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Parafjal

• E. T. z. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Përfaqësues i Lartë, Aleanca e 
Civilizimeve të Kombeve të Bashkuar

• z. Pascal Berque, Drejtor Gjeneral, Panos Europe Instituti

Në janar të vitit 2013, një grup kryeredaktorësh nga Afrika, Azia dhe Evropa 
u mblodhën në Paris bashkë me shoqërinë civile dhe përfaqësuesit e 
organizatave ndërkombëtare në një seminar dy ditor me titull: “Mbulimi 
i Migracionit: Sfidat e Përballuara dhe të papërballuara”. Në organizim të 
Aleancës së Civilizimeve të Kombeve të Bashkuar dhe partnerit me Rrjetin 
Global të Redaktorëve, qëllimi i këtij seminari ishte të vlerësojnë cilësinë e 
prodhimit aktual të mediave mbi çështjet e migracionit dhe të sugjerojnë 
rekomandime të mundshme për përmirësime. Rekomandimi i parë, i përpiluar 
dhe i aprovuar nga pjesëmarrësit ishte që t’u: “ofrohet gazetarëve një fjalorth 
për media të termeve në shumë gjuhë për të siguruar specifikën dhe saktësinë 
e zgjedhjes së tyre leksikologjike”. Në maj të vitit 2013, Aleanca e Civilizimeve 
të Kombeve të Bashkuara bashkë me Club Suisse de la Presse kanë 
zhvilluar një seminar të dytë në Bernë duke ndjekur të njëjtin model.  Sërish, 
pjesëmarrësit, redaktorë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe organizatave 
ndërkombëtare kanë thirrur për krijimin e një fjalorth migrator për media. 

Kërkesa për një vegël të këtillë vjen si përgjigje ndaj trendeve aktuale. Në 
njërën anë, aspektet e ndryshuara të migracioneve të njerëzve dhe të fjalëve 
që përdoren për të karakterizuar këto lëvizje. Në anën tjetër, shtypja që vihet 
mbi gazetarët – të cilët nuk e kanë çdoherë fatin që kenë trajnimin përkatës 
për migracion – të raportojnë në media të shtypura dhe audio-vizuale me 
terminologji të saktë dhe përkatëse. 

Puna e mediave ndikon dukshëm mbi atë si opinioni percepton migrantët dhe 
çështjet e lidhur me migracionin. Mediat i kanë fuqitë të krijojnë perceptimet 
pozitive dhe negative; perceptime të sakta ose të pasakta. Duke pasur këtë 
parasysh, dy nga shtyllat e Aleancës së Civilizimeve të Kombeve të Bashkuar 
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janë media dhe migracioni. Puna konsekuente në këto dy fusha, si Fjalorthi 
Migrator për Media, ndihmojnë organizatën që të kujdeset për inkluzionin 
social dhe kuptimin, në aspektin global. Instituti Panos Europe ka një vizion 
të ngjashëm për të krijuar shoqëri të hapura dhe inkluzive duke ndihmuar 
punën e mediave të ndryshme të pavarura dhe të mëdha. 

Me qëllim që të plotësohen pritjet e gazetarëve për të pasur përkufizime të 
sakta dhe të përshtatura për media mbi konceptet kryesore të migracionit, 
Aleanca e Civilizimeve të Kombeve të Bashkuara dhe Instituti Panos Europe, 
me mbështetjen e Fondacioneve të Shoqërive të Hapura, kanë përpiluar 
dy komitete ad-hoc. Një komitet shkencor i përbërë nga tetë organizata 
ndërkombëtare dhe të shoqërisë civile1për të punuar në dy aspekte të 
ndryshme, por të përbashkëta të migracionit. Individualisht, secili prej tyre ka 
përpiluar një serie përkufizimesh relevante për fushën e tyre të ekspertizës që 
përbëjnë pjesën themelore të këtij fjalorthi. Një komitet redaktues, i përbërë 
nga katër profesionistë mediatikë2, kishte për detyrë të kontrollojë dhe 
korrigjojë këto përkufizime.  

Përpilimi i një fjalorthi për terme lidhur me migracionin, në fakt, është një 
proces i gjallë. Duke marrë parasysh llojllojshmërinë e përkufizimeve dhe 
mungesën e konsensusit për disa terme, është gjithashtu një proces i 
papërsosur. Nëse merret parasysh që qëllim i kësaj vegle nuk është të jepen 
përkufizime të rrepta të koncepteve në evolucion, jemi me shpresë që do 
të jetë e përshtatshme për gazetarët dhe studentët, organizatat e shoqërisë 
civile dhe çdo person që ka shprehur interes për migracionet njerëzore. 

1 Qendra e Monitorimit për Zhvendosjen e Brendshme (IDMC), Federata Ndërkombëtare e 
Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe (IFRC), Organizata Ndërkombëtare 
e Punës (ILO), Organizata Ndërkombëtare e Migracionit (IOM), Zyra e Komisarit të Lartë 
për të Drejta të Njeriut (OHCHR), Platforma për Bashkëpunim Ndërkombëtar për migrantët 
e padokumentuar (PICUM), Terre des Hommes (TDH), Komisari i Lartë për Refugjatë i 
Kombeve të Bashkuara (UNHCR).

2 z. Yasir Mirza (The Guardian), z-nja Mirta Ojito (Columbia University Graduate School of 
Journalism), z-nja Susan Sachs (The Globe and Mail), z-nja Kathryn Wicks (Sydney Morning 
Herald).
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• Debora Guidetti, Menaxhere e Programit, Iniciativa Shoqëri e Hapur për 
Evropën

Fondacionet Shoqëri e Hapur (FShH) punojnë në mbi 100 vende, për të krijuar 
shoqëri kumbuese dhe tolerante qeveritë e të cilëve janë përgjegjës dhe të 
hapur për pjesëmarrjen e gjithë personave. FShH ka prioritet mbrojtjen dhe 
përmirësimin e jetës së njerëzve në komunitetet e margjinalizuar. Iniciativa 
Shoqëri e Hapur për Evropë (IShHE) mbështet organizatat shoqërore që 
promovojnë respektimin e mbisundimit të ligjit, të drejtat e njeriut, diversitetin 
dhe të drejtat e pakicave dhe pjesëmarrjen demokratike në gjitha vendet 
anëtare të Bashkimit Evropian. 

Fondi për Luftën kundër Ksenofobisë është një program për dhënien e 
granteve të IShHE-së. Fondi mbështet organizatat e shoqërisë civile që 
promovojnë politika dhe praktika për të luftuar diskriminimin dhe qëndrimet 
dhe sjelljet kundër ksenofobisë. Fondi mbështet aktivitete që luftojnë shkaqet 
dhe manifestimet e ksenofobisë dhe qëllimi afatgjatë është (ri)kthimi i 
konsensusit social dhe kulturor në të cilat praktikat dhe shqyrtimet ksenofobie 
konsiderohen si të papranueshme. 

Migrantët e vendosur dhe të porsaardhurit në shoqëritë evropiane, përfshirë 
edhe migrantët e padokumentuar dhe azilkërkuesit, përballohen me shumë 
sfida gjatë integrimit. Këtu përfshihen diskriminimi, kufizimet për kërkesat 
e azilit, standarde të varfra të jetës ose kushte abuzive gjatë ndalimit dhe 
kufizimet për qasje në shërbime themelore. Debati publik në Evropë ka 
krijuar një portret aq negativ të migracionit saqë tani ka një mbështetje të 
mjaftueshme publike ose tolerancë të këtyre politikave dhe praktikave. 

Fjalët vendosin në kornizë perceptimet dhe kuptimin mbi botën. Nëse do 
të parafrazonim George Lakoff dhe të kërkojmë nga lexuesit të mendojnë 
për ndonjë “migrant të paligjshëm”, me siguri një imazh i veçantë (dhe për 
shumë negativ) do të paramendohet, pasi që kjo është një kornizë e njohur 
që paraqitet në media dhe debate publike. Megjithatë, çfarë nëse ka ndonjë 
migrant të padokumentuar ose i mërguar i çrregullt? Në rastin e fundit, mund 
të ketë imazhe konfuze dhe të pasigurta. Fjalorthi është një përpjekje kritike 
dhe delikate sepse termet formulojnë mënyrën e të menduarit dhe interpretimit 
të realitetit. Në Itali, për shembull, një fjalë në dukje neutrale “extrakomunitar” 
ka marrë konotacion fyes. Ndonëse termi në origjinë i referohet Komunitetit të 
Vjetër Evropian, tani është një term fyes që nënkupton dikë jo nga perëndimi 
që rrjedh nga vendet e pazhvilluara. 
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Debati mbi migracionin ka qenë viktimë e ndikimeve të shumta racore, 
anësore ose ideologjike, që shpesh ka larguar kuptimin më larg “të vërtetës” 
dhe ndonjë lloj të objektivitetit, por edhe një kuptim racional të asaj se çfarë 
mund të jetë qasje e drejtë dhe e arsyetueshme. Frika, paragjykimet dhe 
supozimet e gabuara kanë arritur të njollosin fjalë të thjeshta me konotacionet 
e tyre të anshme. 

Për këtë arsye, FShH-të e kanë konsideruar iniciativën e Institutit Panos 
Europe dhe Aleancës së Civilizimeve të Kombeve të Bashkuara si një përpjekje 
të vlefshme. Projekti inkurajon gazetarët për të marrë veten në pyetje dhe për 
të siguruar një ndjenjë të përgjegjësisë në lidhje me termet e zgjedhura për të 
përshkruar fenomenin migrator dhe implikimet e tyre në lidhje me imperativin 
“mos lëndo”. Kjo e bën më të vështirë për të thënë “Unë po përdor termin 
që përdoret më shpesh” sikurse fjalët të jenë neutrale. Gazetarët kanë një 
përgjegjësi të madhe, ata na mundësojnë të bëjmë një ndjenjë të realitetit, dhe 
të na udhëzojnë nëpër rrjedhat e mëdha të informacioneve bashkëkohore. Ata 
kanë nevojë për vegla specifike, si ky glosar, për të mbështetur pavarësinë 
e tyre, plotësuar misionin e tyre për të përshkruar botën në mënyrën më të 
mirë dhe të kërkojnë për të vërtetën si shërbim publik drejt një të mire të 
përbashkët. 
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Fjalorth
●― Abuzim i fëmijës 
Abuzimi i fëmijës përbëhet nga çdo akt ose mungesë që mund të jetë me 
qëllim ose aksidental që rezulton me ose me siguri do të rezultojë me dëm 
të madh mbi mirëqenien dhe zhvillimin e fëmijës. Ne dallojmë katër forma të 
abuzimit të fëmijës: fizik, abuzim seksual dhe emocional (ndonjëherë quhet 
edhe psikologjik) dhe neglizhencë. “Dhuna” shpesh përdoret si fjalë për të 
zëvendësuar fjalën “abuzim”. Trafikimi dhe eksploatimi janë manifestime të 
abuzimit. 

●― Adaptimi ndaj Ndryshimeve Klimatike (gjithashtu e njohur si ANK 
ose “Adaptimi”)
“Në sistemet njerëzore, procesi i përshtatjes sipas ndryshimit klimatik 
aktual ose të pritur dhe efektet e saj, për të qëndruar i padëmtuar dhe për 
të eksportuar mundësitë. Në sistemet natyrore, procesi i përshtatjes sipas 
klimës aktuale dhe efektet e saja; intervenimi njerëzore mund të lehtësojë 
përshtatjen ndaj klimës së pritur” 

Paneli Ndërqeveritar për Ndryshime Klimatike, 2012
Koncepti i adaptimit gjithashtu vlen edhe për faktorë që nuk lidhen me 
klimën siç janë erozioni i tokës ose rrëshqitje të sipërfaqes. Adaptimi mund 
të ndodhë edhe në mënyrë autonome (p.sh. me anë të ndryshimeve të 
tregut) ose si rezultat i adaptimit të qëllimshëm të politikave dhe planeve. 
Në kontekst të adaptimit, migracioni shikohet si një strategji adaptimi dhe 
një simptomë e strategjive të pasuksesshme të adaptimit, varësisht nga 
konteksti. Zhvendosja, nga ana tjetër, më tepër shikohet si një simptomë e 
adaptimit të pasuksesshëm. 

●― Agjentë të persekutimit 
Agjentët e persekutimit janë persona ose entitete që persekutojnë. 
Persekutimi3shpesh ndërlidhet me veprim të ndërmarrë nga autoritetet e një 
vendi. Kjo mund të rrjedhë nga seksionet e popullatës që nuk respektojnë 
ligjet e një vendi. Veprat serioze dhe fyese të diskriminimit të kryera nga 
popullata lokale, mund gjithashtu të konsiderohen si persekutim nëse këto 
vepra me dije tolerohen nga autoritetet ose nëse autoritetet nuk ofrojnë 
mbrojtje efektive.  

3 Nëpër fjalorth, fjalët e ndryshme brenda përkufizimeve janë të nënvizuar. Çdo fjalë është 
përcaktuar brenda fjalorthit. 

А
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●― Alternativa e fluturimit të brendshëm 
Alternativa e fluturimit të brendshëm është përcaktimi faktik që një azilkërkues 
ka mundur të shmangë persekutimin në shtetin e origjinës duke u zhvendosur 
në një pjesë tjetër të shtetit të njëjtë. Ky term nuk preferohet nga Komisari i 
Lartë për Refugjatë i Kombeve të Bashkuar (UNHCR) sepse shpesh përdoret 
për të kufizuar qasjen në procedurat e përcaktimit të statusit ose për të 
refuzuar statusin e refugjatit. Pozita e UNCHR-së është që mundësia për 
rivendosjen e brendshme është relevant vetëm për përcaktimin e statusit në 
disa raste të veçanta. Madje edhe kur është relevant, zbatimi do të varet nga 
konsiderata e plotë e gjitha aspekteve të kërkesës për refugjat. 

●― Arrestim imigracioni 
Arrestim imigracioni është ndalimi i individëve pa status të rregulluar të 
migracionit në burgje ose qendra të ndalesës, përkohësisht ose për periudhë 
të pacaktuar të kohës, përderisa rastet e tyre janë duke u përpunuar nga 
autoritetet ose gjykatat. 
Sipas standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, arrestim imigracioni 
duhet të përshkruhet me ligj, si një masë e zgjidhjes së fundit, vetëm për 
kohën më të shkurtër dhe kur nuk ka masa të tjera më të vogla në dispozicion. 
Shtetet duhet të marrin hapa të zbatimit të masave alternative përveç arrestim 
imigracioni. Fëmijët nuk duhet të arrestohen në bazë të statusit të tyre migrator 
ose hyrjes së parregullt në shtet. 

●― Artikuj të ndalimit 
Artikuj të ndalimit janë dispozita ligjore që përcaktojnë kushtet në të cilat 
statusi i refugjatëve përfundon sepse nuk ka nevojë më ose nuk është e 
arsyetuar. Artikujt e ndalimit mund të gjenden në nenin 1C të Konventës së 
vitit 1951 në lidhje me Statusin e Refugjatëve. 

●― Artikuj të përjashtimit 
Artikujt e përjashtimit janë dispozita ligjore të Konventës së vitit 1951 në lidhje 
me Statusin e Refugjatëve që refuzojnë përfitimet e mbrojtjes ndërkombëtare 
për personat që ndryshe do të ishin të përshtatshëm për status refugjati.  
Në Konventën e vitit 1951, artikujt e përjashtimit mund të gjenden në nenet 
1D, 1E dhe 1F. Këta artikuj vlejnë për kategoritë vijuese: persona që marrin 
mbrojtje ose ndihmë nga agjencitë e Kombeve të Bashkuara përveç Komisarit 
të Lartë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara (p.sh. Lehtësimi dhe Puna 
e Kombeve të Bashkuara, Agjencia për Refugjatë Palestinez në  Lindjen e 
Afërt); personat që janë të njohur nga autoritetet e vendit që kanë të drejta 
dhe obligime lidhur me posedimin e kombësisë së shtetit të tyre të qëndrimit; 
dhe që mund të ketë kryer ndonjë vepër kriminale kundër paqes, krimeve të 
luftës, krim kundër njerëzimit, krim serioz jopolitik ose vepra në kundërshtim 
me qëllimet dhe parimet e Kombeve të Bashkuara. 

А
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●― Azil
Azili është dhënie, nga ana e një shteti, e mbrojtjes në territorin e tij ndaj 
personave nga ndonjë vend tjetër që ikin nga persekutimi ose ndonjë rrezik 
serioz. Azili përfshin një mëri elementesh, duke përfshirë edhe moskthimin, 
leje për të qëndruar në territorin e vendit të azilit dhe standarde njerëzore të 
trajtimit. 

●― Azilkërkues
Azilkërkues është një individ që ka kaluar kufirin ndërkombëtar dhe kërkon 
mbrojtje ndërkombëtare. Në vendet me procedura të individualizuar, një 
azilkërkues është person që kërkesa e tij e azilit nuk është përfunduar nga 
vendi në të cilën ai ose ajo e ka parashtruar. Jo secili azilkërkues në fund do 
të njihet si refugjat, por secili refugjat në fillim është një azilkërkues. 

●― Blegtorët (komunitetet baritore)
Komunitetet baritore, shumica e të cilave gjendet në Afrikë, janë ato ku një 
pjesë e konsiderueshme e vlerës totale të kombinuar të prodhimit ku vlera 
e prodhimit të jetesës së konsumuar brenda amvisërisë vjen nga blegtoria 
ose aktivitetet e lidhura me blegtorinë. Komunitetet kanë nivel të lartë të 
lëvizshmërisë, të nxitur nga nevoja për qasje të menaxhuar në ujë dhe tokë 
për kullotje.  Kjo shpesh ndodh pa konsideruar kufijtë shtetërore.
Blegtorët e zhvendosur brenda vendit përkufizohen nga Qendra për Monitorim 
të Zhvendosjes së Brendshme (IDMC) si “persona ose komunitete të cilët 
kanë humbur qasjen në hapësirat e tyre të zakonshme jetësore baritore”:

– si rezultat i ose për të shmangur ndikimet nga konflikti, dhuna, shkeljet 
e të drejtave të njeriut, vjedhjen e bagëtive, fatkeqësitë natyrore ose 
ato të krijuara nga njeriu ose ngjarje të ngjashme të papritura;

– si rezultat i thatësirës, degradimit të mjedisit jetësor ose procese të 
ngjashme që ndodhin ngadalë;

– për shkak të intervenimit të drejtpërdrejtë nga shteti ose aktorë privatë;
– ose për shkak të kombinimit, sekuencës ose grumbullimit të cilësdo 

nga shkaqet e lartpërmendura dhe të cilët nuk kanë kaluar ndonjë kufi 
shteti të njohur në nivel ndërkombëtarë.”

●― Cenueshmëri
“Karakteristikat dhe rrethanat e një komuniteti, sistemi apo pasurie që e bëjnë 
të ndjeshëm ndaj efekteve të dëmshme të një rreziku.”

Strategjia Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për Zvogëlim të 
Fatkeqësive, 2009

Në kontekstin e reduktimit të rrezikut nga fatkeqësitë, cenueshmëria 
përcakton nëse njerëzit apo prona vuajnë dëme dhe humbje kur ekspozohen 
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në një rrezik të caktuar. Ka shumë aspekte të cenueshmërisë, që rrjedhin 
nga faktorë të ndryshëm fizikë, socialë, ekonomikë dhe të mjedisit jetësor. 
Shembuj të cenueshmërisë përfshijnë: projektim dhe ndërtim të dobët të 
ndërtesave, mbrojtje joadekuate e pronave, mungesa e informimit të publikut 
dhe ndërgjegjësimit, njohja e kufizuar zyrtare e rreziqeve dhe masave të 
gatishmërisë dhe mospërfillje për menaxhimin e mjedisit jetësor.

●― Dëbim
Dëbimi është vepra e përjashtimit ose e largimit të një të huaji nga shteti, 
qoftë shteti i origjinës ose në një shtet i tretë. Ai mund jetë rezultat i zbatimit 
të imigracionit. Në ligjin për refugjatë, dëbimi i refugjatëve dhe azilkërkuesve 
në një vend ku jetët dhe liritë e tyre do të kërcënohen quhet si rikthim: parimi 
i jorikthimit është parimi kryesor i ligjit ndërkombëtar të zakonshëm. 
Sipas të drejtave të njeriut, ligjit për refugjatë dhe ligjit ndërkombëtar 
humanitar, nuk duhet të bëhet asnjë dëbim që me siguri do të rezultojë me 
shkeljen e të drejtave të njeriut të personit të dëbuar, persekutim ose ku një 
azilkërkues nuk do të marrë mbrojtjen që i ka borxh shteti i destinacionit. Kjo 
përfshin aty ku ka rrezik që një person do të kthehet ose transferohet nga 
vendi i tretë në ndonjë vend tjetër ku ka rrezik të persekutimit (“tutje” ose 
“zinxhir” i rikthimit).
Prandaj ,migrantët duhet të kenë çdoherë qasje në përfaqësim ligjor dhe 
mundësi për të apeluar depërtimin e tyre me efekt pezullimi. Megjithatë, këto 
norma sigurimi nuk janë çdoherë të garantuara. Në shumë raste, migrantët 
janë depërtuar me forcë ose formë tjetër të detyrimit, që mund të rezultojë me 
lëndime fizike, traumë madje edhe vdekje. Termi “kthim me forcë” është në 
zbatim, por mund të nënkuptojë vetëm që personi është “kthyer atje ku e ka 
vendin” duke përdorur forcë, madje edhe nëse përdorimi i forcës asnjëherë 
nuk është zbatuar.   
Termi “kthim vullnetar” ndonjëherë përdoret kur njerëzit pajtohen me urdhrin e 
dëbimit pa forcë, ose pranojnë “kthim vullnetar të ndihmuar” (KVN) programe 
që ofrohen migrantëve ose azilkërkuesve në proceset e mekanizmave të 
azilit, kthim, riintegrim ose mbështetje me të holla për t’u kthyer në shtetin 
e origjinës së tyre. Megjithatë, natyra “vullnetare” e këtyre kthimeve është 
mjaft e dyshimtë sepse mund të mos ketë alternativa të vërteta për migrantët, 
përveç dëbimit me forcë. Madje edhe nëse kthimi me forcë nuk kërcënohet, 
vetë prospekti, për shembull, ndalesës së gjatë të imigrimit mund të vendos 
në pyetje “natyrën vullnetare” të disa kthimeve.    
Termi “riatdhesimi vullnetar” është i ndryshëm nga kthimi vullnetar dhe KVN 
dhe vlen për riatdhesimin vullnetar të refugjatëve të shteteve të origjinës si 
një prej tre zgjidhjeve afatgjata për refugjatët. Nevojat për sigurimin e natyrës 
“vullnetare” të kthimit është kritike për procesin. 
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●―  Dëbimi me forcë 
“Dëbimi me forcë është largimi i përhershëm ose i përkohshëm i individëve, 
familjeve dhe/ose komuniteteve kundër vullnetit të tyre nga shtëpitë dhe/ose 
vendi ku ata janë vendosur, pa sigurimin dhe qasjen në forma përkatëse të 
mbrojtjes ligjore ose të tjera.”

Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe 
Kulturore,

Komenti i përgjithshëm nr. 7: E drejta për strehim adekuat (neni 11.1): 
dëbimi me forcë, 1997

●―  Dhuna e bazuar në gjini 
Dhuna e bazuar në gjini nënkupton dhunën e ushtruar ndaj një individi në 
bazë të gjinisë së tij ose saj ose gjinisë së perceptuar. Ky është një term më 
i gjerë se “dhuna familjare” që nënkupton dhunë në shtëpi ose brenda një 
familje. Dhuna e bazuar në gjini mund të ndodhë në çdo vend.
Kjo përfshin atë që ndonjëherë quhet “krime nderi’ ose “vrasje nderi”. Kur 
gratë e migrantëve janë viktima, përdorimi i këtyre termeve sugjeron që 
“nderi” i gruas dhe detyra e marrë e burrit për të rregulluar atë janë specifike 
për komunitetet migratore (dhe veçanërisht myslimane). Në fakt, qëndrimet 
patriarkale që mund të rezultojnë në dhunë nuk kufizohen vetëm në migrantët; 
urrejtja manifestohet në mënyra të ndryshme në rrethina të ndryshme; dhe 
krimet e ashtuquajtura për nderin e gruas janë për të mirëmbajtur nderin e 
perceptuar të burrit. Andaj preferohet të përdoret termi “dhuna kundër grave.”
Gjatë adresimit të shtresave të diskriminimit gjinor dhe racial që përjetëson 
dhunën e bazuar në gjini kundër grave, me rëndësi është të përdoret gjuhë 
që nuk përjetëson idenë që migrantët janë “të tjerët” dhe të fokusohen në 
përvojat e përbashkëta të pabarazive sociale.
Aktivistët e të drejtave të grave preferojnë të jenë më precizë në rastet me 
gratë migrante. Në kontekstin e dhunës së bazuar në gjini, disa avokatë 
përdorin termin “mbijetues i dhunës” sesa “viktimë” për të nënvizuar që gratë 
migrante nuk duhet të ulen në përvojat e tyre si viktima.

●― Diaspora
Diasporat në kuptimin më të gjerë janë përcaktuar si individë dhe anëtarë 
të rrjeteve, asociacione dhe komunitet që kanë braktisur shtetin e origjinës 
së tyre, por mirëmbajnë lidhje me shtetet e origjinës së tyre. Ky koncept 
mbulon komunitetet më të vendosura të huaja, punëtorë migrantë të 
vendosur përkohësisht jashtë, të huaj me shtetësisë të shtetit të pranimit ose 
destinacionit, shtetësi të dyfishtë dhe gjenerata e dytë/tretë e migrantëve. 
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Ajo nënkupton njerëz ose popullatë etnike që braktisin vendlindjet e tyre 
etnike tradicionale ose shtetet e origjinës dhe janë shpërndarë nëpër pjesë të 
ndryshme të botës4. 

●― Diskriminimi
Komisioni për Eliminimin e Diskriminimit Racor i Kombeve të Bashkuara 
(KEDR), në rekomandimin e përgjithshëm nr. 20, ka theksuar që dallimet në 
trajtimin në bazë të shtetësisë ose statusit të migrimit përbën diskriminim 
nëse kriteret për trajtimin e ndryshëm, kur gjykohet në dritën e objektivave 
dhe qëllimeve të Konventës për Eliminimin e gjitha formave të diskriminimit 
racor, nuk zbatohen për arritjen e një qëllimi legjitim  ose nuk janë proporcional 
për arritjen përkatëse. 

●― Drejtësia sociale
Drejtësia sociale, siç përcaktohet nga Deklarata e Organizatës Ndërkombëtare 
të Punës mbi Drejtësinë Sociale për një Globalizim të Drejtë, është rezultat i 
masave të zhvilluara dhe të themeluara të mbrojtjes sociale, masa që janë të 
qëndrueshme dhe të përshtatura me kushtet kombëtare, dhe - në mënyrë të 
konsiderueshme - mundësojnë siguri sociale për të gjithë. Arritja e drejtësisë 
sociale do të thotë që punësimi i plotë dhe produktiv dhe puna e denjë, si dhe 
mbrojtja sociale, janë në qendër të politikave ekonomike dhe sociale. 

●―  Eksploatimi
Nuk ka përkufizim të termit “eksploatim” në asnjë instrument ligjor. Eksploatimi 
mund të kuptohet si vepra e shfrytëzimit të ndonjë tjetri për përfitimin personal 
(p.sh. eksploatimi seksual, eksploatimi në punë ose largimi i organeve).

●― Eksploatimi i fëmijëve
Eksploatimi i fëmijëve përbëhet nga përdorimi i fëmijëve për të holla ose 
përfitime të tjera të ndonjë pale të tretë. Konventa e Kombeve të Bashkuara 
për të Drejtat e Fëmijëve (KDF) referon në veçanti në mbrojtjen e fëmijëve 
kundër:
Eksploatimi seksual (neni 34 i KDF): shtete palë ndërmarrin veprime për të 
mbrojtur fëmijët nga të gjitha format e eksploatimit seksual dhe abuzimit. 
Për këtë qëllim, palët e shteteve duhet të marrin në veçanti të gjitha masat 
përkatëse kombëtare, bilaterale dhe multilaterale për të parandaluar:

(a) nxitjen ose detyrimin e fëmijëve të përfshihen në çdo lloj aktiviteti të 
paligjshëm seksual;

(b) përdorimi eksploatorë i fëmijëve në prostitucion ose praktika të tjera të 
paligjshme seksuale; 

4 Organizata Ndërkombëtare e migracionit, Ligji Ndërkombëtar i Migracionit. 
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(c) përdorimi eksploatorë i fëmijëve në performanca pornografike dhe 
materiale.

Eksploatimit ekonomik (neni 32 i KDF): palët e shteteve njohin të drejtën e 
fëmijëve të mbrohet nga eksploatimi ekonomik dhe nga kryerje e punës që 
mund të jetë e rrezikshme ose të pengojë arsimin e fëmijës, ose të jetë e 
dëmshme mbi shëndetin ose zhvillimin fizik, mendor, shpirtëror, moral ose 
social.

●― Ekspozimi 
Ekspozimi nënkupton një situatë ku njerëzit, prona, sistemet ose elementet 
e tjera të pranishme në zonat e rrezikut janë lëndë e humbjeve potenciale5.

●―  Fëmijë 
Një fëmijë është në përgjithësi një person nën moshën 18 vjeçe6, përveç 
nëse ligjet e ndonjë shteti të veçantë përcaktojnë një moshë tjetër ligjore (për 
shembull më të re) për të përcaktuar si të moshuar. 

●―  Fëmijë kundër i mitur 
Në një atmosferë ku migrantët po çnjerëzohen, duke referuar fëmijëve si “të 
mitur” në vend që të jenë “fëmijë” ka konotacione potenciale negative dhe 
rreziqe të përjashtimit të tyre nga të drejtat dhe kornizat e tyre për mbrojtje 
të fëmijëve. 

●―  Fëmijë në situatë të parregullt migrimi
Fëmijët në situatë të parregullt migrimi janë fëmijët që kanë statusin e tyre të 
migrimit ose qëndrimit të parregullt; ata gjithashtu quhen edhe si fëmijë të 
“padokumentuar”. 
Fëmijët që kanë statusin e rregulluar, por që kanë prindërit ose kujdestarët 
të padokumentuar shpesh ndikohen nga statusi i migracionit të parregullt i 
prindërve ose i kujdestarëve të tyre.   

●― Fëmijë që mbeten mbrapa 
Shumë prindër nuk kanë zgjidhje përveç se të lënë fëmijët e tyre kur migrojnë 
dhe ku kanalet e rregullta për të bashkuar fëmijët me prindërit më vonë janë të 
kufizuar. Megjithatë, shumë prindër marrin vendimin e rëndë për të migruar, 
për të siguruar jetë më të mirë për fëmijët e tyre. Për të tërhequr vëmendjen 
në këto sfida strukturore, situata duhet të sqarohet, në rastet ku ekziston 
mundësia. 

5 Strategjia për Uljen e Katastrofave e Kombeve të Bashkuara, 2009.

6 Komiteti për të Drejtat e Fëmijëve inkurajon shtetet për të shqyrtuar moshën e të rriturve 
nëse është nën 18 dhe të zmadhojë nivelin e mbrojtjes për gjithë fëmijët nën moshën 18 
vjeç. 
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●― Fëmijë të pashoqëruar
Fëmijë të pashoqëruar janë fëmijë të cilët janë ndarë nga të dy prindërit dhe 
familjarët e tjerë dhe për të cilët nuk kujdesen të rritur të cilët, sipas ligjit apo 
zakonit, janë të përgjegjshëm për këtë7.

●― Fëmijët e ndarë
Fëmijët e ndarë janë ata të ndarë nga të dy prindërit ose nga kujdestari i 
tyre i mëparshëm ligjor apo zakonor primar, por jo domosdoshmërish nga të 
afërmit e tjerë. Këto mund, në këtë mënyrë, të përfshijnë fëmijët e shoqëruar 
nga anëtarët e tjerë të rritur të familjes.

●― Fëmijët në kontekst të migracionit 
“Fëmijët në kontekst të migracionit” ose “fëmijët e ndikuar nga migracioni” 
janë terme inkluzive që përfshijnë ata fëmijë që jeta e tyre është ndikuar nga 
migracioni. Për qëllime analitike, ligjore ose administrative, fëmijët shpesh janë 
trajtuar sipas kategorive të ndryshme si të padokumentuar, të pashoqëruar, 
azilkërkues, të trafikuar ose të mbetur mbrapa. Megjithatë, fëmijët e ndikuar 
nga migracioni mund të tranzitojnë nëpër kategori të ndryshme gjatë fëmijërisë 
së tyre. Iniciativat e bazuara në kategorizim mund të rezultojë me diskriminim. 
Andaj, terminologjia më inkluzive ndonjëherë mund të jetë e dobishme për 
të kapur qasjen e plotë të kërkuar nga Konventa e Kombeve të Bashkuara 
për të Drejtat e Njeriut (KDF). Komiteti për të Drejtat e Fëmijëve gjithashtu 
përdor “fëmijë në kontekst të migracionit”. Gjithashtu, me rëndësi është 
që përdorimi i terminologjisë më inkluzive nuk duhet të turbullojë nevojat e 
veçanta dhe kërkesat e grupeve specifike të fëmijëve (duke përfshirë edhe 
fëmijët azilkërkues, refugjatë, pa shtet dhe të trafikuar) ose kornizat ligjore 
ndërkombëtare për mbrojtjen e tyre. 

Një term tjetër që përdoret është “fëmijë në lëvizje”. Megjithatë, ky term është 
më i ngushtë sesa fëmijët e ndikuar nga migracioni dhe nuk i mbulon fëmijët 
që mbeten mbrapa. Fëmijët e ndikuar nga migracioni gjithashtu mund të 
përfshijnë edhe fëmijë që nuk janë në lëvizje, por kanë jetuar shumë vite ose 
janë lindur në një shtet destinacioni dhe konsiderojnë atë si vendlindje. Kjo 
terminologji ka pasoja të rënda sepse politikat për fëmijët që përkohësisht 
brenda ose në lëvizje nëpër vend janë të ndryshme nga ata fëmijë që jetojnë 
në një vend për vitet e tyre formuluese dhe mund të kenë të drejtë të qëndrojnë 
aty ndonëse qëndrimi i tyre është i parregullt. 

●― Format më të këqija të punës së fëmijës

“(a) të gjitha format e skllavërisë ose praktikat e ngjashme me skllavërinë, 
si shitja dhe trafikimi i fëmijëve, skllavëria për shkak të borxhit, robëria dhe 

7 Konventa për të Drejtat e Fëmijës e Kombeve të Bashkuara, 1989.
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puna e detyruar, përfshirë edhe rekrutimin e detyruar të fëmijëve për t’i 
përdorur në një konflikt të armatosur;
(b) përdorimi, gjetja ose ofrimi i një fëmije për prostitucion, për prodhimin e 
pornografisë ose për kryerjen e akteve pornografike;
(c) përdorimi, gjetja ose shfrytëzimi i një fëmije për aktivitete të 
paligjshme,veçanërisht për prodhimin dhe trafikimin e drogave siç 
përcaktohet në traktatet ndërkombëtare përkatëse;
(d) punë që, nga natyra apo rrethanat në të cilat është kryer ka gjasa të 
dëmtojë shëndetin, sigurinë ose moralin e fëmijëve.”

ONP Konventa mbi Eliminimin dhe 
Veprimin e Menjëhershëm për Zhdukjen 

e Formave më të Këqija të Punës së 
Fëmijëve, 1999 (Nr. 182)

●―  Hyrje ose pranim të parregullt ose paautorizuar 
“Hyrje e [parregullt]” do të nënkuptojë kalimi i kufijve pa mos plotësuar kërkesat 
e nevojshme për hyrje të [rregullt] në shtetin e pranimit”

Protokolli kundër kontrabandimit të migrantëve 
nëpërmjet tokës, detit dhe ajrit, plotësim i 

Konventës së OKB kundër Krimit të Organizuar 
Transnacional, 2000, Nen. 3(b)

●― Interesat më të mira për fëmijën 

“Në të gjitha veprimet në lidhje me fëmijë, që janë ndërmarrë nga institucionet 
publike ose private sociale të mirëqenies, gjykatat e drejtësisë, autoritetet 
administrative ose organet ligjore, interesat më të mira për fëmijën do të jenë 
konsiderata primare.”

Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve, 1989, neni 3

Kjo nënkuptim që autoritetet qeveritare, OJQ-të dhe aktorët e tjerë përkatës, 
duke përfshirë në disa raste, mediat, duhet të kushtojnë rëndësi të madhe 
mbi nevojat e fëmijëve kur ndërmarrin veprime lidhur me ndonjë fëmijë ose 
marrin vendim që ndikon mbi të. Kjo nuk do të thotë që veprime e tjera 
nuk duhet të merren parasysh, por nuk duhet të mbisundojnë mbi interesat 
e fëmijës. Ndonjëherë mund të duket që të drejta dhe interesat e fëmijës 
janë në kundërshtim. Në këto raste, duhet të baraspeshohen këto kërkesa 
konkurruese që në fund vendimi i marrë të mbështet rezultatin më pozitiv për 
fëmijën. 
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●― Katastrofë 
“Një ndërprerje serioze e funksionimit të komunitetit ose shoqërisë me 
humbje dhe ndikime të gjera njerëzore, materiale, ekonomike ose mjedisore 
që tejkalon aftësinë e komuniteteve të pësuara ose shoqërisë të përballojnë 
me resurset në dispozicion.”
Strategjia Ndërkombëtare për Uljen e Katastrofave të Kombeve të 
Bashkuara, 2009
Katastrofat shpesh përshkruhen si rezultat i kombinimit të ekspozimit në rrezik; 
kushtet e cenueshmërisë që janë të pranishme; dhe kapacitet të mjaftueshëm 
ose masa për të ulur ose përballuar me pasojat potenciale negative. Ndikimet 
e katastrofave mund të përfshijnë edhe humbje jete, lëndime, dëmtim të 
pronës, shkatërrim të pronave, zhvendosje ose pasoja tjera. 

●― Klima 
“Klima në kuptimin më të ngushtë zakonisht përcaktohet si moti mesatar [...] 
për një periudhe kohore që mbulon prej muaj deri në mijëra ose milionë vite. 
Periudha klasike për arritjen e këtyre variabileve është 30 vjet, të përcaktuar 
nga Organizata Meteorologjike Botërore.”

Paneli Ndërqeveritar për Ndryshime Klimatike, 2012 

●― Komuniteti nikoqir 
Komuniteti nikoqir është komuniteti ose amvisëritë individuale familjare 
që përkohësisht mbajnë dhe shkëmbejnë resurse private dhe publike 
me popullatat e refugjatëve ose personave të zhvendosur brenda vendit 
(PZhBV). Strehimi sigurohet në vendet e caktuara të përkohshme për strehim, 
ndërtesa publike (kampe ose strehimore kolektive) ose shtëpi individuale 
ose rezidenca. Supozohet që në shumë kontekste, veçanërisht në kushte të 
konfliktit dhe dhunës, shumica e PZhBV-ve jetojnë ose kërkojnë strehim tek 
nikoqirët, familjet ose miqtë, sesa në mjedise tradicionale të kampeve. Me 
rëndësi andaj që kur flasim për mbrojtjen dhe përgjigjen, të përfshijmë edhe 
nevojat e komuniteteve nikoqirë, shpesh vetëm më të cenuar, dhe që mund 
të bëhen edhe më tepër si pasojë e PZV-ve që vijnë.

●― Kontrabandë (i migrantëve)
“Ndërmjetësimi për të realizuar hyrjen e paligjshme të një personi në 
një Shtet Palë, ku personi nuk është shtetas apo nuk ka leje qëndrimi 
të përhershme, për të marrë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo të 
drejtpërdrejtë, një përfitim financiar ose material”.

Neni 3(a), Protokolli i Kombeve të 
Bashkuara Kundër Kontrabandës së 

Migrantëve nga Toka, Ajri dhe Deti, në 
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plotësim të Konventës së Kombeve të 
Bashkuara kundër krimit ndërkombëtar të 

organizuar, 2000
Kontrabanda, ndryshe nga trafikimi, nuk përfshin elementë shfrytëzimi, 
detyrimi, apo dhunimi të të drejtave të njeriut.

●― Kontrabandist (i migrantëve)
Kontrabandisti është një ndërmjetës që lëviz njerëzit me pajtimin e tyre, 
për të transportuar atë në mënyrë të paligjshme përmes një kufiri shtetëror 
të njohur në nivel ndërkombëtar8. Kontrabandisti nuk do të thotë që është 
trafikant pasi që ai/ajo nuk do të thotë që ka synim të shfrytëzojë personin.

●― Korridor i migrimit
Korridor i migrimit është shteg (rrugë e) i migrimit midis dy vendeve të 
ndryshme, ku individë që kanë lindur në një vend ose kanë kombësinë e atij 
vendi të caktuar zhvendosen në vend tjetër9.

●― Ksenofobia
“Ksenofobia përbëhet nga perceptimet dhe praktikat shumë negative që 
diskriminojnë grupet joqytetare në bazë të origjinës së tyre të huaj apo 
kombësisë […]
Aktet e dhunës, agresionit dhe brutalitetit ndaj grupeve të migrantëve 
përfaqësojnë forma ekstreme dhe të përshkallëzuar të ksenofobisë.”

UNDP, Dokument Kërkimi mbi Zhvillimin 
Njerëzor 2009/47, Ksenofobia, 

Migrimi Ndërkombëtar dhe Zhvillimi 
Njerëzor, shtator 2009

Ksenofobia është një term i dy kuptueshëm. Mund të jetë kundër 
joshtetasve, por gjithashtu mund të bazohet në perceptimin se një person 
është nga jashtë ose i huaj. Prandaj, është bazuar në ”të qenit të huaj” të 
vërtetë apo të perceptuar.

●― Lëvizja e lirë 
“Secili ka të drejtën e lëvizjes së lirë dhe qëndrimit brenda kufijve të çdo shteti. 
Secili ka të drejtë të braktisë shtetin,duke përfshirë edhe shtetin e vet dhe të 
kthehet në vendin e tij.”

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, 1948, Neni 13
Ndonëse lëvizja e lirë është e drejtë themelore sipas Deklaratës Universale 
të të Drejtave të Njeriut dhe nuk bën asnjë kufizim se për kë vlejnë këto të 

8 Organizata Ndërkombëtare për Migrim, Ligji Ndërkombëtar për Migrim.

9 Organizata Ndërkombëtare për Migrim, Ligji Ndërkombëtar për Migrim.
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drejta, është me rëndësi të theksohet që ligjet ose kushtetutat e shteteve të 
caktuara mund të kufizojnë këtë të drejtë në raste të migrantëve që nuk janë 
banorë të rregullt.
Neni 12 i Paktit për të Drejtat Civile dhe Politike (1996) inkorporon këtë të 
drejtë në një ligj traktatit dhe merr parasysh kufizimet e mundshme për të 
drejtën e lëvizjes sipas pikave në vijim:

(a) Secili që qëndron në mënyrë të ligjshme në kuadër të territorit të një 
shteti, do të ketë të drejtë, në kuadër të atij shtetit, për liri të lëvizjes 
dhe liri të zgjedhjes së qëndrimit. 

(b) Secili do të jetë i lirë të braktisë shtetin, përfshirë edhe shtetin e vet. 
(c) Të drejtat e përmendura më lart nuk do të jenë lëndë e kufizimeve 

përveç atyre të përcaktuar me ligj, për mbrojtjen e sigurisë kombëtare, 
rendit publik(ordre public), shëndetit publik ose moral ose të drejtat 
dhe liritë e tjerëve dhe janë në përputhje me të drejtat tjera të njohura 
me Paktin aktual. 

(d) Askush nuk do të mohohet në mënyrë arbitrare nga e drejta për të hyrë 
në shtetin e tij[saj]10.

●― Lidhje borxhi 
Lidhje borxhi është situata që paraqitet kur një person i beson shërbimet e 
tij personale ose shërbimet e një personi tjetër nën kontrollin e tij, si metodë 
për të siguruar borxhin, dhe kur vlera e këtyre shërbimeve të besuara (të 
vlerësuara në mënyrë të drejtë) nuk zbatohet për likuidimin e borxhit ose 
kohëzgjatjes dhe natyrës së këtyre shërbimeve nuk janë të përcaktuar dhe 
të kufizuar11.
Marrësi i borxhit andaj vendos veten në situatë ku përskaj gjithë përpjekjeve, 
borxhi nuk mund të lahet. Lidhje borxhi krijon një mundësi për abuzim, për 
shembull: mashtrim për natyrën dhe kushtet e punës, marrja e pasaportave, 
depozite dhe shkurtime të paligjshme të rrogave, pagesa rrëmbyese të 
rekrutimit, kërcënime për punëtorët që dëshirojnë të braktisin punëdhënësit, 
dhe në disa raste, dhunë fizike. 

●― Liria e shoqërimit
Liria e shoqërimit dhe e drejta për organizim janë parimet themelore të 
ushtrimit të të drejtave të punëtorëve dhe punëdhënësve, pa asnjë dallim, 
për të shoqëruar për qëllim të mbrojtjes së mëtutjeshme të interesave të tyre. 

10 Komiteti për të Drejta të Njeriut i Kombeve të Bashkuara ka theksuar që (Komenti i 
përgjithshëm Nr. 15) të gjithë të huajt mund të gëzojnë mbrojtjen e Paktit, madje edhe në 
lidhje me hyrje dhe qëndrim, kur paraqiten konsiderata të diskriminimit, trajtimit çnjerëzor 
ose respekt të jetës familjare. 

11 Neni 1, Konventa Plotësuese për Abolimin e Skllavërisë e OKB, Tregtimi me Skllevër 
dhe Institucionet dhe Praktikat e Ngjashme me Skllavërinë, 1956.
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Punëtorët dhe punëdhënësit kanë të drejtë të themelojnë dhe të bashkohen 
në organizata sipas zgjedhjes së tyre. Kjo nënkupton që punëtorët duhet të 
mbrohen nga diskriminimi kundër sindikatave dhe në veçanti nga refuzimi 
për të punësuar për shkak të anëtarësisë në sindikatë ose pjesëmarrje në 
aktivitetet e sindikatës. Ajo gjithashtu nënkupton që organizatat e punëtorëve 
dhe punëdhënësve janë të mbrojtur kundër akteve të pengesës së njëri-tjetrit 
që janë dizajnuar për promovim të dominimit, financimit ose kontrollit12.

●― Marrëveshje kolektive 
Marrëveshja kolektive i mbulon të gjitha negociatat që zhvillohen midis një 
punëdhënësi, një grup punëdhënësish dhe një ose më tepër organizata 
punëdhënësish, në njërën anë, dhe një ose më tepër organizata të punëtorëve, 
në anën tjetër. Këto negociata mund:

(a) të përcaktojnë kushtet dhe termet e punës së punësimit; dhe/ose 
(b) të rregullojnë relacionet midis punëdhënësve dhe punëtorëve; dhe/ose
(c) të rregullojnë relacionet midis punëdhënësve ose organizatave të tyre 

dhe organizata ose organizatat e punëtorëve13.
Punëtorët migrantë kanë të drejtë njerëzore për t’u organizuar. Standardet 
ndërkombëtare të punës ndihmojnë mbrojtjen e marrëveshjeve kolektive 
duke pamundësuar shtetet të shkelin të drejtat e punëtorëve dhe të merret 
vesh në mënyrë kolektive14.

●― Mbrojtja plotësuese 
Mbrojtja plotësuese është, së bashku me statusin e refugjatit, një formë e 
mbrojtjes ndërkombëtare e cila i jepet në Evropë kombëtarit të vendit të tretë 
ose personave pa shtetësi të cilët kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare, 
por që nuk i plotësojnë të gjitha kërkesat për të pasur statusin e refugjatit .
Mbrojtja plotësuese është përcaktuar në nenin 2 (e) të Direktivës 2004/83 të 
BE-së e cila identifikon personin e përshtatshëm për mbrojtje plotësuese si 
“kombëtar të vendit të tretë ose një person pa shtetësi që nuk kualifikohet 
si refugjat, por për të cilin janë treguar arsyetime të konsiderueshme për të 
besuar se personi në fjalë, në qoftë se kthehet në vendin e tij ose të saj të 
origjinës, ose në rastin e një personi pa shtetësi, në vendin e tij ose të saj të 
mëparshëm të banimit të përhershëm, do të përballen me një rrezik të vërtetë 
të vuajnë dëme serioze” dhe “nuk është në gjendje, ose për shkak të rrezikut 
të tillë, nuk dëshiron ta vërë veten nën mbrojtjen e atij vendi”.
 

12 2007a. ABC-ja e të drejtave të punëtorëve, gratë dhe barazia gjinore, Gjenevë. 

13 Konventa për Marrëveshje Kolektive e ONP, 1981 (Nr. 154).

14 Konventa për Lirinë e Shoqërimit dhe Mbrojtjes së të Drejtës për Organizim e ONP, 
1948 (Nr. 87).
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Përmbajtja e këtij dëmtimi të rëndë është shprehur plotësisht në nenin 15 të 
të njëjtës Direktivë dhe përbëhet nga:

(a) Dënimi me vdekje apo ekzekutimi;
(b) Tortura ose trajtimi ose dënimi çnjerëzor ose poshtërues i një aplikanti 

në vendin e origjinës;
(c) Kërcënim serioz dhe individual për jetën e një civili apo personi për 

shkak të dhunës së rrëmujshme në situata të një konflikti të armatosur 
ndërkombëtar ose të brendshëm. 

●― Mbrojtje
Mbrojtja gjerësisht përfshin aktivitete që synojnë marrjen e respektimin e plotë 
të të drejtave të të gjithë individëve në përputhje me të drejtën ndërkombëtare 
– të drejtat e njeriut, e drejta humanitare dhe ligji për refugjatë - pavarësisht 
nga mosha, gjinia, përkatësia sociale etnike, kombëtare, fetare apo të tjera15.

●―  Migracion i parregullt 
Migracioni i parregullt është lëvizja nëpër kufij që zhvillohet jashtë normave 
të rregulluara të shtetit të origjinës, tranzitimit ose destinacionit. Nga 
perspektiva e shtetit të destinacionit, ajo është hyrje, qëndrim ose punë në 
shtet pa autorizimin e duhur ose dokumentet e nevojshme sipas rregullave 
të imigracionit.
Nga perspektiva e shtetit të origjinës, parregullsia, për shembull, shikohet në 
raste në të cilat personat kalojnë kufirin ndërkombëtar pa pasaportë valide 
ose dokument udhëtimi ose nuk plotëson kërkesat administrative për ikje 
nga shteti16.

●― Migracioni me forcë dhe vullnetar 
Migracioni me forcë përshkruan llojin e pavullnetshëm të migracionit ku ka 
një element të detyrimit. Shembuj të këtij lloji të detyrimit mund të jenë edhe 
katastrofat mjedisore, kimike ose nukleare, uria, trafikimi, lufta, konflikti, 
shkelje të të drejtave të njeriut, etj. Migracioni vullnetar nënkupton kur 
njerëzim lëvizin me vullnetin e tyre të lirë. Megjithatë, me globalizimin dhe 
shpeshtimin e lëvizjes së njerëzore, dallimi tradicional midis migracionit me 
forcë dhe vullnetar është bërë më pak evident. Kjo shpie drejt një argumenti 
të rritur për të trajtuar të drejtat e gjithë migrantëve në mënyrë të gjerë, pa 
dallim nga motivet e tyre të migrimit dhe statusi i tyre i migrimit ose qëndrimit, 
dhe në kohën e njëjtë duke përforcuar mbrojtjen që është krijuar në lidhje me 
grupe specifike17.

15 Komiteti i Përhershëm midis Agjencive.

16 Organizata Ndërkombëtare e Migracionit, Ligji Ndërkombëtar i Migracionit. 

17 Zyra e Komisarit të Lartë për të Drejta të Njeriut, Migracion dhe të Drejta të Njeriut 
e Kombeve të Bashkuara: Përmirësimi i qeverisjes së bazuar në njerëz për migracionin 
ndërkombëtar. 
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Në të njëjtën kohë, me rëndësi është të pranohet dallimi i rëndësishëm midis 
refugjatëve – të cilët nuk mund të kthehen në vendin e tyre të origjinës madje 
edhe nëse dëshirojnë – dhe migrantë të tjerë. Promovimi i të drejtave të njeriut 
për gjithë migrantët është në përputhje me zbatimin e kornizës aktuale për 
mbrojtjen e refugjatëve. Shqetësimi për përdorimin e gjuhës më inkluzive dhe 
njohja më e mirë dhe mbrojtja të drejtave të njeriut të të gjithë migrantëve nuk 
duhet të çorientojë nevojat e individëve specifikë ose grupeve dhe korniza 
ndërkombëtare ligjor që ka evoluar për mbrojtjen e tyre.     

●― Migracioni për punë 
Migracioni për punë është përcaktuar si lëvizja e personave nga një vend 
gjeografik në tjetër për të gjetur punësim fitimprurës. Migracioni ndërkombëtar 
i punës përfshin kalimin e kufirit për qëllime të njëjta. Në kuptim të teorisë 
ekonomike, nuk ka dallim midis migracionit të brendshëm (p.sh. rural në 
urban) dhe ndërkombëtar të punës. Dallimet gjenden vetëm në çështjet 
ligjore që dalin nëse ndokush dëshiron të gjejë punësim në shtet të huaj ose 
kur një punëdhënës kërkon të punësuar jashtë kufijve. 
Në vitin 2013, ka pasur rreth 232 milion migrantë ndërkombëtar në botë (të 
përcaktuar si persona jashtë shtetit të origjinës për 12 muaj dhe më tepër) dhe 
pothuaj se gjysma e tyre vlerësohen të jenë ekonomikisht aktiv (gjegjësisht, 
të punësuar ose kërkojnë punësim). Në fakt, migracioni sot lidhet ngushtë, 
drejtpërdrejtë ose jo, me botën e punës. Përveç individëve që kalojnë kufirin 
për të gjetur punë, ka gjithashtu edhe anëtarë të familjes që kalojnë në tregun 
e punës në shtetin e destinacionit; dhe mundësi trajnimi dhe arsimi jashtë 
mund të rezultojë me punësim, nëse mund të përmendim vetëm dy shembuj. 

●― Migrant
Nuk ka një përkufizim ndërkombëtar për migrant. Federata Ndërkombëtare e 
Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe me politikat e tyre mbi migracionin 
i përshkruajnë migrantët si persona që ikin ose braktisin vendet e qëndrimit 
të tyre të zakonshëm për të shkuar në një vend të ri, nëpërmjet kufijve 
ndërkombëtar ose në sajë të shteteve të tyre, për të kërkuar perspektiva më 
të mira ose më të sigurta. Migracioni mund të jetë me forcë ose vullnetar, por 
në pjesën më të madhe është një kombinim i zgjedhjeve dhe kufizimeve të 
përfshira, si dhe qëllimi për të jetuar jashtë për një kohë të caktuar. 
Ndonëse azilkërkuesit dhe refugjatët udhëtojnë bashkë me migrantët në të 
ashtuquajturat “rrjedha të përziera”, ata kanë nevoja specifike dhe janë të 
mbrojtur nga korniza specifike ligjore: ata në përgjithësi nuk duhet të përzihen 
me migrantë.
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●―  Migrant i paligjshëm 
Termi “migrant i paligjshëm” nuk duhet të përdoret asnjëherë. Ngjashëm me 
personat e tjerë, migrantët janë “të ligjshëm”. Ata janë në situatë të “parregullt” 
ose të “padokumentuar”. Termi “i paligjshëm” nuk është i saktë; ky term huton, 
kontribuon në krijimin e stereotipave negativë dhe kriminalizon migrantët. 
Hyrja e parregullt dhe qëndrimi janë shkelje administrative, jo kriminale; ata 
nuk bëjnë krime kundër personave, pronave ose sigurisë kombëtare, siç 
theksohet nga Raportuesi Special i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat 
e Njeriut të Migrantëve18. Në vitin 1975 Asambleja e Përgjithshme e OKB-
së miratoi rezolucion duke kërkuar “organet e Kombeve të Bashkuara dhe 
agjencitë e specializuara të përdorin në gjitha dokumentet termin “migrantë, 
punëtorë të padokumentuar ose të parregullt” për të përcaktuar ata punëtorë 
që hyjnë në mënyrë të parregullt dhe hyjnë në ndonjë vend tjetër për të gjetur 
punë19.
Ngjashëm me këtë, nuk është e drejtë të referohen azilkërkuesit ose refugjatët 
si “migrantë të paligjshëm”. Në njërën anë, arsyet e tyre për lëvizje janë të 
ndryshme nga ata të migrantëve, dhe në anën tjetër, ligji ndërkombëtar i 
njeh ata që ikin nga konflikti ose persekutimi që kanë nevojë të kalojnë kufij 
ndërkombëtar pa autorizimin dhe nuk duhet të ndëshkohen që kanë bërë 
këtë.
Në prill të vitit 2013, Associated Press ndryshoi fjalorin për përdorimin e 
termit “migrant i paligjshëm” dhe e bëri të pasaktë, duke theksuar që termi “i 
paligjshëm” duhet të përcaktojë një veprim, jo një person”. Disa grupe të tjera 
të mediave kanë marrë vendimin e njëjtë. 

●― Migrant i parregullt ose i padokumentuar 
Nuk ka ndonjë përkufizim të pranuar universal për migrant të parregullt. Një 
migrant i parregullt mund të përshkruhet si një person i cili, për shkak të 
hyrjes së parregullt, skadimit të vizës, refuzimit të aplikimit për azil ose arsye 
të tjera, nuk posedon statusin ligjor në shtetin e destinacionin të tranzimit20.
Komisioni Global për Migracion Ndërkombëtar (KGMN) ka përcaktuar 
migrantët e parregullt si ata që “hyjnë ose mbesin në një shtet pa autorizim, 
ata që janë kontrabanduar ose trafikuar nëpër kufijtë ndërkombëtar dhe 
azilkërkues të pasuksesshëm që nuk e respektojnë urdhrin për deportim”. 
Termi “i parregullt” preferohet më tepër nga “i paligjshëm” sepse e dyta ka edhe 
konotacion kriminal, shpesh do të jetë i pasaktë ligjshmërish dhe perceptohet 
sikur ua mohon migrantëve të drejtën e të njohurit si person para ligjit. Në 

18 Raporti i Raportuesit Special i OKB për të drejtat e njeriut të migrantëve në Këshillin për 
të Drejta të Njeriut (A/HRC/20/24).

19 Rezolucioni i Asamblesë së Përgjithshme takimi plenar 3449, 2433, 9 dhjetor 1975.

20 Grupi Global i Migracionit, Migracioni Ndërkombëtar dhe të Drejtat e Njeriut, 2008 
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rastet e azilkërkuesve dhe refugjatëve, gjithashtu nuk përfshin mbrojtjen e 
ofruar nga ligji ndërkombëtar për refugjatë në lidhje me ndëshkimin për hyrje 
të paautorizuar ose qëndrim nga situata të konfliktit ose persekutimit.
Në vitin 2010, Grupi Global i Migracionit (GGM) ka shprehur shqetësimet e 
mëdha në lidhje me të drejtat e njeriut të migrantëve ndërkombëtarë në situatë 
të parregullt nëpër botë, me përfundimin që përballohen me diskriminim, 
përjashtim, abuzim dhe eksploatim. GGM-ja ka theksuar që situatat e 
parregullt në të cilën migrantët ndërkombëtarë e gjejnë veten nuk duhet t’i 
mohojë nga të drejtat e tyre njerëzore dhe të njeriut21.

●― Mobiliteti për punë 
Mobiliteti për punë në përgjithësi përcaktohet si lëvizja e punëtorëve midis 
okupacioneve ose midis vendeve gjeografike.

●―  Ndryshimi klimatik 
“Ndryshimi klimatik nënkupton një ndryshim të gjendjes së klimës që mund të 
përcaktohet (p.sh. duke përdorur teste statistikore) me ndryshime në veçoritë 
kryesore dhe/ose variabile dhe që vazhdon për një kohë të caktuar, zakonisht 
për dekada ose më gjatë.”

Paneli Ndërqeveritar për Ndryshime Klimatike, 2012
Ndryshimi klimatik zakonisht përcaktohet si një përkufizim i shkurtër për 
ndryshime antrofogjenike klimatike (gjegjësisht të shkaktuar nga njeriu). 
Ndryshimi klimatik duhet të dallohet nga ndryshueshmëria klimatike.

●― Ndryshueshmëria klimatike 
“Ndryshueshmëria klimatike nënkupton ndryshimet në gjendjen kryesore dhe 
statistikat e tjera (siç janë devijimet standarde, paraqitja ekstremeve, etj.) të 
klimës në gjitha shkallët hapësinore dhe kohore përtej ngjarjeve individuale 
të kohës. Ndryshueshmëria mund të jetë për shkak të proceseve natyrore 
të brendshme në sistemin klimatik (ndryshueshmëria e brendshme) ose 
ndryshimeve në fuqitë e jashtme natyrore (ndryshueshmëria e jashtme) ose 
antropogjenike (të shkaktuara nga njeriu).”

Paneli Ndërqeveritar për Ndryshime Klimatike, 2012
Ndryshueshmëria është pjesë e sistemit klimatik dhe është përgjegjëse për 
thatësira, vërshime, stuhi dhe fenomene të tjera që ndodhin në kohëra relativisht 
të shkurta. Ndryshimi klimatik mund të ndikojë mbi ndryshueshmërinë 
klimatike, për shembull, duke shkaktuar thatësira ose stuhi për të ndodhur 
më pak në frekuencë.

21 Deklaratë e Grupi Global i Migracioni për të drejtat e njeriut të migrantëve në situata të 
parregullta, 30 shtator 2010.
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●― Parimet udhëzuese të zhvendosjes së brendshme 
Parimet udhëzuese të zhvendosjes së brendshme janë rreth 30 parimet të 
zhvilluara në vitin 1998 nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm 
të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut të personave të zhvendosur 
brenda vendit (PZhBV) që identifikojnë të drejta dhe garanci relevante për 
mbrojtjen e personave që kanë përjetuar zhvendosjen me forcë, mbrojtjen e 
tyre dhe ndihmën gjatë zhvendosjes, si dhe gjatë kthimit ose vendosjes dhe 
riintegrimit të tyre. Parimet udhëzuese pasqyrojnë dhe janë në përputhje me të 
drejtat ndërkombëtare të njeriut dhe ligjet humanitare dhe japin udhëzime për 
Përfaqësuesin Special, shtetet, autoritetet e tjera, organizatat ndërqeveritare 
dhe joqeveritare gjatë adresimit të zhvendosjes së brendshme. Parimet 
udhëzuese perceptohen si “ligje ë buta” dhe prandaj nuk janë të obligueshme 
me ligj dhe nuk do të ishte gabim të referohen në kontradiktë të parimeve 
udhëzuese si të qenit “kundër ligjit ndërkombëtar”. 

●― Parimi i jorikthimit
Parimi i jorikthimit është parimi thelbësor i ligjit ndërkombëtar për refugjatë që 
ndalon shtetet të dëbojnë ose të kthejnë mbrapsht (refouler) “një refugjat në 
çfarëdo mënyre në kufijtë e territoreve ku jeta ose liria e tij mund të kërcënohen 
për shkak të racës, fesë, kombësisë, anëtarësisë në një grup shoqëror të 
veçantë ose mendimit politik”. Ky parim është shprehur qartësisht në nenin 
33 të Konventës së vitit 1951 lidhur me Statusin e Refugjatëve. Gjithashtu 
kahmos njihet si një rregull i të drejtës ndërkombëtare zakonore dhe për këtë 
arsye është i detyrueshëm për të gjitha shtetet, pa marrë parasysh nëse janë 
apo jo palë në Konventën e vitit 1951.

●― Parimi i njësisë familjare 
E drejta për jetë familjare dhe unitet familjar është një mbrojtje e lejueshme në 
disa instrumente të të drejtave të njeriut, përfshirë edhe Deklaratën Universale 
e të Drejtave të Njeriut (neni 16),Marrëveshjen Ndërkombëtare për të Drejtat 
Civile dhe Politike dhe Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e 
Fëmijëve. Sipas dispozitave të ndryshme, e drejta për jetë familjare mund 
të jetë baza që anëtarët e familjeve të refugjatëve dhe migrantëve të jepen 
me leje qëndrim dhe punë, status të refugjatëve dhe shtetësi. Kur partnerët 
dhe të varurit marrin statusin e refugjatit duke zbatuar parimin e bashkimit 
familjar, atyre u thuhet që të gëzojnë “statusin rrjedhimor”. 

●― Përcaktim i Statusit të Refugjatit (RSD)
Përcaktim i Statusit të Refugjatit përbëhet nga  procedura ligjore dhe 
administrative të ndërmarra nga Komisari i Lartë të Kombeve të Bashkuara 
për Refugjatë dhe/ose shtete për të përcaktuar nëse një individ duhet të njihet 
si refugjat në përputhje me të drejtën vendase.
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●― Përndjekje
Përndjekja nuk ishte përkufizuar në Konventën e vitit 1951 lidhur me Statusin 
e Refugjatëve për të lejuar format e tij që vazhdimisht ndryshojnë. Vazhdon të 
përfshijë abuzimet e të drejtave të njeriut dhe dëmtim të rëndë, të cilat mund 
të jenë ose të mos jenë të përsëritura.

●― Person pa Shtetësi 
“Termi “person pa shtetësi” do të thotë një person i cili nuk konsiderohet si 
shtetas nga asnjë shtet në kuadrin e ligjit të tij.”

Konventa lidhur me Statusin e Personave pa Shtetësi, 1954, neni 1
Ka shumë skenarë që mund të çojnë në pashtetësinë e një personi. Për 
shembull, një person mund të mbetet pa shtetësi, kur një shtet shpërbëhet 
dhe ndahet në shtete të ndryshme, ose nëpërmjet proceseve të kolonizimit. 
Shembuj të tjerë përfshijnë ligjet kontradiktore lidhur me atë se si është 
dhënë shtetësia (shtetësia përmes prejardhjes kundrejt lindjes në një territor), 
ose kur regjistrimi i lindjes nuk bëhet në mënyrë sistematike dhe fëmijët e 
paregjistruar më vonë nuk janë në gjendje të provojnë kombësinë e tyre22.

●― Person/migrant i kontrabanduar
Një “person i kontrabanduar” ose “migrant i kontrabanduar” është migrant 
i cili është i mundësuar, duke i dhënë përfitime financiare apo materiale një 
pale të tretë, të hyjë paligjshëm në një shtet i të cilit ai nuk është shtetas ose 
banor i përhershëm.

●― Persona të Zhvendosur Brenda Vendit (PZhBV) 
Persona të Zhvendosur Brenda Vendit (PZhBV) janë “persona ose grupe të 
personave që janë detyruar ose të obliguar për të braktisur ose për të ikur nga 
shtëpitë e tyre ose vendet e qëndrimit të zakonshëm, në veçanti si rezultat 
ose për shkak të shmangies së efekteve të konfliktit të armatosur, situata 
të dhunës së përgjithshme, shkelje të të drejtave të njeriut ose katastrofa 
natyrale ose artificiale, që nuk kanë kaluar kufijtë ndërkombëtar të ndonjë 
shteti”23.
Përkufizimi i përcaktuar nga Parimet udhëzuese të zhvendosjes së brendshme  
thekson dy elemente: 1) karakteri i detyruar ose ndryshe i pavullnetshëm i 
lëvizjes; dhe 2) fakti që kjo lëvizje ndodh brenda kufijve të shtetit. Të pasaktë, 
por shpeshherë përdoren termet “refugjatë vendas” ose “refugjatë të 
brendshëm” PZhBV nuk kanë status të njohur ndërkombëtar në mënyrën e 
njëjtë siç janë të njohur refugjatët me shtetësi të huaj dhe të mbrojtur me anë 
të konventës së vitit 1951 në lidhje me Statusin e Refugjatëve. Megjithatë, 

22 Komisionari i Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë.

23 Kombet e Bashkuara, Parimet udhëzuese të zhvendosjes së brendshme, 1998. 
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PZhBV-të kanë të drejta sipas ligjit vendor dhe ndërkombëtar dhe duhet të 
mbrohen mbi këtë bazë.
Nuk duhet të përdorim “statusin PZhBV”: deri sa termi “refugjat” nënkupton 
status të caktuar ligjor sipas ligjit ndërkombëtar, përdorimi i termit PZhBV 
nuk vlen. Në shumë vende nuk ka status ligjor për PZhBV si një grup. Në disa 
kontekste, veçimi i PZhBV-ve nga popullata e gjerë duke u dhënë status të 
posaçëm ligjor mund të krijojë rrezikun e ekspozimit të tyre në diskriminim. 

●― Popullata të zhvendosura 
Popullata të zhvendosura janë grupe ose individë që braktisin vendet e tyre 
të qëndrimit të zakonshëm, zakonisht për shkak të ndonjë goditje papritmas 
(ose kërcënim), si tërmet, vërshim ose konflikt, si një mekanizmi përballimi 
dhe me qëllim të kthimit. Zhvendosja mund të jetë brenda një shteti ose tej 
kufijve ndërkombëtar. 

●― Prima facie refugjatë
Një refugjat prima facie është person që njihet si refugjat, nga një shtet 
ose nga Komisari i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë, në bazë 
të kritereve objektive lidhur me rrethanat në vendin e tij të origjinës. Këto 
rrethana arsyetojnë supozimin që ata i përmbushin kriteret të definicionit të 
aplikueshëm për refugjatë.

●― Procedura dhe qasje të përshtatura për fëmijë 
Procedurat dhe qasjet të përshtatura për fëmijë janë mënyrat e punës dhe 
procedura që sigurojnë se shërbimet zbatohen në mënyrë të tillë që plotëson 
të drejtat e fëmijës, duke marrë parasysh moshën dhe zhvillimin e fëmijës. 

●― Profilizimi i personave të zhvendosur brenda vendit
Profilizimi i personave të zhvendosur brenda vendit është një proces 
bashkëpunues ku mblidhen të dhënat për individë apo grupe të cilët janë 
zhvendosur brenda vendit, me qëllim të informimit të përfaqësimit në emër 
të tyre, përmirësimin e ndërhyrjeve të mbrojtjes dhe të ndihmës dhe, më në 
fund, për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme për zhvendosje.

●― Puna e detyruar 
“Të gjitha punët ose shërbimet që nxirren nga çdo person nën kërcënim të 
ndonjë ndëshkimi dhe për të cilin personi në fjalë nuk ka ofruar veten në 
mënyrë vullnetare.”

Konventa mbi Punën e Detyruar e ONP, 1930 (Nr. 29), nen. 2
Ndalimi i punës së detyruar në gjitha format e saj konsiderohet të jetë norma 
e prerë e ligjit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, që është tërësisht i 
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obligueshëm dhe nuk mund të ketë përjashtime. Parimet e Konventës Nr. 
29 dhe Nr. 105 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ONP) në lidhje me 
punën e detyruar kanë gjetur pranim dhe mbështetje universale dhe janë bërë 
një pjesë e pandarë e të drejtave themelore të njeriut24.
Vitet e fundit, përdorimi i vazhdueshëm i punës së detyruar ka qenë lëndë 
e vëmendjes ndërkombëtare në rritje. Në qershor të vitit 2012, NOP-ja ka 
vlerësuar që ka së paku 20.9 milion burra, gra dhe fëmijë që janë viktima 
të punës së detyruar në kuptimin global, duke përfshirë gjithë rajonet25. Ata 
që zbatojnë ose promovojnë punë të detyruar krijojnë përfitime të mëdha të 
paligjshme, me punë shtëpiake, bujqësi, ndërtimtari, prodhimtari dhe argëtim 
që janë sektorët më të shpeshtë. ONP-ja ka vlerësuar që në vitin 2014 
përfitimet e plota të arritura nga përdorimi i punës së detyruar në ekonominë 
private në botë është rreth US$150 miliard për vit26.
Janë zhvilluar shumë diskutime lidhur me kuptimin e termeve “trafikim me 
qenie njerëzore” dhe “puna e detyruar” që ndonjëherë përdoren pa dallim 
ose ndërlidhen me “skllavërinë” dhe “shërimin”. Një qasje pragmatike 
për përkufizimet duhet të përdoret, duke njohur që qeveritë, organizatat 
ndërkombëtare dhe aktorët e tjerë kanë interpretuar konceptin e “trafikimit” 
siç është përcaktuar nga Protokolli i OKB për Trafikimin, në mënyrë tjetër në 
ligjet e tyre, politikat dhe praktikat. Trafikimi me qenie njerëzore për qëllime të 
eksploatimit përfshihet nga përkufizimi i punës së detyrueshme ose obligatorë 
me Konventën Nr. 29 të ONP-së.

●― Punë me rrogë të ulët kundër punës me shkathtësi të ulët 
Termi “punë me rrogë të ulët” ndonjëherë përdoret për të përcaktuar 
punëtorë në sektorë të caktuar varësisht nga sasia e të hollave të paguhen. 
Sektorët me rrogë të ulët përfshijnë punë shtëpiake, punë ndërtimtarie, punë 
bujqësore dhe forma të tjera të punës së rëndë që konsiderohen të përlyera, 
të rrezikshme dhe të vështira.      
Një term tjetër i zakonshëm është “punë me shkathtësi të ulët”. Duhet të 
përdoret me kujdes sepse mund të nënkuptojë gjykim të vlerës negative 
në kuptim të përvojës së punëtorit, zotësinë dhe kapacitetin e rritjes. Kjo 
gjithashtu nuk merr parasysh që ka një lloj të niveleve të shkathtësive në saj të 

24 Dy konventat themelore të ONP-së në temën, Konventa e Punës së Detyruar, 1930 (Nr. 
29), dhe Konventa për Abolimin e Punës së Detyruar, 1957 (Nr. 105), janë instrumentet më 
të ratifikuar të ONP.

25 Nga ky total, 18.7 milion (90 për qind) janë eksploatuar nga individë ose ndërmarrje, 
ndonëse 2.2 milion të tjerë (10 për qind) janë të detyruar të punojnë nga shteti ose grupet 
ushtarake rebele. Në mesin e atyre të eksploatuar nga individë ose ndërmarrje, 4.5 milion 
(22 për qind) janë viktima të eksploatimit seksual dhe 14.2 milion (68 për qind) janë të 
punës. Për më tepër informacione, shikoni ONP: Vlerësimet globale të punës së detyruar: 
Rezultate dhe metodologji, Gjenevë, 2012.

26 ONP: Përfitime dhe varfëri: Ekonomia e Punës së Detyruar, Gjenevë 2014.
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rubrikës së përgjithshme të “punës me shkathtësi të ulët”, që punëtorët kanë 
trajnim dhe njohuri, kompetenca dhe efikasitet në punën e tyre. Kërkohet 
kujdes edhe gjatë përdorimit të këtij termi në lidhje me punëtorët migrant. 
Shumë prej tyre kanë ngecur në sektorë të caktuar pa dallim nga shkathtësitë 
e tyre. Gratë, në veçanti, janë lëndë e diskriminimit që i kufizon ato në sektorë 
me rrogë të ulët.  

●― Punë modeste 
Punë modeste përmbledh aspiratat e njerëzve në jetën e tyre të punës. Ajo 
përfshin mundësi për punë që është produktive dhe jep të ardhura të drejta, 
siguri në vendin e punës dhe mbrojtje sociale për familjet, perspektivë më të 
mirë për zhvillime personale dhe integrim social, liri për njerëzit për të shprehur 
shqetësimet e tyre, të organizohen dhe marrin pjesë në vendimet e tyre që 
ndikojnë jetën e tyre dhe barazinë e mundësisë dhe trajtimit të gjithë burrave 
dhe grave. “Punë modeste” është elementi kryesor për të arritur globalizimin 
e drejtë dhe uljen e varfërisë. Për të arritur “punë modeste” kërkon krijimin e 
vendeve të punës, të drejta, mbrojtje sociale dhe dialog, me barazinë gjinore 
si një objektivë tërthore27.

●― Punëtor shtëpiak 
Një punëtor shtëpiak është një individ që paguhet për të kryer detyra shtëpiake 
siç janë pastrim, gatim dhe kujdes për fëmijë ose persona të moshuar në 
shtëpi. Ky individ zakonisht jeton dhe punon në shtëpinë e punëdhënësit. 
Termi neutral gjinor “punëtorë shtëpiak” preferohet për dallim nga “ndihmës 
shtëpiak” ose “shërbyese” sepse ajo nuk nënkupton që ky individ është 
punëtorë me të drejta të punës.
Neni 1 i Konventës për Punëtorë Shtëpiakë i INP-së, 2011 (Nr. 189):
(a) termi punë shtëpiake nënkupton punë të kryer brenda ose për amvisërinë 
ose amvisëritë;
(b) termi punëtor shtëpiak nënkupton çdo person të angazhuar në punë 
shtëpiake me marrëdhënie pune;
(c) personi që kryen punë shtëpiake vetëm përkohësisht ose në mënyrë 
sporadike dhe jo në bazë të okupacionit nuk është punëtorë shtëpiak.

●― Punëtor shtëpiak migrant 
Punëtorët shtëpiakë migrantë janë individë që lëvizin në ndonjë shtet ose 
rajon tjetër për të përmirësuar kushtet e tyre materiale ose sociale dhe të  
 
 

27 Deklarata e Organizatës Ndërkombëtare të Punës për Drejtësi Sociale për Globalizim të 
Drejtë, Konferenca Ndërkombëtare mbi Punën, Sesioni i 97, Gjenevë, 10 qershor 2008.

P



А
В
C
Ç
D

Dh
Е
Ë
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M
N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S

Sh
T

Th
U
V
X

Xh
Y
Z

Zh

FJALORTH MIGRATOR PËR MEDIA

29

përmirësuar prospektet për vete dhe familjes, dhe që janë të angazhuar në 
marrëdhënie pune brenda ose për ndonjë amvisëri28.
Konventa për Punëtorë Shtëpiakë e ONP-së, 2011 (Nr. 189) përcakton 
standardet për punëtorët shtëpiakë migrantë: 

– Kontratë pune që zbatohet në shtetin e punësimit ose ofertë pune me 
shkrim para udhëtimit në shtetin e punësimit (Neni 8).

– Kushte të qarta sipas të cilave punëtorët shtëpiakë migrantë do të 
funksionojnë për riatdhesim në fund të punësimit të tyre (Neni 8).

– Mbrojtja e punëtorëve shtëpiakë migrantë nga praktikat abuzive të 
agjencive të punësimit (Neni 15).

– Bashkëpunim midis shteteve të [origjinës] dhe [destinacionit] për 
të siguruar zbatimin efektiv të dispozitave të punëtorëve shtëpiakë 
migrantë të Konventës(Neni 8).

●― Punëtor stinor (sezonal) 
“Termi “punëtor stinor (sezonal)” i referohet një punëtori migrant, puna e 
të cilit, për shkak të natyrës së saj, është në varësitë kushteve stinore dhe 
kryhet vetëm gjatë një pjese të vitit.”

Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen e 
të Drejtave të Gjithë Punëtorëve Migrantë 
dhe Anëtarëve të Familjeve të tyre, 1990, 

neni 2
Termi “punëtor stinor” parapëlqehet më tepër se terme të tilla si “punëtor 
mysafir”, të cilat nënkuptojnë një marrëdhënie mysafir/nikoqir që nuk është 
bazuar në të drejtat e barabarta të punës. Migrantët shpesh përballen me 
vështirësi për të gjetur punë të përhershme dhe marrin shumë poste të 
përkohshme si punëtorë stinor, të përballur me kalime të shpeshta nga një 
punë në tjetrën. Qëndrimi i tyre aktual rrallë i përkohshëm pasi që ata shpesh 
shpërngulen për të plotësuar kërkesën në, për shembull, sektorët e ndryshëm 
bujqësorë gjatë gjithë vitit.

●― Punëtorë migrant 
“Termi “punëtorë migrantë” i referohet një personi që është angazhuar ose 
angazhohet në aktivitet me pagesë në shtetin në të cilin ai ose ajo nuk janë 
shtetas.”

Konventa e Kombeve të Bashkuara 
për Mbrojtjen e të Drejtave të gjithë 

Punëtorëve Migrantë dhe Anëtarët e 
Familjeve të tyre, 1990, Neni 2(1)

28 Organizata Ndërkombëtare e Migracionit, Ligjit Ndërkombëtar për Migracion dhe 
Konventa për Punëtorë Shtëpiak të ONP, 2011 (Nr. 189).
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●― Punëtorë migrantë pa dokumente
Një punëtor migrant pa dokumente është dikush që është i angazhuar në 
punë pa autorizim ose pa autorizim për të bërë punën specifike për të cilën 
janë të angazhuar (d.m.th. ata lejohen të punojnë vetëm në një sektor të 
caktuar, etj.). Autorizimi për punë shpesh është i lidhur me një punëdhënës të 
vetëm dhe varet nga ajo nëse punëdhënësi bën kërkesën dhe/ose dorëzon 
dokumente të ndryshme dhe një tarifë. Në këto kushte, punëtorët migrantë 
janë të cenueshëm për të humbur statusin e tyre apo të punojnë në mënyrë të 
parregullt në kushte të vështira, me premtimin se punëdhënësi do të rregullojë 
statusin e tyre ose nën pretekstin e rremë që ata kanë bërë këtë.

●― Refugjat
Refugjat është person i cili i plotëson kriteret e përshtatshmërisë sipas 
përkufizimit të refugjatit, siç parashikohet në instrumentet ndërkombëtare 
ose rajonale të refugjatëve, nën mandatin e Komisarit të Lartë të Kombeve të 
Bashkuara për Refugjatë, dhe/ose në legjislacionin kombëtar.
Përkufizimet më të rëndësishme për refugjatë të përmbajtura në dokumente 
ndërkombëtare janë:

• Statuti i Zyrës së Komisarit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë 
(Neni6.A (ii) nga Rezoluta GA/UN 428 (V) e 14 dhjetorit 1950):
Cilido person që, si rezultat i ngjarjeve që kanë ndodhur para 1 janar 1951 
dhe për shkak të frikës së bazuar nga persekutimi për arsye të racës, fesë, 
kombësisë ose  mendimeve politike, është jashtë vendit, shtetësinë e të cilit 
ka dhe nuk është në gjendje apo, për shkak të kësaj frike ose për shkaqe të 
tjera përveç për komoditet personal, nuk dëshiron ta vërë veten nën mbrojtjen 
e atij shteti; ose që, duke mos pasur shtetësi dhe duke qenë jashtë vendit të 
mëparshëm të banimit të tij të përhershëm, nuk është në gjendje apo, për 
shkak të kësaj frike ose për shkaqe të tjera përveç për komoditet personal, 
nuk dëshiron të kthehet në atë.

• Konventa e vitit 1951 lidhur me Statusin e Refugjatëve, neni 1A (2):
Si rezultat i ngjarjeve që kanë ndodhur para 1 janarit 1951 dhe për shkak të frikës 
së bazuar nga persekutimi për arsye të racës, fesë, kombësisë, pjesëmarrjes 
në një grup të caktuar shoqëror ose mendimeve politike, është jashtë vendit, 
shtetësinë e të cilit ka dhe nuk është në gjendje apo, për shkak të kësaj 
frike, nuk dëshiron ta vërë veten nën mbrojtjen e atij shteti; ose që, duke 
mos pasur shtetësi dhe duke qenë jashtë vendit të mëparshëm të banimit 
të tij të përhershëm si rezultat i ngjarjeve të tilla,  nuk është në gjendje apo, 
për shkak të kësaj frike, nuk dëshiron të kthehet në atë. (Pak më ndryshe 
pasi që Konventa e vitit 1951 konsideron pjesëmarrjen në një grup të caktuar 
shoqëror si një nga 5 arsyet).
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• Protokolli i vitit 1967 lidhur me Statusin e Refugjatëve neni 1.2:
Për qëllimet e Protokollit aktual, termi “refugjat”, përveç se në lidhje me 
zbatimin e paragrafit 3 të këtij neni, do të thotë çdo person brenda përkufizimit 
të nenit 1 të Konventës, sikur fjalët “Si rezultat i ngjarjeve të ndodhura para 1 
janarit 1951 dhe” dhe fjalët “pasojë e ngjarjeve të tilla “, në nenin 1 A (2) ishin 
lënë jashtë.

●― Refugjat me mandat 
Refugjat me mandat është një person që njihet si refugjat nga Komisari i Lartë 
i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë që vepron nën autoritetin e statutit dhe 
rezolucioneve relevante të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së. Statusi 
me mandat është veçanërisht i rëndësishëm në shtetet që nuk janë palë e 
Konventës së vitit 2951 lidhur me Statusin e Refugjatëve ose Protokollit të 
vitit 1967.

●― Refugjat sur place
Refugjat sur place është person i cili nuk ka qenë refugjat kur është larguar 
nga vendi i tij i origjinës, por i cili bëhet refugjat në një kohë të mëvonshme, 
për shkak të ngjarjeve ndërhyrëse. Refugjatët sur place mund të kenë frikë 
nga persekutimi për shkak të ndryshimit të vendin e origjinës, si nëpërmjet 
një grusht shteti ose për shkak të aktiviteteve politike të ndërmarra në shtetin 
e strehimit (vendi i destinacionit).

●― Refugjatë të konventës 
Refugjat i konventës është person i njohur si refugjat nga shtetet sipas kritereve 
në Nenin 1A të Konventës së vitit 1951 lidhur me Statusin e Refugjatëve dhe 
kanë të drejta të caktuara sipas kësaj Konvente.

●― Rekrutimi 
Rekrutimi i punëtorëve migrantë ndodh nëpërmjet rrjeteve joformale dhe 
formale që mundohen të çiftojnë ofertën për punë dhe kërkesën. Shpesh, këtë 
rol e luajnë agjencitë private të punësimit dhe negociojnë kushtet e punësimit 
me punëdhënësit në emër të migrantit. Konventa e Agjencive Private të 
Punësimit e ILO-së, 1997 (nr. 181), neni 8 përcakton që “Aty ku punëtorët 
rekrutohen në një vend për punë në një vend tjetër, anëtarët e interesuar 
do të konsiderojnë vendosjen e marrëveshjeve dypalëshe për të parandaluar 
abuzimet dhe praktikat mashtruese në rekrutimin, vendosjen dhe punësimin.”
Agjencitë private të punësimit luajnë rol legjitim në tregun e punës. Megjithatë 
ka shqetësime lidhur me përhapjen e agjentëve joformal të punës, të cilët në 
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çaste mund të keqësojnë rrezikun nga abuzimi, puna e detyruar dhe trafikimi 
me qenie njerëzorë mes punonjësve migrantë29.
Në një marrëveshje të drejtë të rekrutimit, agjencitë private të punësimit nuk 
do të marrin direkt ose indirekt, tërësisht ose pjesërisht, ndonjë pagesë apo 
shpenzime nga punëtorët30.

●―  Reziliencë
“Aftësia e një sistemi, komuniteti apo shoqërie të ekspozuar ndaj rreziqeve 
të rezistojë, thithë, të akomodohet në dhe shërohet nga efektet e një rreziku 
në kohën e duhur dhe efikase, duke përfshirë ruajtjen dhe restaurimin e 
strukturave dhe funksioneve të saj thelbësore themelore.“

Strategjia Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për Zvogëlim të 
Fatkeqësive, 2009

Rezilienca do të thotë aftësia për t‘u “kthyer prapë në vend“ ose për të 
menaxhuar ndryshimin e sjellë nga një shok apo strese pa kompromentuar 
perspektivat afatgjata. Rezilienca e një komuniteti (ose një individi) në lidhje 
me ngjarjet e mundshme të rrezikshme përcaktohet nga shkalla në të cilën 
komuniteti (ose individi) ka burimet e nevojshme dhe është i aftë për të 
organizuar veten si para ashtu edhe gjatë kohës së nevojave. Rezilienca 
mund të matet në shumë mënyra, si për shembull sa shpejt apo sa shpejt 
kthehet prapë në vend një komunitet pas një fatkeqësie. 

●― Rrezik natyror
“Proces ose fenomen natyror i cili mund të shkaktojë humbje të jetës, lëndim 
ose ndikime të tjera ndaj shëndetit, dëmtim të pronës, humbje të mjeteve të 
jetesës dhe shërbimeve, përçarje shoqërore dhe ekonomike ose dëmtim të 
mjedisit jetësor.”

Strategjia Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për Zvogëlim të 
Fatkeqësive, 2009

Rreziqet natyrore janë nëngrup i të gjitha rreziqeve dhe kanë ngritur termi 
0020 “fatkeqësi natyrore” për shkak të rolit të rëndësishëm që kanë rreziqet, 
veçanërisht në katastrofat e mëdha. Rreziqet natyrore përfshijnë ngjarje të 
motit ose procese të lidhura me reshjet e shiut, erën dhe temperatura ekstreme, 
si përmbytje, stuhi, thatësirë, valë e të nxehtit dhe të ftohtit, rrëshqitje të tokës 
dhe zjarre; dhe ngjarje gjeologjike si shpërthime të vullkaneve dhe tërmete. 
Rreziqet biologjike si murtaja e insekteve ose brejtësve gjithashtu këtu 
shpesh përfshihen dhe epidemitë. Ndonjëherë rreziqet veprojnë në kombinim 
(p.sh: cunami të shkaktuara nga tërmet, rrëshqitje e tokës e shkaktuar 
nga të reshurat e shiut, stuhi të shkaktuara nga ciklone). Procese të tilla si 

29 Kostoja e detyrimit, Raporti Global nën Vazhdimin e Deklaratës mbi Parimet Themelore 
dhe të Drejtat në Punë, Gjenevë, 2009.

30 ILO Konventa për Agjencitë për Punësim Privat, 1997 (Nr. 181), neni 7.
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urbanizimi, degradimi i mjedisit jetësor dhe ndryshimet klimatike formojnë 
dhe konfigurojnë rreziqet, ashtu që po bëhet gjithnjë e më rëndë të veçohen 
atributet e tyre natyrore dhe njerëzore. 

●― Rrezik nga katastrofa
Rreziku nga katastrofa është mundësia e ndodhjes së një katastrofe në një 
vend të caktuar për një periudhë të caktuar kohore31. Rreziku nga katastrofa 
shpesh përcaktohet me anë të formulës: rrezik nga katastrofa = rrezik x 
ekspozim x cenueshmëri. Ky përkufizim i rrezikut nga katastrofa pasqyron 
konceptet e katastrofës si rezultat i kushteve të vazhdueshme aktuale të 
rrezikut. 

●― Shpëtim në det
Shpëtimi në det është një situatë në të cilën një anije ofron ndihmë për 
person ose anije në fatkeqësi në det. Detyrimi për të shpëtuar ata që janë 
në vështirësi në det është i përcaktuar qartë si në traktatet ndërkombëtare 
ashtu edhe nga e drejta zakonore ndërkombëtare. Shteti përgjegjës për 
koordinimin e përpjekjeve të shpëtimit do të negociojë zbarkim në një 
vend të sigurt. Shteti që ofron ndihmë mund të refuzojë zbarkimin e anijes 
dhe mund të kërkojë që ekuipazhi të largohet nga territori i tij. Gjithashtu 
mund të vendosë kushte për zbarkimit që duhet të përmbushen nga shteti i 
flamurit të anijes, një shtet i tretë, ose një organizatë ndërkombëtare, të tilla 
si rivendosje, një intervistë, kthim, etj.32

Ashtu si edhe me ligjin e detit, shtetet dhe të tjerët që marrin përsipër 
operacionet e shpëtimit duhet të jenë të ndërgjegjshëm për detyrimet e tyre 
nën të drejtat ndërkombëtare të njeriut dhe të ligjit për refugjatë. Në veçanti, 
azilkërkuesit e shpëtuar dhe refugjatët nuk duhet të kthehet në një vend ku 
jeta apo liritë e tyre janë në rrezik, dhe atyre duhet t’u jepet mundësi për të 
kërkuar azil.

●― Shteti i destinacionit 
E njohur edhe si “shteti i destinacionit” ose “shteti i përcaktimit” është 
termi më neutral dhe i saktë për të referuar shtetin në të cilin një person ka 
ndërmend të përfundojë udhëtimin.     
Kjo është një preferencë për “shtetin nikoqir” që tregon që migrantët janë 
vetëm mysafirë dhe që qëndrimi i tyre varet nga ftesa dhe në kosto të 
nikoqirëve. “Shteti nikoqir” gjithashtu ndërlidhet me perceptimin që migrantët 
shfrytëzojnë përfitimet dhe shërbimet, por nuk japin kontribute. Për të siguruar 
që diskutimi mbi migracionin është konsekuent me të drejtat e njeriut, me 

31 Strategjia për Uljen e Katastrofave e Kombeve të Bashkuara, 2009.

32 Organizata Ndërkombëtare për Migrim, Ligji Ndërkombëtar për Migrim.
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rëndësi është që të dihet se përfitimet, siç janë sigurimi social dhe shërbimet, 
si arsimi, kujdesi shëndetësor ose strehimi janë e drejtë, jo vetëm një gjest i 
vullnetit të mirë. Migrantët nuk janë marrës pasiv të mikpritjes dhe qëndrimi 
i tyre rrallë herë është i përkohshëm dhe pa kontribute. Megjithatë, përgjigja 
e shtetit marrës ose destinacionit mund mos të jetë aspak mikpritëse, por 
mund jetë pothuaj se armiqësore dhe përkufizuese. 
Në kontekst të personave të zhvendosur brenda vendit (PZhBV) termi “vendi 
i destinacionit” duhet të përdoret. Në kontekst të refugjatëve, termi “shteti i 
refugjatëve” mund të përdoret. 

●―  Shteti i origjinës 
“Shteti i origjinës” është një term neutral dhe i saktë për të referuar vendin 
nga i cili një migrant, azilkërkues ose refugjat ka origjinën. Kjo është më e 
preferuar nga “shteti i dërgimit” ose “shteti nikoqir”. 
“Shteti i dërgimit” merr konotacionin që shteti do të ndërmarrë një rol aktiv 
për të detyruar punëtorët të braktisin shtetin dhe të gjejnë punë dhe qëndrim 
jashtë.
“Shtëpi” përmban disa konotacione: ajo është një vend ku një person jeton 
dhe një vend që krijon një ndjenjë të përkatësisë. Për shumë migrantë, shtëpi 
është vendi i tyre i qëndrimit në shtetin e destinacionit; ata nuk kanë më 
qëndrim fizik, familje ose njësi sociale në shtetin e tyre të origjinës. Termi 
“shteti i shtëpisë” nuk merr parasysh përvojën e migrantëve që kanë migruar 
kur kanë qenë të rinj dhe andaj nuk kanë ose kanë shumë pak kujtime nga 
shteti i tyre i origjinës, gjuhës, etj. Ajo është bazuar edhe në keqkuptimin 
që gjithë migrantët dhe refugjatët mund të shkojnë eventualisht në “shtëpi” 
pa dallim sa gjatë kanë qëndruar, sa janë integruar ose kushtet në shtetin e 
origjinës. Ajo mund të nxitë fushata raciste dhe antimigrante “kthehuni në 
shtëpi” që shpesh zhvillohen me gjeneratat e dyta të migrantëve – ndonëse 
ata ndoshta asnjëherë nuk kanë shkelur vendin ku kanë lindur prindërit e tyre. 
Përveç kësaj, termi “shteti shtëpisë” nënvlerëson përpjekjet për të integruar 
migrantët dhe nënkupton një siguri të fuqishme që migrantët nuk mund ose 
nuk duhet të kenë një ndjenjë përkatësie në vendin në të cilin ata kanë migruar. 
Në kontekst të personave të zhvendosur brenda vendit (PZhBV) termi “vendi 
i qëndrimit të zakonshëm” duhet të përdoret.

●― Standarde të punës 
Standardet ndërkombëtare të punës janë rritur në një sistem të plotë të 
instrumenteve mbi politikat e punës dhe ato sociale, të mbështetur nga 
sistemi i vëzhgimi të dizajnuar për të adresuar të gjitha llojet e problemeve 
gjatë zbatimit të nivelin kombëtar. 
Standardet ndërkombëtare të punës janë instrumente ligjore të hartuara 
nga anëtarët e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ONP) (qeveritë, 
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punëdhënësit dhe punëtorët) që përcaktojnë parimet themelore dhe të 
drejtat e punës. Ato janë konventa ose rekomandime. Konventat janë 
traktate ndërkombëtare të obligueshme me ligj që mund të ratifikohen nga 
shtetet anëtare. Rekomandimet, nga ana tjetër, shërbejnë si udhëzime të 
paobligueshme. Në shumë raste, konventa i jep parimet themelore që duhet 
të zbatohen nga vendet që kanë ratifikuar, ndërsa rekomandimi përkatës 
plotëson konventën duke siguruar udhëzime më të hollësishme për mënyrën 
e zbatimit. Rekomandimet mund të jenë edhe autonome (p.sh. mos të lidhen 
me asnjë konventë).

●― Status i varësisë 
Statusi i varësisë është statusi i mbështetjes mbi një punëdhënës, partner 
ose anëtarë të familjes me qëllim të migracionit ose bashkimit të familjes (mes 
tjerave). Disa kanale të migracionit të rregullt, shpesh për punë me pagesë të 
ulët dhe bashkim familjar, imponojnë kushte që bëjnë statusin e qëndrimit të 
migrantit të varur ndaj punëdhënësit, partnerit ose anëtarit të familjes. 

●―  Të drejtat e njeriut 
Të drejtat e njeriut janë të drejtat e trashëguara të gjithë qenieve njerëzore, pa 
dallim nga kombësia, vendi i qëndrimit, gjinia, origjina kombëtare ose etnike, 
ngjyra, feja, gjuha, statusi i migrimit ose ndonjë status tjetër. Ne të gjithë kemi 
të drejtë mbi të drejtat pa asnjë diskriminim. Këto të drejta janë të ndërlidhura, 
të pavarura dhe pandara33.

●― Të kthyerit
Të kthyerit janë ish-migrantë ose persona të zhvendosur që janë kthyer në 
shtëpitë e tyre. Në shumë kontekste, të kthyerit përballen me rrezikun të 
jenë të zhvendosur brenda vendit, kur ata nuk janë në gjendje të kthehen në 
shtëpitë e tyre dhe tokën e tyre për shkak një pasigurie të vazhdueshme për 
shembull, dhe/ose nuk janë në gjendje të gjejnë një zgjidhje të qëndrueshme.

●― Të pakthyeshëm
Migrantët e pakthyeshëm nuk mund të kthehen ose të dëbohen në vendet 
e tyre të origjinës, për shembull, për shkak të shqetësimeve të drejtave të 
njeriut, mungesa e mundësive për një kalim të sigurt ose probleme në marrjen 
e dokumentacionit të nevojshëm nga vendi i tyre i origjinës. Në të njëjtën 
kohë, ata nuk kanë leje zyrtare për të qëndruar në vendin e destinacionit ose 
një status qëndrimi formal. Kjo çon në periudha të zgjatura dhe të pafundme 
të pasigurisë ligjore dhe administrative, me qasje të kufizuar në shërbime 
dhe rrezik nga kapje dhe paraburgim të shpeshtë, shpeshherë për periudha 

33 Deklarata e Vjenës dhe Programi i Veprimeve. 
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të gjata. Termi “i pakthyeshëm” është i preferuar ndaj “jolëvizshëm”, pasi ky i 
fundit lë të kuptohet se një individ nuk ka vetëvendosje dhe krijon perceptimin 
e të qenit një barrë fizike në vendin e destinacionit.

●― Trafikant
Trafikant është personi i cili kryen veprimin e trafikimit dhe me këtë është 
përfshirë në lëvizjen e personave me qëllimin e shfrytëzimit. 

●― Trafikimi i Personave
“Rekrutimi, transportimi, transferimi, strehimi ose pritja e personave me 
anën e kërcënimit ose përdorimit të forcës ose formave të tjera shtrënguese, 
rrëmbimi, mashtrimi, abuzimi me pushtetin apo me një pozicion të 
pambrojtur ose duke dhënë apo marrë pagesa apo përfitime për të marrë 
pëlqimin e një personi për kontrollin e një personi tjetër me qëllimin e 
shfrytëzimit”.

Protokolli i Kombeve të Bashkuara për 
Parandalimin, Frenimin dhe Ndëshkimin e 

Trafikimit të Personave, veçanërisht Femrave dhe 
Fëmijëve, në plotësim të Konventës së Kombeve 

të Bashkuara kundër Krimit Ndërkombëtar të 
Organizuar, 2000, neni 3(a)

Trafikimi i personave mund të ndodhë brenda kufijve të një shteti ose mund të 
ketë karakter ndërkombëtar.

●― Trafikimi me fëmijë 
Trafikimi me fëmijë është rekrutimi, transportimi, transferimi, fshehja ose marrja 
e fëmijës për qëllime të eksploatimit, që përfshin eksploatim seksual, punë 
me forcë ose shërbime, skllavëri ose praktika të ngjashme me skllavërinë, 
shërbim ose largim të organeve. 
Trafikimi me fëmijë dallon në një masë nga trafikimi me të rritur sepse 
elementet e përfshira në përkufizimin e akteve për të rritur (përdorimi i forcës, 
mashtrimit, etj.) nuk janë të nevojshme në raste me fëmijë. 

●― Tregu i punës 
Tregu i punës përfshin aktivitetet e angazhimit dhe furnizimit të ndonjë pune 
për të kryer punë të caktuara dhe procesi i përcaktimit të shumës që duhet 
paguar dhe kujt për kryerjen e punës. Përveç kësaj, përkufizimi mbulon 
mënyrën si lëviz rroga dhe lëvizshmëria e punëtorëve midis punëve të 
ndryshme dhe punëdhënësve. Shprehja treg i punës nuk nënkupton që ka një 
treg fizik; por, tregu i punës vështrohet si një “vend” në teorinë e ekonomike 
ku kërkesa dhe furnizimi për punë ndërlidhen. Tregu i punës në tërësi është i 
ndarë në një numër të nëntregjeve, duke përfshirë edhe tregjet rajonale dhe 
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sektoriale, si dhe tregjet për zanate të caktuara, shkathtësi dhe kategori të 
personave. 

●― Ulje të Rrezikut nga Katastrofa (URK)
“Koncepti dhe praktika e uljes së rrezikut nga katastrofa me anë të përpjekjeve 
sistematike për të analizuar dhe menaxhuar faktorët e rastit të katastrofës,duke  
përfshirë edhe ekspozim në rreziqe, cenueshmëri të zvogëluar të njerëzve dhe 
pronave, menaxhimi i mençur i tokës dhe mjedisit dhe përgatitja e përmirësuar 
për ngjarje të kundërta.”

Strategjia për uljen e katastrofave të Kombeve të Bashkuara, 2009
Ulja e rrezikut nga katastrofa përfshin: a) objektiven politike dhe b) masat e 
zbatuara për të arritur këtë objektiv.

●― Viktimë e trafikimit me qenie njerëzore
Viktimë e trafikimit me qenie njerëzore është cilido person që i është 
nënshtruar trafikimit me persona.  

●― Zgjedhje e qëndrueshme 
Zgjedhjet e qëndrueshme përfshijnë mënyrat me të cilat situata e refugjatëve 
ose të personave të zhvendosur brenda vendit (PZhBV) mund të zgjidhen 
në mënyrë të kënaqshme ose përhershme për t’i mundësuar të jetojnë jetë 
normale. Për refugjatë, zgjedhja e qëndrueshme mundëson refugjatin të 
përfitojë ose të ripërfitojë mbrojtjen e plotë të shtetit. Tri zgjedhjet tradicionale 
të qëndrueshme për refugjatët nga Komisari i Lartë për Refugjatë i Kombeve 
të Bashkuar janë riatdhesimi i vullnetshëm, integrimi lokal ose rivendosja 
në një vend të tretë. Për PBZ-të, zgjedhja e qëndrueshme arrihet kur këta 
persona nuk kanë më ndonjë ndihmë të caktuar ose nevoja për mbrojtje që 
janë të lidhur me zhvendosjen e tyre dhe mund të gëzojnë të drejtat e tyre pa 
diskriminim për shkak të zhvendosjes së tyre. 

●― Zhvendosje e shkaktuar nga katastrofa
Zhvendosja e shkaktuar nga katastrofa është një zhvendosje që rezulton 
nga kërcënimi dhe/ose ndikimi i katastrofave. Kjo zakonisht merr referencë 
me katastrofat lidhur me rreziqet natyrale mbi ngjarjet dhe proceset. Natyra 
jovullnetare e lëvizjes është qendrore në përcaktimin e zhvendosjes. Ajo 
përfshin njerëz të detyruar të braktisin shtëpitë e tyre dhe njerëz të larguar për 
të shmangur efektet e shkaktuara nga kërcënimi i katastrofës. 
Ka një pajtim të plotë që pjesa më e madhe e njerëzve të zhvendosur nga 
katastrofat janë të zhvendosur brenda vendit, shtetit. Një numër i vogël i 
njerëzve zhvendosen jashtë kufijve. Aty ku kjo lëvizjes tej kufijve lidhet me 
kohë ose ngjarje të lidhura me klimën siç janë vërshime dhe stuhi, termi 
“refugjatë të klimës” shpeshherë zbatohet në mënyrë të gabuar. Nuk ka 
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kornizë ligjore dhe zbrazëtirë serioze ligjore në kuptim të lëvizjeve tej kufitare 
të shkaktuara nga katastrofat. 
Termet e gabuara përdoren për të përshkruar zhvendosje të shkaktuar 
nga katastrofa përfshijnë edhe “zhvendosje të shkaktuar nga ndryshimet 
klimatike”, “zhvendosje si pasojë e ndryshimeve klimatike” ose “zhvendosje 
nga katastrofa natyrale”. Në kuptim të ndryshimit klimatik, këto fraza janë të 
gabuara sepse ne nuk mund t’i ndërlidhim këto zhvendosje me ndryshimet 
klimatike. Megjithatë, Paneli Ndërqeveritar mbi Ndryshimet Klimatike (PNNK) 
ka sugjeruar që ka një arsye të mirë për të besuar që frekuenca dhe përmasat 
e këtyre katastrofave mund të rriten në të ardhmen për shkak të ndryshimit 
klimatik të shkaktuar nga njeriu bashkë me trendët socioekonomike dhe 
demografike. Në kuptim të zhvendosjes së shkaktuar nga katastrofa natyrore, 
me rëndësi është të theksohet që nuk është me patjetër ngjarja “natyrale” 
ose rreziku – vërshimi, stuhia ose tërmeti – që shkaktojnë zhvendosjen, por, 
katastrofa që rrjedh nga ajo ngjarje. Për shembull, infrastrukturë të dobët 
aktuale e pamundshme për të duruar rreziqet të atilla mund të rezultojë në 
zhvendosjen e shkaktuar nga katastrofa për disa persona. 



Akronimet dhe shkurtesat e zakonshme 

CERD Komiteti i Kombeve të Bashkuara për Eliminimin  
e Diskriminimit Racor 

CESCR Komiteti për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore  

CRC Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve 

CRC Komiteti për të Drejtat e Fëmijëve 

DRR Ulja e rrezikut nga katastrofa  

GCIM Komisioni Global për Migracion Ndërkombëtar  

GMG Grupi Global i Migracionit 

IASC Komiteti i Përhershëm midis Agjencive 

ICCPR Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat  Civile dhe Politike 

ICRMW Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të gjithë 
Punëtorëve Migrantë dhe Anëtarëve të Familjes 

IDMC Qendra e Monitorimit për Zhvendosjen e Brendshme   

IDP Persona të zhvendosur brenda vendit   

IFRC Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq  
dhe Gjysmëhënës së Kuqe 

IOM Organizata Ndërkombëtare e Migracionit   

ILO Organizata Ndërkombëtare e Punës 

IPCC Paneli Ndërqeveritar për Ndryshimet Klimatike 

OHCHR Zyra e Komisarit të Lartë për të Drejta të Njeriut

PICUM Platforma për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Migrantët  
e Padokumentuar 

TDH Terre des Hommes

RSD Përcaktimi i statusit të refugjatëve 

UDHR Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut 

UNDP Programi Zhvillimor i Kombeve të Bashkuara 

UNHCR Komisari i Lartë për Refugjatë i Kombeve të Bashkuara

UNISDR Strategjia Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për Uljen 
e Katastrofave 

UNRWA Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Lehtësim dhe Punë 

WMO Organizata Botërore e Motit 



Fjalët kanë vlerë. Kur përdoren fjalë për të përshkruar dikë, mund 
të ngrejë ose ulin atë person. Fakt është që askush nuk dëshiron të 

fyejnë me emra. Madje edhe fëmijët e vegël në këndin e lojërave e dinë që 
fjalët lëndojnë. Mënyra si u referojmë të tjerëve nënkupton edhe mendimin 
që e kemi për ta. Prandaj, përdorimi i fjalorit të duhur kur flitet për dikë 
nuk është ndonjë mirësjellje e tepruar. Ai është shenjë respekti! Në fakt, 
respekt është fjala që duhet të jetë në qendër të gjithë bashkëveprimit 
njerëzor. 

Unë jam një imigrant. Jam pjesë e një rrjeti të milionave njerëz që janë 
jashtë nga vendlindja e tyre. Shumë imigrantë mund të dëshmojnë për 
përvojat e dhimbshme kur dëgjojnë të tjerët duke i quajtur në mënyra 
që nënkuptojnë të jenë më të ulët në vlerë: më pak të aftë, më pak të 
rëndësishëm, më pak njerëzorë. Në kohë kur veprimi etik social ka njohur 
që dinjiteti njerëzor nuk është i bazuar në aspekte si raca, gjinia ose 
religjioni, në mënyrën e njëjtë dinjiteti im njerëzor nuk mund të bazohet 
në statusin tim të imigrantit. Unë jam qenie njerëzore dhe ëndërroj të më 
trajtojnë në mënyra që më bën të mos ndjehem qenie e klasës së dytë, por 
jam një person, një njeri i plotë. 

Si imigrant, unë falënderoj dhe uroj përpjekjet e Aleancës së Civilizimeve 
të Kombeve të Bashkuara dhe Institutit Panos për të kuptuar më mirë 
terminologjinë e migracionit dhe të zbatohet në mënyra që janë të 
respektuara, me anë të këtij Fjalorthi Migrator për Media. Unë shpresoj që 
ky fjalorth do të ndihmojë të shmangni gabimet gjatë përdorimit të fjalëve 
dhe le të jetë që ky resurs t’ju ndihmojë të bashkëveproni me botën e 
migracionit me një vështrim më të qartë.

Vanessa Russo, 
Imigrant brazilian, Orlando, FL, SHBA 

„



Lëvizja e njerëzve nga njëri vend në tjetrin në kërkim të një jete më 
mirë është një dimension i trashëguar i njerëzimit. Perceptimet e këtij 

fenomeni kanë ndikuar diskursin dhe veprimet e liderëve dhe vendimmarrësit 
në lidhje me qeverisjen e migracionit gjatë historisë. Sistemet e thyera të 
imigracionit dhe masat për të kufizuar lëvizjen e njerëzve shpesh bazohen 
në perceptime të çrregulluara dhe politizuara të migrantëve, të cilët janë të 
fajësuar si burim i problemeve ekonomike, kulturore dhe politike. 

Fjalorth Migrator për Media, publikuar nga Aleanca e Civilizimeve të Kombeve 
të Bashkuara dhe Institutit Panos, është një instrument i rëndësishëm në 
mbështetjen e përdorimit të terminologjisë përkatëse për migracion. 

Leonir Chiarello,  
Drejtor ekzekutiv i Rrjetit Ndërkombëtar për Migracion Scalabrini– SIMN

„Në shumë raste, lajmet mbarojnë të përziera nga interpretimi origjinal për 
të përshtatur termet ose skemat e caktuara të gazetarisë ose sistemeve të 
raportimit, që shpesh ndryshon saktësinë e informacioneve të vërteta nga 
niveli i bazës. Në varësi nga rasti, ky ndryshim jep komunikimin e gabuar, 
nënvlerëson ose mbivlerëson situatën, duke ndikuar në rezultatin, perceptimin 
ose përgjigjen për situatën. Në lajmet për migrantët ose refugjatët, këto 
keqinterpretime zakonisht ndikojnë në mënyrë drastike në kuptim të sigurisë 
dhe arsyeve të sigurimit dhe shumë brenga tjera të jetesës. 

Unë dëshiroj të uroj Aleancën e Civilizimeve të Kombeve të Bashkuara dhe 
Institutin Panos për promovimin e gjuhës më të saktë në media me anë të 
këtij Fjalorthi.“ 

Eve Handiseni,
Imigrant nga Zimbabve, Kejp Taun, Afrikë Jugore  

„








