisë 
në Evropën Juglindore



“GJITHKUSH KA TË DREJTËN E 
NJË SHTETËSIE”.
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Kjo është përmbajtja e nenit 15 të Deklaratës Universale të 
të Drejtave të Njeriut. Vitin e ardhshëm, do të festojmë 
70-vjetorin e këtij dokumenti historik në historinë e të 
drejtave të njeriut. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të 
Bashkuara e shpalli këtë Deklaratë si standard të 
përbashkët të arritjeve për të gjithë popujt dhe kombet - të 
drejtat themelore të njeriut mbrohen botërisht.

Ende sot, më shumë se dhjetë milionë njerëzve në mbarë 
botën u mohohet e drejta themelore e njeriut për shtetësi. 
Ata quhen persona “pa shtetësi”. Atyre u mohohet shtetësia, 
pa arsye që varen nga ata. Për rrjedhojë, u mohohen të drejtat 
themelore që shumica prej nesh i marrin për të mirëqena. 
Pashtetësi do të thotë një jetë pa arsimim, pa kujdes 
shëndetësor apo punësim të ligjshëm. Do të thotë një jetë pa 
mundësinë e lëvizjes së lirë, pa perspektivë ose shpresë. 

Në Evropë ka më shumë se 500 000 persona “pa shtetësi” 
ose persona të cilët rrezikojnë të mbeten pa shtetësi, 
kryesisht si shkak i shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik dhe 
Jugosllavisë, më shumë se dy dekada më parë. Popullata të 
tëra mbetën pa shtetësi brenda ditës, për shkak të 
direktivave politike ose ligjore apo për shkak të ripërcaktimit 
të kufijve shtetërorë. Të tjerë mbetën pa shtetësi për shkak 
të pengesave administrative, duke u bërë pre e dështimeve 
të një sistemi që i neglizhon apo i ka harruar. Shumë persona 
në Evropën Juglindore janë romë. Megjithëse nuk ka të 
dhëna të sakta për numrin e popullsisë rome të prekur nga 
mungesa e shtetësisë, Komisioneri i Lartë i Kombeve të 
Bashkuara për Refugjatët (UNHCR) vlerëson se rreth 5000 
persona që banojnë në këtë rajon janë pa shtetësi ose 
rrezikojnë të mbeten pa shtetësi.

Në vitin 2014, në 60-vjetorin e Konventës së vitit 1954 për 
Statusin e Personave pa Shtetësi, UNHCR-ja, në cilësinë e saj 
si Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, nisi 
fushatën #IBelong (Unë përkas) me qëllim bashkëpunimin me 
qeveritë, shoqërinë civile dhe aktorët e tjerë përkatës për 
çrrënjosjen e fenomenit të pashtetësisë brenda dhjetë viteve, 
deri në vitin 2024. 

Ky është një synim ambicioz. Por njëkohësisht, ndryshe nga 
shumë probleme të tjera me të cilat përballen qeveritë sot, 
pashtetësia është relativisht e lehtë për t’u zgjidhur. Për 
shembull, përmes vendosjes së masave të nevojshme 
mbrojtëse me qëllim parandalimin e të tjera rasteve të 
pashtetësisë në të ardhmen. Kemi dëshmuar se kur shtetet 
kanë vullnetin politik për të vepruar mund të bëjnë hapa të 
rëndësishme në zgjidhjen e çështjes së pashtetësisë. 

E njëjta gjë vlen edhe për Evropën Juglindore, ku autoritetet 
kanë shfaqur shumë përkushtim në trajtimin e fenomenit 
çnjerëzor të pashtetësisë. Për rrjedhojë, që prej vitit 2014 në 
të gjithë rajonin janë bërë arritje të konsiderueshme, 

por edhe më parë, përmes miratimit të mekanizmave të 
nevojshëm të mbrojtjes juridike si dhe përmes marrjes së 
masave konkrete për përfshirjen e personave pa shtetësi në 
sistemet civile kombëtare. Për më tepër, kapaciteti i 
organizatave të shoqërisë civile që punojnë në këtë fushë 
 është forcuar ndjeshëm me institucione të shumta 
joqeveritare që janë duke dëshmuar ekspertizë dhe 
vendosmëri të konsiderueshme në mbrojtjen e të drejtave 
dhe interesave të personave që rrezikojnë të mbeten pa 
shtetësi. Së fundmi, komunitetet e grupeve përkatëse të 
interesit janë përfshirë drejtpërdrejtë dhe tërthorazi në 
përpjekjen e përbashkët për identifikimin e popullatave dhe 
individëve të rrezikuar, me qëllimin final zgjidhjen e sfidave 
të rëndësishme të grupit të personave më vulnerabël në 
gjithë Ballkanin Perëndimor. 

Qëllimi i këtij botimi, të përgatitur nga Përfaqësia Rajonale e 
UNHCR-së për Evropën Juglindore, është të dokumentojë 
progresin e madh të arritur që prej fillimit të fushatës 
#IBELONG në vitin 2014 nga aktorët kombëtarë në rajon 
(autoritetet, shoqëria civile dhe vetë komunitetet e prekura), 
në ndihmën e dhënë mijëra njerëzve që rrezikojnë të 
mbeten pa shtetësi për të dalë nga zona e egër e të qenit 
“ligjërisht i padukshëm”. Në të njëjtën kohë, na kujton 
 se ka ende punë për t’u bërë deri në vitin 2024, për të 
zgjidhur çështjen e pashtetësisë dhe për të parandaluar që 
mijëra të tjerë të rrezikojnë ta humbasin shtetësinë, dhe që 
ata të mund ta jetojnë jetën e tyre me siguri dhe dinjitet. 
UNHCR-ja shpreh gatishmërinë e saj të bashkëpunojë më 
tej me të gjithë partnerët përkatës në arritjen e këtij qëllimi 
fisnik. 
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Ndaloni një çast dhe mendoni për të gjitha momentet më të 
rëndësishme në jetën tuaj; dita e parë e shkollës, marrja e 
lejes së drejtimit, diplomimi, fluturimi i parë me avion, hera e 
parë që votuat, puna e parë. Për miliona njerëz pa shtetësi në 
mbarë botën, 500 000 prej të cilëve jetojnë në Evropë, këto 
momente që shumë prej nesh i marrin për të mirëqena, janë 
të paarritshme.

Një person pa shtetësi është ai person që nuk konsiderohet 
shtetas i asnjë vendi. Mungesa e shtetësisë i bën ata ligjërisht 
“të padukshëm”, duke u mohuar aksesin në arsim dhe kujdes 
shëndetësor, mundësinë për t’u martuar, mundësitë e punës, 
shërbimet sociale, zotërimin e pronës, të drejtat e votës, 
mundësinë për të udhëtuar e shumë të tjera. Pa shtetësi 
mund të jesh që prej lindjes ose të mbetesh më vonë gjatë 
jetës për arsye të ndryshme, zakonisht për shkak të ligjeve të 
brendshme diskriminuese, shpërbërjes së shteteve dhe 
mungesës së regjistrimit në lindje. 

Pashtetësia ndikon në mënyrë joproporcionale minoritetet 
etnike, fetare dhe gjuhësore në mbarë botën, duke pasur 
parasysh se 75% e popullatave të botës të njohura si pa 
shtetësi i përkasin grupeve minoritare. Pashtetësia, përvojë e 
disa grupeve të caktuara, është njëkohësisht edhe simptomë 

edhe shkak i përjashtimit të tyre. Ajo e ka prejardhjen nga
diskriminimi me bazë ndryshimin dhe përforcon mungesën e 
përfshirjes së plotë të tyre në shoqëritë ku jetojnë duke e 
vështirësuar shumë jetën e përditshme dhe duke forcuar 
përjashtimin civil dhe politik.

Dy mekanizmat ligjorë kryesorë në lidhje me pashtetësinë 
janë Konventa e vitit 1954 për Pashtetësinë dhe Konventa e 
vitit 1961 për Reduktimin e Pashtetësisë. Gjithashtu, shumë 
instrumente të të drejtave të njeriut përmbajnë dispozita që 
sanksionojnë të drejtën e shtetësisë. Deklarata Universale e 
të Drejtave të Njeriut thekson në nenin 15 se “Gjithkush ka 
të drejtën e një shtetësie” dhe “Asnjëri nuk duhet të privohet
dhe as ti mohohet arbitrarisht nga shtetësia e tij si dhe as 
nga e drejta që të ndërrojë shtetësinë”. 

Pavarësisht se numri i personave pa shtetësi në mbarë botën 
është në rritje, ka arsye për të shpresuar. Në vitin 2014, në 
përvjetorin e 60-të të Konventës së vitit 1954, UNHCR-ja 
nisi fushatën #IBelong për t’i dhënë fund pashtetësisë deri 
në vitin 2024. Ndryshe nga shumë probleme të tjera me të 
cilat qeveritë po përballen sot, pashtetësia është relativisht e 
lehtë për t’u zgjidhur. Tashmë shumë qeveri i kanë reformuar 
ligjet e tyre në lidhje me shtetësinë ose kanë marrë masa 
konkrete për t’u dhënë shtetësi personave pa shtetësi. 

ÇFARË ËSHTË PASHTETËSIA?

ÇFARË ËSHTË PASHTETËSIA?

Nëpërmjet fushatës #IBelong, UNHCR-ja ka identifikuar 
dhjetë masa konkrete për t’i dhënë fund pashtetësisë:

1. Zgjidhja e problemeve madhore ekzistuese të 
pashtetësisë.

2. Garantimi që asnjë fëmijë të mos lindë pa shtetësi.
3. Heqja e diskriminimit gjinor nga ligjet për 

shtetësinë.
4. Parandalimi i mohimit, humbjes apo privimit nga 

shtetësia për shkaqe diskriminuese.
5. Parandalimi i pashtetësisë në rastet e suksedimit të 

shteteve.
6. Garantimi i statusit të mbrojtjes për emigrantët pa 

shtetësi dhe lehtësimi i natyralizimit të tyre.
7. Garantimi i regjistrimit në lindje për parandalimin e 

pashtetësisë.
8. Lëshimi i dokumenteve të shtetësisë për ata që e 

gëzojnë këtë të drejtë.
9. Aderimi në Konventat e Kombeve të Bashkuara për 

Pashtetësinë.
10. Përmirësimi i të dhënave sasiore dhe cilësore për 

popullatat pa shtetësi.
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ÇFARË ËSHTË PASHTETËSIA?
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PASHTETËSIA NË EVROPËN 
JUGLINDORE

PASHTETËSIA NË EVROPËN JUGLINDORE

* Të gjitha referencat për Kosovën në këtë dokument kuptohen në kontekstin e Rezolutës së Këshillit të Sigurimit 1244 (1999).

PASHTETËSIA NË EVROPËN JUGLINDORE

Në vitin 2011, me iniciativën e përbashkët të UNHCR-së, 
Komisionit Evropian dhe OSBE-së, zyrtarë nga 
Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Ish-Republika Jugosllave e 
Maqedonisë, Kosova*, Mali i Zi dhe Serbia, si dhe aktorë 
vendas dhe të huaj, miratuan “Deklaratën për Aksesin në 
Dokumentacionin dhe Regjistrimin Civil” (e ashtuquajtura 
“Deklarata e Zagrebit”), duke nënshkruar një sërë 
rekomandimesh për eliminimin e shkaqeve themelore të 
pashtetësisë de facto.

Popullatat rome në të gjithë rajonin përbëjnë pjesën më të 
madhe të personave që rrezikojnë të mbeten pa shtetësi. 
Shumë romë, të parë me mosbesim 
 nga komunitetet jo rome dhe të përjashtuar në aspektin 
politik, shoqëror dhe ekonomik për shekuj me radhë, kanë 
ngecur ndër breza në ciklin e “padukshmërisë” ligjore. Për 
shembull, një grua rome shtatzënë mund të mos ketë mjete 
ligjore identifikimi, gjë që e ka përjashtuar gjithë jetën nga 
arsimimi dhe një punësim i qëndrueshëm. Pa 
dokumentacionin dhe burimet financiare të nevojshme ajo 
nuk ka mundësi ta bëjë lindjen në spital. Për rrjedhojë, ajo 
lind në shtëpi dhe lindja nuk regjistrohet. Kjo grua, totalisht e 
mënjanuar nga shoqëria, përballet me proceset e 
kushtueshme dhe të gjata administrative për regjistrimin e 
foshnjës. Pra, foshnja ka lindur pa shtetësi duke vazhduar 
kështu ciklin.
Në Shqipëri, Kosovë dhe Mal të Zi, komunitetet ashkali dhe 
egjiptiane ballkanike rrezikojnë gjithashtu në mënyrë 
joproporcionale të mbeten pa shtetësi. Komunitetet ashkali 
dhe egjiptiane ballkanike, të konsideruara nga disa thjesht si 
romë që flasin gjuhën shqipe, janë në fakt grupe të veçanta 
minoritare. 
Megjithatë, ashtu si romët ata kanë pasur një histori të gjatë 
diskriminimi dhe margjinalizimi, ku pashtetësia shpesh ka 
vazhduar ndër breza në formë cikli. 

Me qëllim për t’i dhënë fund pashtetësisë midis këtyre 
grupeve dhe personave të tjerë të rrezikuar në Evropën 

Juglindore, UNHCR-ja po punon me autoritetet dhe 
institucionet lokale për të reduktuar numrin e personave pa 
shtetësi dhe/ose të personave që rrezikojnë të mbeten pa 
shtetësi duke:

1. Identifikuar dhe mbrojtur personat pa shtetësi, duke 
përfshirë ata me një historik migrator; 

2. Advokuar për aderim në të dyja Konventat e 
Kombeve të Bashkuara për Pashtetësinë

3. Parandaluar pashtetësinë në lindje; dhe 
4. Bashkëpunuar me organizatat e shoqërisë civile 

(veçanërisht ofruesit e ndihmës ligjore falas), Rrjetin 
Evropian për Pashtetësinë (ENS), agjenci të tjera të 
Kombeve të Bashkuara dhe organizata të tjera 
ndërkombëtare si OSBE dhe Këshilli i Evropës.  

Këto objektiva janë pjesë e rëndësishme e strategjisë 
rajonale të UNHCR-së të hartuar për të trajtuar shkaqet 
themelore dhe nxitësit e vazhdueshëm të pashtetësisë në 
rajon, përkatësisht margjinalizimin e institucionalizuar të 
komuniteteve në rrezik, perspektivat e dobëta 
socio-ekonomike të personave të prekur në rajon dhe ritmin 
e ngadaltë të reformës ligjore dhe zbatimit. 
Fushata #IBelong ka filluar vetëm prej tre vitesh dhe që tani 
ka tregues të suksesit të saj në rajon. Qeveritë po bëjnë 
gjithmonë e më shumë hapa pozitive drejt përfshirjes ligjore 
të personave pa shtetësi në sistemet e tyre ligjore dhe civile. 
Në legjislacionin e brendshëm të të gjitha vendeve të 
Ballkanit Perëndimor janë përfshirë normat ligjore 
ndërkombëtare në lidhje me personat pa shtetësi. Gjithashtu, 
kapaciteti i organizatave të shoqërisë civile që punojnë në 
këtë fushë është rritur ndjeshëm, në 
 kushtet e një shoqërie civile që tashmë zotëron aftësi dhe 
kompetenca në mbrojtjen e personave pa shtetësi. Së 
fundmi, kanë filluar të dallohen praktikat më të mira në 
identifikimin e popullatave dhe individëve në rrezik dhe në 
ruajtjen e marrëdhënieve të punës me komunitetet e 
grupeve të interesit, duke e bërë të ardhmen e advokimit për 
personat pa shtetësi edhe më premtuese.

Sipas vlerësimeve të UNHCR-së, në zonën e mbikëqyrur 
nga Përfaqësia Rajonale e UNHCR-së për Evropën 
Juglindore, ka rreth 5000 persona pa shtetësi ose 
persona që rrezikojnë të mbeten pa shtetësi. Siç ndodh 
në vende të tjera në botë, për shembull në rastin e 
ndarjes së Ish-Jugosllavisë, faktorë të shumtë, 

shpesh të lidhur me njëri-tjetrin, si përjashtimi 
ekonomik, social dhe politik i minoriteteve kombëtare 
dhe mungesa e qasjes në regjistrimin e lindjeve, 
veçanërisht në komunitetet e margjinalizuara, 
shkaktojnë fenomenin e pashtetësisë.
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FAKTE DHE SHIFRA KYÇE 

Fakte dhe shifra kyçe 

FAKTE DHE SHIFRA KYÇE 

persona pa shtetësi

Fenomeni i pashtetësisë prek 
më shumë se 10 milionë 
persona në të gjithë botën dhe 
të paktën 600 000 vetëm në 
Evropë.

në Evropë

Bosnjë-
Hercegovinë

Serbi

Mal i Zi

Kosovë*

Ish-Republika 
Jugosllave e 
Maqedonisë

Shqipëri

në rajonin e Evropës Juglindore
4600 persona

UNHCR-ja vlerëson se rreth 8500 persona që banojnë në rajonin e Evropës 
Juglindore janë pa shtetësi ose rrezikojnë të mbeten pa shtetësi.

*Të gjitha referencat për Kosovën në këtë dokument kuptohen në kontekstin e Rezolutës së Këshillit të Sigurimit 1244 (1999).

Që prej nisjes së fushatës #Ibelong për t’i dhënë fund pashtetësisë, 
numri i përgjithshëm i shteteve palë në Konventën e vitit 1954 për 
Statusin e Personave pa Shtetësi është rritur nga 83 në 89 dhe i 
shteteve palëve në Konventën për Reduktimin e Pashtetësisë nga 61 në 
70. #IBELONG

Palët në Konventat e vitit 1954 dhe 1961

Palët vetëm në Konventat e vitit 1954

Ato që nuk kanë aderuar ende në Konventat 
e viteve 1954 dhe 1961

shtetësi për 60 800 persona në mbi 31 shtete

Në shkallë globale, përgjatë dy viteve të kaluara, më shumë se 100 000 personave dikur 
pa shtetësi u është dhënë ose njohur shtetësia.
Midis tyre, rreth 60 800 persona pa shtetësi në 31 shtete fituan shtetësinë në vitin 2016.



SHQIPËRIA SHQIPËRIA

“DUA TË KEM NJË IDENTITET, TË MOS DETYROHEM TË 
LYP RRUGËVE PËR TË USHQYER FËMIJËT, POR TË 
PUNOJ DHE T’I FITOJ PARATË ME DINJITET”.
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ANILA, 26 VJEÇ, TIRANË

Në Shqipëri, shumica e personave pa shtetësi ose që 
rrezikojnë të mbeten pa shtetësi janë pjesë e komuniteteve 
rome dhe egjiptiane në vend ose fëmijë të emigrantëve 
shqiptarë të kthyer. 
Shqipëria është palë në të dyja Konventat për Pashtetësinë, 
atë të vitit 1954 dhe 1961. Ligji “Për shtetësinë” i vitit 1998, 
është një nga mekanizmat më të fortë të Shqipërisë për 
mbrojtjen juridike ndaj pashtetësisë, në të gjithë rajonin. 
Ndërsa këto kuadro ligjorë përbëjnë një hap të rëndësishëm 
në drejtimin e duhur, ka ende mospërputhje midis ligjit dhe 
praktikës. Pengesat kryesore për njerëzit pa shtetësi që 
përpiqen të fitojnë shtetësinë shqiptare janë proceset e 
kushtueshme dhe të gjata administrative dhe gjyqësore që i 
pengojnë atyre aksesin në regjistrimin e lindjeve. Këto 
procese janë barrë e rëndë veçanërisht për komunitetet 
minoritare që kanë burime shumë të kufizuara. Për të 
trajtuar këto çështje, UNHCR ka bashkëpunuar me 
UNICEF-in për një strategji të përbashkët që çdo fëmijë ka 

të drejtë për shtetësi në Shqipëri në 2017 dhe 2018. Sot, 
autoritetet përkatëse, UNHCR-ja dhe UNICEF-i janë duke 
bashkëpunuar për reforma të mëtejshme ligjore dhe për 
përmirësimin e procesit të regjistrimit në gjendjen civile, duke 
reduktuar pengesat e mbetura për të përfituar një identitet 
ligjor dhe duke mbikëqyrur respektimin e të drejtave 
themelore të njeriut. Për këtë qëllim, në janar të vitit 2017 
Shqipëria kaloi një ligj të ri “Për mbrojtjen e fëmijëve”, duke 
krijuar mundësi të reja për rritjen e aksesit për regjistrimin në 
gjendjen civile të fëmijëve që rrezikojnë të mbeten pa shtetësi. 
Që prej vitit 2016, Zyra e Gjendjes Civile në Shqipëri dhe 
UNHCR-ja kanë punuar së bashku për vënien në zbatim të një 
aplikacioni në internet, i cili është projektuar për të bërë të 
mundur regjistrimin nga nëpunësit e gjendjes civile të atyre 
rasteve regjistrimi i të cilave nuk është i mundur për shkak të 
pengesave ligjore ose administrative, duke përfshirë 
mungesën e vërtetimeve të nevojshme, si dhe për të zgjidhur 
rastet e thjeshta administrative.

Anila ka lindur në vitin 1991, në Shtutgart, Gjermani, 
nga prindër të komunitetit egjiptian shqiptar. Prindërit e 
Anilës janë pajisur me dokumente false në Gjermani dhe 
për rrjedhojë, edhe regjistrimi i lindjes së Anilës është i 
falsifikuar. Anila dhe prindërit e saj u kthyen në Tiranë një 
vit më vonë. Prindërit e saj u divorcuan dhe e braktisën 
Anilën duke e lënë nën kujdesin e hallës së saj. Kur Anila 
ishte 13 vjeç, halla e saj u nda nga jeta. Për të mbijetuar 
ajo u strehua në një organizatë fetare në Tiranë. 
Krejtësisht e braktisur, Anila nuk u regjistrua asnjëherë në 
Zyrën e Gjendjes Civile dhe iu desh të jetonte pa asnjë 
dokument apo identitet ligjor.

Tani Anila është 26 vjeçe. Ajo dhe partneri i saj kanë tre 
fëmijë. Ajo nuk mund të sigurojë punësim të ligjshëm dhe 
të qëndrueshëm, nuk mund të udhëtojë apo të martohet 
me babanë e fëmijëve të saj. Tani ajo është detyruar të 
lypë rrugëve të Tiranës. Anila nuk kishte mundësi t’i lindte 
fëmijët e saj në spital për shkak të mungesës së 
dokumentacionit dhe rrjedhimisht, fëmijët janë gjithashtu 
pa shtetësi dhe nuk mund të regjistrohen në kopsht apo 
në shkollën fillore. Megjithatë, rasti i Anilës nuk është më i 
pashpresë. Me ndihmën e një prej partnerëve të 
UNHCR-së nga shoqëria civile, ajo është në proces e sipër 
për marrjen e shtetësisë shqiptare për vete dhe fëmijët e 
saj, duke u dhënë atyre mundësinë që të jetojnë me 
dinjitet.



Nuhija, një burrë i ndrojtur në të 50-at e me zë 
të ëmbël, nuk ndahet nga “regjistri i ushtrisë”, ku renditen 
datat e pjesëmarrjes së tij në ushtrinë e Bosnjë-Hercegovinës 
gjatë luftës së viteve 1992-1995. Kjo librezë e vjetërsuar nga 
koha është prova e vetme e ekzistencës së Nuhijas. I lindur 
në vitin 1964 jashtë një spitali, lindja e tij nuk u regjistrua 
asnjëherë. Gjithashtu, identiteti i saktë i mamasë së tij, e cila 
e braktisi pak pas lindjes, mbetet ende i panjohur. Të qenit 
ligjërisht “i padukshëm” gjatë gjithë jetës së tij i ka mohuar 
Nuhijas aksesin në arsim, kujdes shëndetësor, mirëqenie 
sociale dhe punësim të qëndrueshëm. Për të mbijetuar, 
Nuhija mblidhte mbeturina në një vend grumbullimi të 
plehrave jashtë qytetit të Sarajevës, duke rikuperuar dhe 
shitur çfarë të mundte në tregjet lokale të produkteve të 
përdorura. 

Me ndihmën e UNHCR-së dhe organizatës lokale “Vaša Prava 
BiH”, Nuhija mundi të siguronte mjaftueshëm prova dhe 
dëshmi për të regjistruar lindjen e tij dhe për t’u pajisur me 
certifikatën e lindjes. Megjithatë, pasi ka qenë i përjashtuar 
gjatë gjithë jetës, Nuhija po përballet me një sfidë të fundit: t’i 
njihet shtetësia në Bosnjë-Hercegovinë. Për të fituar 
shtetësinë, ai duhet të vërtetojë, si parakusht ligjor, se ka 
jetuar në Bosnjë-Hercegovinë në vitin 1992, gjë të cilën nuk 
mund ta bëjë.  Autoritet përkatëse, UNHCR-ja dhe “Vaša 
Prava BiH” po punojnë për të gjetur një zgjidhje që do bënte 
të mundur që Nuhija të realizonte ëndrrën e marrjes së 
shtetësisë boshnjake dhe të kartës së identitetit.

BOSNJË-HERCEGOVINA BOSNJË-HERCEGOVINA

“NËSE DO TË KISHA MUNDËSINË TË MERRJA 
DOKUMENTET, DO TË BËJA ÇDO GJË, EDHE NËSE 
DO TË MË DUHEJ TË PASTROJA TUALETE...”

NUHIJA, 54 VJEÇ, BOSNJË-HERCEGOVINË
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Në Bosnjë-Hercegovinë (BiH) shumica e njerëzve që 
rrezikojnë të mbeten pa shtetësi janë romë që jetojnë nën 
kufirin e varfërisë. Romët, të identifikuar nga UNHCR-ja si “të 
rrezikuar” nuk janë të regjistruar në lindje dhe nuk kanë asnjë 
bazë për të përfituar identitet ligjor.  Bosnjë-Hercegovina 
është palë në të dyja Konventat për Pashtetësinë, atë të vitit 
1954 dhe 1961. Për të mbështetur autoritetet në trajtimin e 
çështjes së pashtetësisë, UNHCR-ja në partneritet me “Vaša 
Prava BiH”, një organizatë për ndihmën ligjore, së bashku me 
anëtarët e komunitetit rom, prej vitit 2014 kanë realizuar mbi 
130 grupe të fokusit në të gjithë vendin, duke ofruar 
informacion në lidhje me regjistrimin e lindjes dhe të 
shtetësisë. Nëpërmjet këtyre grupeve të fokusit dhe 
bashkëpunimit me të gjithë aktorët përkatës, që prej vitit 
2014 kanë përfituar identitet ligjor mbi 640 individë. Që prej 
vitit 2014, UNHCR-ja dhe partnerët kanë ofruar trajnime për 
mbi 700 zyrtarë kantonalë dhe nëpunës të bashkive, 
punonjës socialë në qendrat për mirëqenie sociale dhe 
anëtarë të OJQ-ve rome, për t’i ndihmuar ata që të 
identifikojnë më mirë njerëzit në rrezik, të sigurojnë ndihmë 
dhe t’i japin fund ciklit për të mbrojtur brezat e ardhshëm.

Tashmë autoritetet e të gjitha niveleve mund të fokusohen 
më mirë në gjetjen e zgjidhjeve për sfidat që lidhen me 
regjistrimin në lindje të romëve. 
Për sa i përket regjistrimit në gjendjen civile, aktivitetet e 
UNHCR-së plotësojnë zbatimin e Planeve të Veprimit për 
Romët të hartuara nga qeveria, të cilat synojnë të 
përmirësojnë integrimin socio-ekonomik të romëve.  Duke 
punuar me anëtarët e komuniteteve rome për të krijuar 
besim në mjediset e tyre, UNHCR-ja dhe partnerët e saj 
vazhdojnë të monitorojnë komunitetet rome “në rrezik” për 
personat që rrezikojnë të mbeten pa shtetësi dhe për të 
siguruar që të gjithë anëtarët e komunitetit të regjistrohen 
në lindje dhe të pajisen me dokumente identifikimi.
Në vitin 2017, UNHCR-ja dhe UNICEF-i zhvilluan një 
Strategji të Përbashkët për Trajtimin e Pashtetësisë së 
Fëmijëve me qëllim që në bashkëpunim të ngushtë me 
autoritetet përkatëse, përfaqësuesit e romëve dhe grupet e 
tjera të interesit në Bosnjë-Hercegovinë, të çrrënjosin 
rrezikun e pashtetësisë në radhët e fëmijëve romë dhe të 
sigurojnë aksesin e tyre të plotë në të drejtat e shtetësisë në 
Bosnjë-Hercegovinë. 



Në Kosovë, më të rrezikuarit nga pashtetësia janë anëtarët e 
komuniteteve minoritare ashkali, egjiptiane dhe rome. 
Historia e margjinalizimit dhe e kushteve të varfërisë 
socio-ekonomike të këtyre grupeve ka rezultuar në një nivel 
më të lartë të lindjeve të paregjistruara në krahasim me 
grupet e popullsisë maxhoritare. Duke qenë se Kosova nuk 
është anëtare e Kombeve të Bashkuara, ajo nuk mund të 
jetë palë e asnjë prej Konventave të vitit 1954 ose 1961 për 
Pashtetësinë. Megjithatë, ajo ka integruar në ligjin dhe 
praktikën e brendshme masat mbrojtëse ndaj pashtetësisë të 
këtyre dy konventave. Janë miratuar akte legjislative që 
sigurojnë akses në standardet e përshtatshme për trajtimin e 
përcaktimit të statusit të personit pa shtetësi dhe regjistrimit 
të vonuar të lindjes. Ligji i Kosovës “Për gjendjen civile” i 
kufizon kërkesat për prova dokumentare për regjistrimin në 

lindje dhe mundëson regjistrimin me deklaratën e dy 
dëshmitarëve. Ndërsa kjo dispozitë është një faktor mjaft i 
rëndësishëm në mundësimin e regjistrimit në lindje dhe 
përfitimit të identitetit ligjor, progresi është lehtësuar nga 
futja e gjobave të detyrueshme në rastet e regjistrimit të 
lindjes pas 30 ditësh. Sërish këto gjoba janë një barrë e rëndë 
për komunitetet të cilat prekin kryesisht, ato ashkali, 
egjiptiane dhe rome. 
Autoritetet dhe UNHCR-ja kanë punuar së bashku për t’i 
dhënë fund rrezikut të pashtetësisë në Kosovë duke miratuar 
ligje dhe politika progresive. Përveç kësaj, UNHCR-ja ka 
ofruar ndihmë ligjore dhe ka advokuar gjerësisht mbi bazën e 
dëshmive, gjë që ka çuar në nisjen e përgatitjes së Planit 
Kombëtar të Veprimit të hartuar për të trajtuar pashtetësinë, 

* Të gjitha referencat për Kosovën në këtë dokument kuptohen në kontekstin e Rezolutës së Këshillit të Sigurimit 1244 (1999).

BOSNJË-HERCEGOVINA KOSOVA

PASI MORËN DOKUMENTET PËR 
ELMEDININ, NA U HAPËN TË GJITHA DYERT”. 

HATIPI, GJYSHI I ELMEDINIT, 5 VJEÇ, KOSOVË*

“Njerëzit në komunitetet tona 
jetojnë totalisht të mënjanuar 
nga shoqëria dhe si 
autoritetet ashtu dhe ne 
duhet të përpiqemi më shumë 
dhe të jemi praktikë për të 
garantuar që asnjë rom të 
mos mbetet pas për shkak të 
mungesës së dokumenteve 
ose certifikatave të lindjes” 
Miralem Biberović, 
Bosnjë-Hercegovinë

Në Bosnjë-Hercegovinë ashtu si në të gjithë Evropën, 
komunitetet rome vijojnë të jetojnë të mënjanuara nga 
shoqëria. Shpeshherë këto komunitete nuk kanë akses në 
informacionet për regjistrimin e lindjeve ose në konsulencën 
dhe ndihmën ligjore. Për ta trajtuar këtë fakt, që nga viti 
2014 deri në vitin 2017, UNHCR-ja mbështeti autoritetet 
bashkiake, përfaqësuesit e romëve, dhe OJQ-në “Vaša Prava 
BiH” për ndihmën ligjore falas në kryerjen e mbi 130 
takimeve në grupe të fokusit pranë vendbanimeve të romëve 
në të gjithë vendin. Takimet u projektuan për të rritur 
ndërgjegjësimin në çështjet e lidhura me regjistrimin e 

lindjeve, dhënien e informacionit mbi procesin administrativ 
dhe identifikimin e anëtarëve të komunitetit që kanë nevojë 
të menjëhershme për ndihmë ligjore. Miralem Biberović 
ndihmon partnerët e projektit dhe autoritetet zbatuese në 
një nga këto komunitete të synuara. Miralem, një burrë rom 
nga Živinice, bën një përmbledhje të rëndësisë së kësaj 
iniciative duke u shprehur se: - “Takimi me autoritetet 
përkatëse në komunitetet tona dhe kuptimi i drejtpërdrejtë i 
rreziqeve të pashtetësisë, veçanërisht për fëmijët tanë, i 
shtyn familjet tona të bëjnë më tepër për të rregulluar 
statusin e tyre.”

MIRALEM BIBEROVIĆ, BOSNJË-HERCEGOVINË
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që lidhet me regjistrimin e lindjeve, deri në vitin 2024.  
Në vitin 2014, zyrat e UNHCR-së në Prishtinë dhe Podgoricë 
nisën një bashkëpunim me autoritetet për të zbatuar 
Memorandumin e Mirëkuptimit të vitit 2011 mbi regjistrimin 
e vonuar të lindjeve të personave të zhvendosur nga Kosova 
në Mal të Zi. Ky bashkëpunim ka zgjidhur shumë raste të 
atyre personave të cilët janë zhvendosur dhe janë në rrezik 
për të mbetur pa shtetësi.  Deri në fund të muajit prill të vitit 
2017, 1200 persona në Mal të Zi u regjistruan dhe u 
ndihmuan me mbi 3000 dokumente (ekstrakte lindjeje, karta 
identiteti dhe pasaporta) nga ekipet në terren të Ministrisë 
së Brendshme të Kosovës, ndërsa 150 persona janë ende 
duke pritur që rastet e tyre të marrin zgjidhje. Në qershor të 
vitit 2017, përfaqësuesit e qeverisë nga Prishtina dhe 
Podgorica ranë dakord mbi disa hapa konkretë për të 
zgjidhur këto raste të pazgjidhura.

Elmedini, në shumë aspekte, është si çdo djalë i vogël. Ai e 
kalon ditën duke luajtur jashtë me kushërinjtë e tij në 

shtëpinë e familjes në Ferizaj. Megjithatë, Elmedini, i cili tani 
po rritet nga babai, xhaxhallarët dhe gjyshërit e tij, 
 është ligjërisht “i padukshëm”. Edhe pse lindi në spital, 
mamaja e tij ndërroi jetë pak pas lindjes së tij, dhe atij iu dha 
vetëm një formular daljeje nga spitali që përmbante 
informacionet e mamasë së tij, në vend të certifikatës së 
lindjes. Përpjekjet e babait të tij për të regjistruar lindjen e 
Elmedinit u refuzuan në mënyrë të përsëritur. Pa certifikatë 
lindjeje, Elmedin nuk mund të aksesonte shërbimet 
mjekësore ose sociale dhe u përball me gjasa të shumta të 
një jete si i përjashtuar. Perspektivat e Elmedinit për të 
ardhmen u rritën ndjeshëm dy vite më parë, kur partneri 
zbatues në nivel lokal i UNHCR-së, Programi për të Drejtat 
Civile në Kosovë (CRPK) identifikoi rastin e tij. CRPK-ja e 
ndërtoi dhe i paraqiti gjykatës çështjen e Elmedinit, e cila në 
fund vendosi në favor të Elmedinit. Tani, djaloshi i vogël me 
buzëqeshje të madhe, jo vetëm që ka akses në shërbimet 
jetike mjekësore dhe sociale, por gjithashtu, nuk përballet 
më me një jetë si i përjashtuar nga ana arsimore, ekonomike 
dhe sociale.

VALENTINA DHE FATIMJA, 11 DHE 10 VJEÇ, KOSOVË

Valentina dhe Fatimja shohin çdo mëngjes sesi vëllai i 
tyre tetëvjeçar shkon në shkollë.  Ndryshe nga vëllai i tyre, i 
cili ka lindur në spital, Valentina dhe Fatimja nuk janë 
regjistruar në lindje, duke i bërë ato ligjërisht të “padukshme” 
dhe duke i përjashtuar nga arsimimi, kujdesi shëndetësor dhe 
shërbime të tjera sociale. Valentina, Fatimja, vëllai i tyre dhe 
nëna Hyrije, jetojnë në një shtëpi të vogël, me hapësira të 
kufizuara në Ferizaj. Hyrija po punon për të rritur fëmijët e 
vetme pasi babai i tyre e braktisi familjen. Ata janë në një 
situatë financiare të pasigurt, e cila është bërë edhe me keq 
nga përjashtimi i vajzave nga sistemet ligjore dhe sociale.

UNHCR ka punuar me OJQ-në partnere në nivel lokal, CRPK, 
për të regjistruar të dhënat e lindjes së Valentinës dhe 
Fatimes. UNHCR-ja dhe CRPK-ja e kanë sjellë situatën e 
vajzave në vëmendjen e të gjitha autoriteteve përkatëse, 
kanë ndihmuar me dokumentacionin për regjistrimin e 
vonuar të lindjeve, si dhe kanë drejtuar proceset ligjore dhe 
administrative në gjykata. Pavarësisht vëmendjes së madhe 
të të dyja agjencive, çështja është në proces prej më tepër se 
katër vitesh. Kjo do të thotë katër vite pritjeje, pa qenë në 
gjendje për të shkuar në shkollë. Rastet si ai i Valentinës dhe 
Fatimes shërbejnë për të na kujtuar anën njerëzore që 
gjendet prapa shkresave, çështjeve gjyqësore dhe vonesave 
administrative.

KOSOVA

“Vajzat e mia kanë lindur 
dhe po rriten këtu, por ato 
nuk kanë të drejta.”
Hyrija, mamaja e Valentinës dhe 
Fatimes, 11 dhe 10 vjeç, KOSOVË

KOSOVA
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Sërish, shumica e personave që janë pa shtetësi ose në rrezik 
të mbeten pa shtetësi në Ish-Republikën Jugosllave të 
Maqedonisë, janë romë të cilët jetojnë në varfëri në 
vendbanime joformale. Shkaku kryesor i pashtetësisë në këto 
komunitete të varfra dhe të lëna mënjanë është mungesa e 
regjistrimit universal në lindje. Përveç përjashtimit 
institucional dhe sistemik të romëve, pengesat kryesore për 
ata që mundohen të marrin shtetësinë janë procedurat 
administrative komplekse dhe të kushtueshme, provat që 
duhet të paraqiten dhe mungesa e njëtrajtshmërisë në 
zbatim. 
Edhe pse Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë ka aderuar 
në Konventën e vitit 1954, nuk e ka bërë ende diçka të tillë 
me Konventën e vitit 1961, çka kufizon disi kuadrin ligjor 
lidhur me pashtetësinë. 
Gjatë punës me qeverinë e Ish-Republikës Jugosllave të 
Maqedonisë për të zbatuar reformat e nevojshme ligjore, 
UNHCR-ja ka ndërmarrë përpjekje të shumta për ta trajtuar 
këtë problem në shoqërinë civile, dhe ofron ndihmë ligjore 
falas për personat që po përpiqen të vendosin identitetin 
kombëtar. Falë punës së vazhdueshme të UNHCR-së dhe 
partnerit të saj MYLA (Shoqata e Avokatëve të Rinj në 
Maqedoni), përkatësisht, përpjekjeve intensive të advokimit, 
ndihmës ligjore dhe mbështetjes për marrjen e dokumenteve 
të nevojshme përtej kufijve, 40 për qind e çështjeve (ose 330 
persona) të identifikuara në vitin 2014 tashmë kanë marrë 
zgjidhje. Puna e konsiderueshme e bërë nga të dhjetë 
qendrat e informimit për romët në vend, veçanërisht shtrirja 
e gjerë deri te popullatat me rrezik më të lartë për të mbetur 
pa shtetësi, ka kontribuuar shumë në këtë sukses. 
Në Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, ashtu si në të 
gjithë rajonin, UNHCR-ja dhe UNICEF-i po zbatojnë një 
strategji të përbashkët për të përforcuar përpjekjet e 
advokimit në trajtimin e pashtetësisë te fëmijët, 

si dhe për të forcuar kapacitetet e autoriteteve kombëtare 
në identifikimin dhe dhënien e mbrojtjes së nevojshme për 
fëmijët në nevojë, në përputhje me standardet 
ndërkombëtare.

Lirija, 13 vjeç, lindi në shtëpi, ashtu siç lindën pesë nga 
shtatë vëllezërit e motrat e saj.  Lindjet e tyre nuk u 
regjistruan zyrtarisht, dhe, si rezultat i kësaj, Lirija dhe 
vëllezërit e motrat e saj të tjerë të paregjistruar e jetuan të 
gjithë periudhën e vegjëlisë pa identitet zyrtar. Lirija, e cila 
ëndërron të bëhet një avokate ose oficere policie, i ka kaluar
13 vitet e para të jetës pa pasur akses në arsim ose kujdesin 
shëndetësor bazë. Prindërit e Lirijes u munduan për herë të 
parë ta regjistronin atë dhe vëllezërit e motrat e saj gjashtë 
vite më parë. Megjithatë, përpjekjet e tyre u ndalën, kur u 
informuan për nevojën e kryerjes së një testi të shtrenjtë 
ADN-je për të bërë regjistrimin e lindjes dhe për të lëshuar 
certifikatat e lindjes. Familja jeton në një gjendje kronike 
varfërie të skajshme, të grumbulluar në një shtëpi të 
improvizuar pa dritare dhe dyer dhe nuk kanë mundësi 
financiare për të paguar një test ADN-je e jo më për gjashtë 
fëmijë. Ata e shohin veten të ngërthyer. Për më shumë se tre 
vite, UNHCR-ja dhe partneri i saj MYLA nga shoqëria civile 
kanë qenë ndërmjetës në emër të Lirijes dhe familjes së saj. 
MYLA i ka siguruar familjes ndihmë ligjore falas dhe 
mbështetje financiare për një mori kostosh administrative. 
Falë kësaj mbështetjeje, prindërit e Lirijes arritën të 
përfundonin procesin e regjistrimit. Tre nga gjashtë fëmijët e 
tyre të paregjistruar janë tashmë në regjistrin e lindjeve, 
ndërsa tre të tjerët janë ende në pritje. Lirija mezi pret që të 
mund të shkojë në shkollë dhe të arsimohet për t’u bërë një 
ditë lidere e komunitetit të saj.

“NËSE NUK JAM E ARSIMUAR, NUK JAM ASKUSH.” 

LIRIJA, 13 VJEÇ, ISH-REPUBLIKA JUGOSLLAVE E MAQEDONISË
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Emri i Sutkit nuk rezulton në certifikatën e lindjes së 
vajzës së tij. Ai e bëri këtë qëllimisht, me frikën se do t’i 
përcillte vështirësitë e tij të pashtetësisë te fëmija i parë. 
Sutki lindi në Shkup nga një nënë pa shtetësi, me kutinë e 
shtetësisë në certifikatën e lindjes të lënë bosh. I refuzuar 
nga të dy prindërit, Sutki jetoi me gjyshen e tij deri në 
moshën nëntë vjeçare. Kur gjyshja e tij u martua sërish, 
Sutki nuk ishte më i mirëpritur në shtëpinë e saj dhe e 
kaloi pjesën e mbetur të fëmijërisë në një jetimore, më 
pas vitet e adoleshencës midis rrugëve dhe disa qendrave 
për të pastrehë. Pa shtetësi, Sutki kualifikohet vetëm për 
dokumentet që e identifikojnë atë si “të huaj”. Karta e 
identitetit që ai merr skadon çdo vit, dhe bashkë me të,

çdo kontratë pune që ai është në gjendje të sigurojë. 
Megjithatë, me ndihmën e UNHCR-së dhe partnerit të saj 
në vend MYLA, Sutki është në rrugën e duhur për të 
marrë shtetësinë e plotë në Ish-Republikën Jugosllave të 
Maqedonisë. Pas nënte viteve së bashku, Sutki dhe gruaja 
e tij, një shtetase e Ish-Republikës Jugosllave të 
Maqedonisë, ishin në gjendje që më në fund të 
martoheshin këtë vit. Tashmë, ai është në gjendje të 
përfitojë nga sigurimi shëndetësor i gruas së tij, dhe pas 
tre viteve martesë, do të plotësojë kushtet për t’u bërë
shtetas. Sutki dhe gruaja e tij, të cilët janë në pritje të një 
fëmije tjetër, tani janë optimistë për të ardhmen, një të 
ardhme në të cilën Sutki nuk do të duhet të ketë frikë se 
fëmijët e tij nuk njihen si të tijtë.

Në Mal të Zi, pjesa më e madhe e personave në rrezik për të 
mbetur pa shtetësi janë pjesë e komuniteteve rome ose 
egjiptiane, në përgjithësi të zhvendosur ose rezidentë të 
përhershëm nga Kosova. Mali i Zi është palë si në konventat e 
OKB-së dhe Këshillit të Evropës në fushën e pashtetësisë, dhe si 
i tillë ajo kohët e fundit miratoi një mekanizëm për identifikimin 
dhe regjistrimin e personave pa shtetësi. Në shkurt 2018, Mali i 
Zi miratoi Ligjin për të Huajt, i cili parashikonte dispozita 
specifike që përcaktonin Procedurën e Përcaktimit të 
Pashtetësisë (PSSP) dhe dispozitat që rregullojnë qëndrimin e 
ligjshëm të personave pa shtetësi. UNHCR e mirëpriti faktin se 
Mali i Zi mbetet i vendosur në përmbushjen e angazhimeve të saj 
sipas Konventës së vitit 1954. Qeveria krijoi një grup pune që 
aktualisht po punon për miratimin e akteve nënligjore. UNHCR 
është anëtar i grupit të punës. Ministria e Punëve të Brendshme 
dhe UNHCR në vitin 2014 bënë një thirrje për personat pa 
shtetësi që jetojnë në Mal të Zi, dhe 486 persona ju përgjigjen 
thirrjes. UNHCR-ja lehtësoi bashkëpunimin ndërmjet ministrive 
të brendshme të Malit të Zi dhe Kosovës, skuadrat në terren të 
së cilës vizituan Malin e Zi 16 herë duke pajisur mbi 1200 
persona pa shtetësi dhe të zhvendosur nga Kosova

me dokumente të rëndësishme për integrimin e tyre në Mal të Zi, 
dhe, për shumë prej tyre, për të parandaluar ose për të reaguar 
ndaj rasteve të mundshme të pashtetësisë. Ky sukses i prekshëm 
ishte rezultat i bashkëpunimit të vazhdueshëm midis autoriteteve 
të Malit të Zi dhe Kosovës dhe UNHCR-së, çka çoi në një 
reduktim të konsiderueshëm të numrit të personave pa shtetësi 
në vend.
Në nëntor të vitit 2017, autoritetet dhe UNHCR-ja kryen një 
verifikim të përbashkët në terren, që përfshinte mbi 2300 
persona, për të konstatuar ata me status pritjeje dhe njerëz të 
tjerë me probleme të pazgjidhura në dokumentacion që krijojnë 
pengesa në marrjen e një statusi ligjor të qëndrueshëm dhe të 
përhershëm në Mal të Zi. Rezulatet paraprake tregojnë se së paku 
145 personave iu mungojnë që të dyjat, regjistrimi i lindjes dhe i 
shtetësisë dhe si rrjedhojë janë në rrezik të pashtetësisë. Në vitin 
2018, Ministria e Brendshme dhe UNHCR-ja do të vazhdojnë të 
punojnë ngushtësisht për të gjetur zgjidhje për të gjitha rastet e 
pazgjidhura të identifikuara.  Në të njëjtën kohë, problemi me 
dokumentacionin si pasojë e shpërbërjes së Ish-Jugosllavisë 
mbetet i përhapur në masë të gjerë dhe kërkon më tepër 
sensibilizim, veçanërisht në komunitetet rome, ashkali dhe 
egjiptiane. 

ISH-REPUBLIKA JUGOSLLAVE E MAQEDONISË

SUTKI, 29 VJEÇ, ISH-REPUBLIKA JUGOSLLAVE E MAQEDONISË

“Më në fund do të jem në 
gjendje të njoh dhe regjistroj 
zyrtarisht fëmijët e mi. Do të jem 
në gjendje të punësohem dhe të 
kem sigurime shoqërore. Do të 
jem në gjendje të marr pasaportë 
dhe të udhëtoj... Të gjitha rrugët 
do të jenë të hapura për mua”.
Sutki, 29 vjeç, Ish-Republika 
Jugosllave e Maqedonisë

“JAM NDIER SI I HUMBUR GJATË TË GJITHË JETËS... KAM 
LINDUR KËTU, PARAARDHËSIT E MI JANË NGA KËTU... 

SHPESHHERË E KAM PYETUR VETEN SI KA MUNDËSI QË 
NUK MUND TË REGJISTROHEM NË VENDIN TIM.”

JANOŠ, 27 VJEÇ, MALI I ZI 

MALI I ZI

21T’I JAPIM FUND PASHTETËSISË NË EVROPËN JUGLINDORE •



23T’I JAPIM FUND PASHTETËSISË NË EVROPËN JUGLINDORE •

Familja Elsani erdhi në Mal të Zi si refugjatë, pasi ishin 
arratisur, në kuptimin e plotë të fjalës, për të shpëtuar jetët 
e tyre pasi lufta e viteve 1998-1999 në Kosovë e shkatërroi 
qytetin e tyre të lindjes Pejën. Familja, e cila në atë kohë 
përbëhej nga Bujari, partnerja e tij Sabaheta, dhe vajza e 
tyre dy vjeçare, Sanela, u regjistruan si persona të 
zhvendosur brenda vendit, duke menduar se qëndrimi i tyre 
në Mal të Zi do të ishte i përkohshëm. Megjithatë, ndërkohë 
që koha kalonte, dhe me marrjen e pavarësisë nga ana e 
Malit të Zi në vitin 2006, familja e gjeti veten në një vend të 
huaj pa dokumentacion ose dokumente identiteti. Familja 
ngeci në një paradoks ligjor sipas logjikës “Catch-22”: ata 
kishin nevojë për dokumentet e tyre nga Kosova për të 
vendosur identitetin e tyre, por pa prova për shtetësinë, nuk 
mund të kalonin një kufi ndërkombëtar. Familjes, tashmë e 
përbërë nga tetë anëtarë, asnjë prej të cilëve nuk kishte 
shtetësi, iu mohua aksesi në të drejtat më themelore të 
njeriut, duke përfshirë arsimimin, kujdesin shëndetësor, 

dhe punësimin. Bujari dhe Sabaheta nuk mundeshin madje as 
të martoheshin ligjërisht. Pasi Kosova dhe Mali i Zi 
nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi në vitin 2014 që i 
lejonte refugjatëve Kosovarë pa dokumente në Mal të Zi që 
të merrnin dokumentet e identitetit nëpërmjet vizitave nga 
autoritetet kosovare, situata e familjes nisi të ndryshonte. Me 
ndihmën e UNHCR-së dhe qendrës ligjore, partnere të saj, 
familja Elsani ishte më në fund në gjendje të merrte 
dokumentet e identitetit dhe dokumentet e udhëtimit në 
Kosovë. Tani, ata jetojnë si të huaj me qëndrim të 
përhershëm në Mal të Zi, pa qenë më të përjashtuar në 
vendin të cilin e kanë quajtur shtëpi për afro dy dekada. Me 
vendosjen e statusit të tyre ligjor, Bujari ishte në gjendje të 
siguronte një punë në bashkinë e Budvas, duke siguruar 
mbështetje të vazhdueshme e të qëndrueshme për familjen e 
tij, dhe Bujari dhe Sabaheta qenë më në fund në gjendje ta 
bënin të ligjshme marrëdhënien e tyre.

MALI I ZI

“E patëm të vështirë të 
jetonim pa qenë në gjendje 
që të provonim se kush 
jemi...Nuk mund të 
udhëtonim, unë nuk mund të 
gjeja një punë të mirë dhe 
gruaja ime dhe unë as nuk 
mund të martoheshim”
Familja Elsani

FAMILJA ELSANI

Si pjesë e strategjisë së tyre të përbashkët globale në luftën 
kundër pashtetësisë së fëmijëve, UNHCR dhe UNICEF janë 
duke punuar gjithashtu krah më krah njëra-tjetrës për të 
parandaluar pashtetësinë për brezat e ardhshëm duke 
trajtuar mangësitë në sistemin e regjistrimit të lindjeve në 
Mal të Zi.
Që nga dhjetori i vitit 2014, kur u shënua nisja e #IBelong në 
Mal të Zi pas nënshkrimit të peticionit #IBelong, fushata 
globale është kryer çdo vit bashkërisht nga autoritetet 
Malazeze, UNHCR-ja dhe partnerët e tjerë përkatës, me një 
sërë aktivitetesh dhe debatesh publike për t’i kujtuar 
qytetarëve gjendjen e vështirë të njerëzve “ligjërisht të 
padukshëm” në Mal të Zi dhe në botë. 

Janoš është një rom 27 vjeçar i cili lindi dhe u rrit në 
Podgoricë. Janoš nuk u regjistrua në lindje, dhe si pasojë atij 
nuk iu lëshua kurrë një certifikatë lindjeje ose ndonjë lloj 
tjetër dokumentacioni zyrtar shtetëror. Duke mos qenë në 
gjendje që të sigurojë dokument identiteti, Janoš nuk shkoi 
kurrë në shkollë dhe nuk ishte kurrë në gjendje që të mbante 
një punë të mirë. Ai e ka kaluar pjesën më të madhe të jetës 
në një farë ngërçi, duke mos qenë në gjendje që të 
arsimohej, të mbante një punë të mirë, të hapte llogari 
bankare, ose të merrte një kartë SIM në emër të tij. Për ti 
bërë gjërat edhe më të vështira, Janoš u verbua në moshën 
16 vjeçare për shkak të kataraktit në të dy sytë. Pa pasur të 
drejtë aksesi në kujdesin shëndetësor, Janoš nuk ishte në 
gjendje të merrte trajtimin e nevojshëm për t’i rikthyer 
shikimin. Pavarësisht vështirësive të panumërta, Janoš është 
pozitiv dhe shpresëplotë. Me mbështetjen e UNHCR-së dhe 
qendrës ligjore, partnere të saj në vend, Janoš ishte në 
gjendje të vendoste datën dhe vendin e lindjes para 
 gjykatës dhe të hynte më në fund në regjistrin e lindjeve. Në 
nëntor të vitit 2016, me shumë emocion ai mori kartën e tij 
të identitetit, duke i dhënë fund jetës së tij në “padukshmëri” 
ligjore. Tashmë që është një qytetar i njohur i shoqërisë 
malazeze, Janoš po mundohet të kursejë para për të shkuar 
jashtë shtetit për të rikthyer shikimin. Janoš thekson se 
operacioni është shtysa e tij e vetme për të shkuar jashtë 
shtetit, dhe pas kryerjes së tij, ai planifikon të rikthehet 
menjëherë në Mal të Zi, duke u shprehur se: - “Unë e dua 
vendin tim dhe dua të jetoj këtu”.
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Ashtu si në shumicën e vendeve të rajonit, personat 
në rrezik për të mbetur pa shtetësi në Serbi janë 
kryesisht nga komunitetet rome. 
Serbia është nënshkruese e Konventës së vitit 1954 
dhe në vitin 2011 aderoi në Konventën e vitit 1961, 

duke garantuar edhe më tej se legjislacioni përkatës në 
vend është në përputhje me të dyja konventat. Në vitin 
2012, një Memorandum Mirëkuptimi (MM) u nënshkrua 
ndërmjet Ministrisë së Administratës Publike dhe 
Vetëqeverisjes Vendore, Avokatit të Popullit të 
Republikës së Serbisë dhe UNHCR-së, 

24 • T’I JAPIM FUND PASHTETËSISË NË EVROPËN JUGLINDORE

“DËSHIRA IME E VETME ËSHTË QË FËMIJËT E 
MI TË KENË MUNDËSI TË BARABARTA SI 
KUSHDO TJETËR, TË SHKOJNË NË SHKOLLË 
DHE TË KENË PUNË DINJITOZE NDONJË DITË.”

DRAGAN, BABAI I BILJANËS, 3 VJEÇ, SERBI

SERBIA

duke ndërtuar një kuadër për koordinimin e aktiviteteve për 
të miratuar zgjidhje sistemike në lidhje me regjistrimin e 
vonuar të lindjeve dhe aksesin në dokumente personale për 
romët, si edhe duke rritur ndërgjegjësimin dhe kapacitetin e 
nëpunësve civilë përgjegjës për regjistrimin e lindjeve, 
regjistrimin e vendbanimit dhe të shtetësisë, dhe të 
komunitetit rom në Serbi.
Si rezultat, që nga ajo kohë janë miratuar disa ligje të 
rëndësishme, duke krijuar kushtet e nevojshme për të 
reduktuar dhe parandaluar përsëritjen në të ardhmen të 
rasteve ku mungon regjistrimi i lindjes dhe/ose 
dokumentacioni personal i romëve. Bashkëpunimi nëpërmjet 
Memorandumit të Mirëkuptimit çoi në harmonizimin e 
praktikave të nëpunësve të gjendjes civile, oficerëve të 
policisë dhe punonjësve socialë në të gjithë vendin për rastet 
e regjistrimit të vonuar të lindjeve, dhe regjistrimit të 
vendbanimit dhe shtetësisë. Memorandumi i Mirëkuptimit 
rriti gjithashtu bashkëpunimin ndërmjet shoqërisë civile dhe 
sektorit publik, që ka lehtësuar zgjidhjen e disa rasteve 
komplekse që prej vitesh kishin mbetur në ngërç 
administrativ.
Në mungesë të një ligji për ndihmën ligjore falas në Serbi, 
UNHCR-ja ka vijuar të japë financime për ndihmë ligjore për
romët që mbeten në rrezik pashtetësie gjatë regjistrimit në 
lindje dhe për të marrë dokumentet personale.  Falë këtyre 
përpjekjeve, numri i romëve në rrezik për të mbetur pa 
shtetësi është ulur ndjeshëm nga shifra e vlerësuar prej 30 
000 individësh në vitin 2004 deri në afro 2300 në vitin 2017.

Biljana lindi në Beograd në vitin 2014. Pavarësisht se lindi 
në spital, lindja e Biljanës nuk u regjistrua kurrë. 
Disa muaj pas lindjes së Biljanës, babai i saj, Dragan, kontaktoi 
me “Praxis”, OJQ-në partnere të UNHCR-së, për ta ndihmuar 
për të marrë një librezë shëndetësore për të bijën. Pa 
regjistrimin e lindjes, Biljana nuk mund të pajisej me një librezë 
shëndetësore dhe, si pasojë, nuk mund të merrte vaksinën 
BSG jashtëzakonisht të rëndësishme kundër tuberkulozit. 
Dragan ishte në mes të një udhëkryqi ligjor. As nëna e 
Biljanës, Sanela, nuk kishte dokumente identiteti, dhe për këtë 
arsye nuk konsiderohej e martuar ligjërisht me Draganin. Pa 
lidhje të dokumentuar me Biljanën si babai i saj, Dragan 
konsiderohej i paautorizuar për të vepruar në emër të Biljanës. 
Me Draganin që nuk kishte rrugëzgjidhje, ndërhyri “Praxis” 
duke ofruar mbështetjen ligjore kaq shumë të nevojshme. Pas 
një procesi të gjatë apelimi, vendimi i Sekretarariatit të 
Administratës lidhur me pamundësinë e Draganit për të 
përfaqësuar Biljanën u rrëzua nga Gjykata e Rrethit. Dragan, 
Sanela dhe Biljana tashmë presin ndërkohë që çështja 
rishqyrtohet. Edhe pse Biljana është në rrugën e duhur ligjore, 
çdo ditë që kalon duke pritur, është një ditë pa shërbime 
shëndetësore dhe pa shërbime të tjera sociale. Përveç kësaj, 
nëse do të kishte ndonjë situatë emergjence, Dragan nuk do 
të ishte në gjendje të merrte vendime në emër të vajzës së tij. 
Biljana dhe prindërit e saj na kujtojnë që prapa proceseve 
komplekse administrative të vendosjes së identitetit kombëtar 
qëndron ana njerëzore. 

SERBIA
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Danieli ka ngecur në atë çka duket se është një cikël 
pambarim sorollatjesh administrative. Djaloshi 13-vjeçar 
jeton me prindërit dhe vëllezërit e motrat e tij në 
vendbanimin informal të romëve në Kraljevo ku edhe ka 
lindur. Danieli lindi në shtëpi dhe lindja e tij nuk u regjistrua 
nga autoritetet. UNHCR dhe partneri vendas “Praxis” kanë 
punuar me Danielin dhe familjen e tij që nga viti 2015, duke 
u munduar ta fusin Danielin në regjistrin e lindjeve. 
Autoritetet në Kraljevo e refuzuan kërkesën fillestare për 
regjistrim të vonuar të lindjes, duke argumentuar se adresa e 
banimit të prindërve të Danielit në kohën e lindjes së tij ishte 
në Bosnjë-Hercegovinë. 

Prej dy vitesh, identiteti ligjor i Danielit ka ngecur në një 
ngërç administrativ. Kërkesat e Danielit janë refuzuar 
vazhdimisht nga autoritetet lokale, të cilët kanë dhënë si 
arsye çdo gjë duke nisur nga “dyshimi i arsyeshëm” mbi 
vendlindjen e tij deri te flukset në rritje të romëve të tjerë 
në këtë zonë dhe “frikës” pasuese që një vendim i 
favorshëm në çështjen e tij do të inkurajonte daljen në pah 
të më shumë romëve pa shtetësi. Ndërkohë që çështja e 
Danielit vazhdon të jetë në proces, UNHCR dhe “Praxis” 
vazhdojnë përpjekjet e palodhura për të tejkaluar këto lloj 
pengesash ligjore diskriminuese të përditshme për personat 
pa shtetësi në Serbi.

DANIELI, 13 VJEÇ, SERBI

“Ne duam që fëmijët tanë të 
jenë pjesë e shoqërisë në 
Serbi dhe të respektohen si 
qenie njerëzore”. 
Prindërit e Danielit, 13 vjeç, 
Serbi

Për çdo histori të paraqitur, ka me mijëra të tjera në rajon 
dhe me miliona të tjera përreth globit. Pashtetësia nuk është 
thjesht një koncept ligjor. Pashtetësia e ka lënë Anilën duke 
lypur në rrugët e Tiranës për të mbajtur fëmijët e saj, e ka 
penguar Lirijen që të arsimohet gjë të cilën ajo e kërkon me 
dëshpërim, dhe e ka çuar Janošin drejt verbimit për shkak të 
një sëmundjeje në moshën 16-vjeçare që mund të 
parandalohej. Ndërsa secila prej këtyre historive ka treguar 
efektet shkatërrimtare të pashtetësisë, ato ilustrojnë 
gjithashtu faktin që pashtetësia nuk është e 
pamenaxhueshme. 
Autoritetet kombëtare dhe lokale në Evropën Juglindore e 
kanë pranuar këtë dhe kanë treguar vendosmëri për t’i dhënë 
fund pashtetësisë, duke krijuar kushtet e nevojshme 
legjislative dhe administrative për të ndihmuar njerëzit më 
vulnerabël në rajon që të dalin nga “hija mizore e 
padukshmërisë ligjore” dhe të vazhdojnë jetët e tyre me 
dinjitet njerëzor. Përveç kësaj, sektori i shoqërisë civile në 
rajon që është më i fortë se kurrë, si dhe vetë komunitetet 
përkatëse, e kanë plotësuar këtë përpjekje me 

angazhimin e tyre aktiv dhe të paçmueshëm në identifikimin 
e personave në rrezik për të mbetur pa shtetësi. UNHCR i 
është bashkuar kësaj përpjekjeje të përbashkët, duke 
punuar me partnerët kombëtarë nga të gjitha fushat, në 
përputhje me mandatin e saj themelor, si dhe në mbështetje 
të arritjes së Objektivit për Zhvillim të Qëndrueshëm Global, 
për t’i dhënë “identitet kombëtar të gjithëve, duke përfshirë 
regjistrimin e lindjeve.”
Nëpërmjet përpjekjeve të koordinuara të autoriteteve 
lokale, UNHCR-së dhe shoqërisë civile në vend, Anila, 
Nuhija, Elmedini, Lirija, Janoši, Biljana dhe të tjerë, janë të 
gjithë drejt përfshirjes së plotë ligjore në shoqëritë e tyre 
përkatëse. Ndërsa viti i tretë i fushatës #IBelong po shkon 
drejt fundit, çështjet si këto na shtojnë besimin se mund t’i 
japim fund pashtetësisë në rajon dhe në botë, deri në vitin 
2024.

Mësoni më tepër për fushatën #IBelong në UNHCR.org/ 
ibelong.
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