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it, përkatësisht Edina Kozma, Ornela Palushaj dhe Phenny Kakaman për mbështetjen e tyre 
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BE  Bashkimi Evropian
DGF  Diskutim në grupe të fokusuara 
LGBT  Lesbike, homoseksual, biseksual dhe transgjinor 
OJQ  Organizatë jo-qeveritare
UNICEF Fondi i Fëmijëve i Kombeve të Bashkuara 
MB  Mbretëria e Bashkuar
UNODC Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin 
SHBA  Shtetet e Bashkuara
 

Lista e shkurtimeve



TRAFIKUAR NGA DIKUSH QË UNË NJOH

8

Shqipëria është prekur ndjeshëm nga trafikimi i qenieve njerëzore dhe mbetet kryesisht një 
vend burim i trafikimit të qenieve njerëzore. Nga viktimat e trafikimit jashtë Bashkimit Evropian 
(BE) të identifikuara në BE, shqiptarët janë grupi i dytë më i madh (pas nigerianëve). Midis 
këtyre viktimave, ka një përqindje të lartë të fëmijëve dhe të rinjve. Vajzat e moshës 14-18 vjeç 
kanë më shumë gjasa të shënjestrohen për trafikim seksual. Një analizë e fundit e 99 rasteve 
të trafikimit të qenieve njerëzore tregoi se 68 për qind e trafikantëve ishin ose anëtarë të 
ngushtë të familjes, ose kishin lidhje të ngushta shoqërore me viktimat. Nga të 99 rastet, 31 për 
qind u raportuan se ishin raste ku të dashurit kishin shfrytëzuar viktimat, 25 për qind ishin miq 
të viktimës dhe 12 për qind përfshinin anëtarë të familjes. Në 19 për qind të rasteve viktimat 
janë shfrytëzuar nga njerëz që kishin takuar në mediat sociale. Megjithatë, ndonëse e dimë se 
shqiptarët shpesh trafikohen nga dikush me të cilin ata janë të afërt, ne nuk kuptojmë më tej 
mënyrat se si trafikantët rekrutojnë, shfrytëzojnë dhe kontrollojnë viktimat të cilat ata i njohin, 
si ndikohen marrëdhëniet pas arratisjes së viktimave dhe cili është niveli i cenueshmërisë 
ndaj ritrafikimit. Ky studim synon të plotësojë disa nga këto mangësi njohurish.

Përmbledhje ekzekutive

Hyrje

Qëllimi kryesor i këtij studimi është të kuptojë më mirë marrëdhëniet midis viktimave të 
trafikimit të qenieve njerëzore dhe trafikantëve të qenieve njerëzore, dhe efektet e këtyre 
marrëdhënieve mbi rekrutimin, kontrollin, shfrytëzimin, arratisjen dhe ritrafikimin e viktimave.

Më konkretisht, objektivat e studimit janë:

■ Shqyrtimi i dinamikave të marrëdhënieve ndërmjet viktimave dhe trafikantëve 
 të qenieve njerëzore në kontekstin shqiptar.
■ Kuptimi dhe  dokumentimi i taktikave të trafikantëve të qenieve njerëzore në fushën 
 e rekrutimit, kontrollit dhe shfrytëzimit të viktimave.
■ Eksplorimi se si marrëdhëniet midis viktimave dhe trafikantëve luajnë një rol 
 të rëndësishëm për rekrutimin, kontrollin dhe shfrytëzimin e tyre, si dhe arratisjen 
 apo dhe cenueshmërinë ndaj ritrafikimit.

Qëllimi dhe objektivat

Për studimin u përdor qasja cilësore. Metodat e përdorura për këtë studim ishin intervistat 
gjysmë të strukturuara me të mbijetuar(a) të trafikimit dhe persona me njohuri mbi çështjen, 
si dhe diskutime në grupe të fokusuara (DGF) me përfaqësues të agjencive qeveritare dhe 
organizatave joqeveritare (OJQ). 

Mbledhja e të dhënave u krye gjatë periudhës 17 maj-30 korrik 2021.

Në kuadër të studimit u realizuan katërmbëdhjetë intervista gjysmë të strukturuara ballë 
për ballë me personat me njohuri mbi çështjen të punësuar në agjenci qeveritare dhe OJQ 
në Shqipëri. U zhvilluan gjithashtu edhe dhjetë DGF me praninë fizike të pjesëmarrësve, 
me përfaqësues të agjencive përkatëse qeveritare dhe OJQ-ve në Shqipëri nga kompania 

Metodologjia
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Marrëdhëniet midis viktimave dhe trafikantëve 

Studimi tregon se shumica e të mbijetuarve të trafikimit të intervistuar (n=14; 47%) ishin 
trafikuar nga një partner intim (i dashuri, i fejuari, bashkëshorti). Tetë të mbijetuar(a) (27%) 
raportuan se trafikantët e tyre ishin miq të tyre. Katër të mbijetuar(a) (10%) identifikuan 
anëtarët e familjes, prindin/prindërit ose gjyshin/gjyshërit si trafikantët e tyre. Pra, 84 për qind 
e të mbijetuarve ishin trafikuar nga dikush që ishte shumë i afërt me ta. Trafikantë të tjerë që u 
identifikuan ishin punëdhënësit (n=2; 7%), pronarët (n=1; 3%) dhe partneri intim i motrës (n=1; 
3%). 

Profilet e trafikantëve

Njëzet e tre nga 30 të mbijetuarit(at) e intervistuar (77%) identifikuan trafikantin(ët) e tyre si 
meshkuj dhe pesë (16.5%) thanë se trafikantet e tyre ishin femra. Në të pesta rastet, trafikantet 
femra ishin shoqe apo mike të viktimës.

Gjetjet

kërkimore IDRA Research & Consulting. Të 31 pjesëmarrësit e DGF-ve përfshinin punonjës 
policie, punonjës socialë, këshilltarë psiko-socialë, oficerë për mbrojtjen e fëmijëve dhe 
përfaqësues të OJQ-ve.

Vetëm të mbijetuarit(at) e trafikimit që plotësonin kriteret e përfshirjes u ftuan të 
intervistoheshin për studimin. Intervistat me të mbijetuarit(at) u kryen nga menaxherët e 
rasteve të tyre.

Kriteret për pjesëmarrësit në studim përfshinin: 

■ Mosha 18 vjeç e lart.
■ Shtetas shqiptar i trafikuar, përfshirë grupet minoritare, 
 (d.m.th. jo shtetas të vendeve të huaja).
■ Në momentin e intervistës, të kishin marrë mbështetje nga një strehëz e specializuar
 (OJQ ose shtet) për të paktën dy muaj.
■ Personi të ishte trafikuar gjatë tre viteve të fundit.
■ Personi të ishte ekzaminuar nga menaxheri i rastit dhe të ishte konstatuar i aftë 
 për t’iu përgjigjur pyetjeve të intervistës pa i shkaktuar shqetësime të konsiderueshme.
■ Personi të ishte i trafikuar nga dikush me të cilin kishte lidhje të ngushtë (p.sh., 
 një anëtar familje, partner intim, mik, fqinj ose punëdhënës).

Nga 30 të mbijetuarit(at) e intervistuar, 27 (90%) ishin femra dhe tre (10%) meshkuj. 
Katërmbëdhjetë (47%) nga të mbijetuarit(at) e intervistuar ishin fëmijë në kohën e shfrytëzimit 
të tyre. Katër (13%) nga të mbijetuarit(at) e identifikuan veten se u përkisnin pakicave etnike 
(romë dhe egjiptianë) ndërsa 26 të tjerët (87%) e identifikuan veten si shqiptarë etnikë.

Nga të mbijetuarit(at), 23 (77%) prej tyre ishin trafikuar brenda vendit (d.m.th. në Shqipëri), 
zakonisht në qendrat kryesore urbane si Tirana, dhe dy (7%) ishin trafikuar më parë. Nga të 
mbijetuarit(at), 23 (77%) ishin trafikuar për shfrytëzim seksual dhe shtatë (23%) për punë të 
detyruar, duke përfshirë aktivitete kriminale dhe lypje.



TRAFIKUAR NGA DIKUSH QË UNË NJOH

10

Të mbijetuarit(at) e intervistuar sugjeruan se trafikantët e tyre ishin me arsim të kufizuar. Vetëm 
pesë të mbijetuar(a) të intervistuar (16.5%) raportuan se trafikantët e tyre ishin të punësuar në 
kohën e shfrytëzimit të tyre.

Shumë femra të mbijetuara të intervistuara të trafikuara nga partneri intim raportuan se e kishin 
takuar atë (trafikantin) në zonën e tyre.

Katërmbëdhjetë të mbijetuar(a) të intervistuar (47%) raportuan se trafikantët e tyre ishin të 
organizuar në grupe të vogla ose të mesme të krimit të organizuar, dymbëdhjetë (40%) thanë 
se trafikantët e tyre kishin shfrytëzuar viktima të tjera, gjashtë (20%) thanë se trafikantët e tyre 
ishin gjithashtu të përfshirë në trafikun e drogës, dhe tre (10%) thanë që trafikantët e tyre ishin 
të përfshirë edhe në vjedhje ose grabitje. Katër të mbijetuar(a) (13%) raportuan se, përveç 
veprave penale të trafikimit të qenieve njerëzore, trafikantët e tyre ishin përfshirë gjithashtu në 
trafik droge dhe vjedhje ose grabitje.

Motivimet e trafikantëve 

Të gjithë të mbijetuarit(at) e intervistuar raportuan se motivimi kryesor i trafikantëve të tyre ishte 
përfitimi financiar. Sipas tyre, trafikantët ishin ose shumë të pasur, ose shumë të varfër. Edhe 
trafikantët e përshkruar si të pasur u raportuan si të përfshirë në aktivitete të tjera kriminale. 
Trafikantët e përshkruar si të varfër shpesh përshkruheshin se kishin borxhe të grumbulluara 
për shkak të përfshirjes në lojërat e fatit ose varësisë ndaj alkoolit ose drogës, të cilat ata 
përpiqeshin t’i paguanin përmes shfrytëzimit të viktimave.

Taktikat e rekrutimit 

Ky studim identifikon disa taktika të reja të përdorura nga trafikantët e qenieve njerëzore për 
të rekrutuar viktima të mundshme. Aktualisht, trafikantët e qenieve njerëzore në Shqipëri i 
vlerësojnë me kujdes cënueshmëritë dhe dëshirat e viktimave të tyre të mundshme, në mënyrë 
që të vendosin qasjen më të mirë për të krijuar një marrëdhënie me ta. Trafikantët bëjnë 
gjithashtu përpjekje për të krijuar marrëdhënie me familjen e viktimës duke u futur në jetën 
e viktimës dhe duke fituar besimin e familjes. Trafikantët, veçanërisht meshkujt e rinj, krijojnë 
marrëdhënie romantike me viktimat e trafikimit seksual (veçanërisht vajzat adoleshente), 
duke u premtuar viktimave martesë dhe fëmijë së bashku. Raporti thekson qartë se një 
tregues i trafikimit të qenieve njerëzore sot në Shqipëri është natyra e nxituar e krijimit të një 
marrëdhënieje romantike. Trafikantët futen shpejt në jetën e viktimës dhe familjen e tyre dhe 
më pas i zhvendosin viktimat me shpejtësi në një qytet tjetër ose jashtë shtetit. 
Mediat sociale po përdoren gjithnjë e më shumë si një mjet nga trafikantët meshkuj për të 
identifikuar viktima të reja femra të mundshme me të cilat mund të krijojnë një marrëdhënie të 
rreme përpara se ti trafikojnë ato për shfrytëzim seksual në Shqipëri apo gjetkë. 
Autoret femra luajnë një rol shumë të rëndësishëm në veprat penale të trafikimit të qenieve 
njerëzore: ato veprojnë si mikesha e viktimës, por më pas i joshin ato drejt vendit të shfrytëzimit. 
Shumë autore femra janë vetë ish-viktima të trafikimit. 
Për fëmijët që trafikohen nga anëtarët e familjes, nuk përdoren taktikat e rekrutimit, por 
përkundrazi, ata manipulohen nëpërmjet përgjegjësisë së fëmijës për të mbështetur 
financiarisht familjen dhe detyrohen të bëjnë punë shfrytëzuese.

Taktikat e kontrollit

Disa nga taktikat e kontrollit të identifikuara në studim janë ato që janë identifikuar më parë 
në literaturën mbi trafikimin e qenieve njerëzore. Trafikantët përdorin taktikat e kontrollit 
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nëpërmjet kërcënimit, dhunës, izolimit dhe konfiskimit të dokumenteve të identitetit,udhëtimit 
dhe të telefonit, për të kontrolluar viktimat e tyre. Përveç kësaj, ata mund t’i bëjnë viktimat të 
binden përmes përdorimit të drogës në mënyrë të rregullt. Studimi zbulon disa gjetje të reja 
dhe të rëndësishme në lidhje me taktikat e kontrollit të trafikantëve ndaj viktimave. I njohur 
për viktimën, trafikanti mund ta manipulojë më lehtë atë (se sa trafikantët që nuk njihen nga 
viktimat) përmes borxheve të pavërteta dhe kërcënimeve . Për shkak se viktima beson se 
është në një marrëdhënie, ose se janë miq të ngushtë me trafikantin, ajo bie dakord kur i thuhet 
se duhet të shlyejë një borxh të pavërtetë. Viktimat që e njohin trafikantin e tyre gjithashtu 
kontrollohen lehtësisht përmes kërcënimeve ndaj anëtarëve të familjes së tyre, sepse viktima 
e di që trafikanti është i vetëdijshëm për cenueshmëritë e tyre dhe ka adresën dhe të dhënat 
e tjera personale të anëtarëve të familjes. Trafikantët që njihen nga viktima gjithashtu mund ta 
kontrollojnë lehtësisht viktimën duke e ndarë atë nga familja. Për shembull, trafikantët mund të 
krijojnë mosmarrëveshje midis viktimës dhe anëtarëve të familjes së tyre dhe, më vonë, ta bëjnë 
viktimën të kontaktojë me familjen për t’i thënë se janë shpërngulur jashtë shtetit me partnerin 
ose shokun e tyre intim (trafikantin) dhe nuk duan të komunikojnë më me familjen. Kjo e lë 
viktimën të ndjehet se nuk ka mbështetje familjare dhe, për rrjedhojë, të mos ketë ku të shkojë 
dhe të mos ketë askënd për ta ndihmuar. Për pjesëmarrësit në intervista që ishin trafikuar kur 
kishin qenë fëmijë, sipas tyre, në atë moshë ata kishin një kuptim të kufizuar të faktit se po 
shfrytëzoheshin. Trafikantët (shpesh anëtarë të familjes) thjesht e shfrytëzonin këtë mungesë 
njohurie dhe mirëkuptimi për t’i mbajtur fëmijët të bindur. Kërcënimet e vazhdueshme mbi 
fëmijën që detyrohet të jetojë në rrugë kanë një efekt të fortë dhe e pengojnë atë të largohet 
nga situatat e shfrytëzimit dhe abuzimit.

Ky studim identifikon më tej se ka një përshkallëzim të shpejtë të metodave të kontrollit të 
përdorura nga trafikantët që njihen nga viktimat. Në fazën e hershme të shfrytëzimit të 
viktimës, trafikanti duket se preferon metoda më delikate kontrolli, si borxhet e pavërteta dhe 
kërcënimet. Megjithatë, kur këto taktika të preferuara kontrolli nuk janë më efektive, trafikanti 
përdor taktika më të forta, si përdorimi i dhunës, drogërave dhe izolimi i viktimës në vendin e 
shfrytëzimit.

Efekti i marrëdhënies mbi arratisjen e viktimave
 
Studimi tregon se viktimat që trafikohen nga dikush që ata e njohin mund ti vonojnë përpjekjet 
për t’u arratisur për shkak të ndjenjave të detyrimit, dashurisë dhe dhembshurisë ndaj 
trafikantëve të tyre. Për fëmijët viktima, ndjenja e detyrimit ndaj familjes luan një rol shumë të 
rëndësishëm në hezitimin për t’i shpëtuar shfrytëzimit. Viktimat që trafikohen nga një partner 
intim përjetojnë mosbesim që janë shfrytëzuar nga dikush që ata e duan. Ata mund të shtyjnë 
çdo përpjekje për t’u larguar sepse shpresojnë se shfrytëzimi do të mbarojë dhe marrëdhënia 
e tyre me trafikantin do të kthehet si ka qenë më parë.

Roli i marrëdhënieve mbi cenueshmërinë e viktimave për t’u ritrafikuar 
 
Studimi identifikon se marrëdhëniet midis viktimave dhe trafikantëve mund të kenë efekt 
negativ mbi cenueshmërinë e viktimave ndaj ritrafikimit nga i njëjti autor. Fëmijët që trafikohen 
nga anëtarët e familjes dhe viktimat që trafikohen nga një partner intim, duket se janë në rrezik 
më të madh për t’u ritrafikuar nga i njëjti autor. Megjithatë, nëpërmjet shërbimeve mbështetëse 
gjithëpërfshirëse, viktimat mund të ndihmohen ta kalojnë traumën dhe të marrin vendimin 
që të ndërpresin çdo kontakt me trafikantin, duke ulur kështu cenueshmërinë e tyre ndaj 
ritrafikimit.
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Rruga përpara

Tiparet karakteristike të trafikantit/es  

Pretendon të jetë në një marrëdhënie me viktimën, por e trafikon atë për 
shfrytëzim seksual dhe zakonisht:

■ Ka shfrytëzuar viktima të shumta për një periudhë të gjatë;
■ Trafikon gra dhe vajza për të grumbulluar pasuri për vete;
■ Është pak më i madh në moshë se viktima;
■ Ka një nivel të ulët arsimor;
■ Është i përfshirë shpesh në aktivitete të tjera kriminale 
 (p.sh., trafik droge, vjedhje, përdhunim);
■ Shpesh ka një historik arrestimesh në Shqipëri dhe vende të tjera;
■ Shpesh është i lidhur me grupet e krimit të organizuar;
■ Përzgjedh gra dhe vajza të reja shqiptare që janë simpatike dhe kanë 
 nivel të ulët arsimor;
■ E gjen viktimën në mediat sociale, ose e rekruton atë në zonën ku ai/ajo banon;
■ Pretendon të jetë i punësuar dhe i pasur;
■ Mund ta gënjejë viktimën se ka grua dhe fëmijë;
■ Pretendohet të jetë i dashuruar me viktimën; premton martesë dhe fëmijë së bashku;
■ Krijon një marrëdhënie të nxituar, duke u futur në familjen e viktimës dhe 
 duke fituar besimin e tyre;
■ Premton punësim ose aventurë në një qytet tjetër në Shqipëri ose jashtë 
 vendit, ku e çon viktimën me nxitim.

Kur arrin në një qytet tjetër ose jashtë shteti:

■ Pretendon se ka një borxh të konsiderueshëm;
■ Shpik fërkime ndërmjet viktimës dhe familjes së saj për të ulur kontaktet;
■ Mund të përdorë shantazhe (p.sh., kërcënim për të postuar video të aktiviteteve 
 seksuale të viktimës në internet);
■ Mund të kërcënojë se do të trafikojë vëllezërit e motrat e viktimës
■ Mund të përdorë taktika tradicionale të kontrollit, si dhuna dhe izolimi. 

■ Ka të ngjarë të shfrytëzojë vetëm një ose dy anëtarë të familjes 
 (zakonisht fëmijët);
■ Trafikon anëtarët e familjes për të shlyer borxhet ekzistuese;
■ Është dukshëm më i madh se viktima;
■ Ka nivel të ulët arsimor;
■ Shpesh është i papunë;
■ Me gjasa nuk është i lidhur me grupet e krimit të organizuar, por mund të 
 bashkëpunojë me autorë krimesh të tjera (p.sh. dhunues seksualë të fëmijëve);
■ Ka borxhe të konsiderueshme nga abuzimi me alkoolin ose substancat
 ose lojërat e fatit (ose ndonjë kombinim të tyre);
■ Mund të përdorë kërcënime për dhunë ose nxjerrjen nga shtëpia;
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Një anëtar i familjes i cili i trafikon fëmijët për punë ose shfrytëzim seksual, ose 
të dyja zakonisht:
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■ Me gjasë rekruton viktima të shumta;
■ Rekruton viktimat për të nxjerrë të ardhura;
■ Ka moshë të ngjashme me viktimën;
■ Ka një nivel të ulët arsimor;
■ Është i papunë;
■ Është vetë një ish viktimë e trafikimit seksual;
■ Është shpesh e lidhur me grupet e krimit të organizuar;
■ Rekruton viktimat përmes vendndodhjes së tyre të përbashkët, si 
 dhe mediave sociale;
■ Pretendohet të jetë mike e viktimës;
■ Premton punësim, përfitim financiar ose aventurë;
■ I ble artikuj, alkool, paguan qëndrimet në hotel për viktimën;
■ Shpik borxhe artificiale (të lidhura me blerjen e artikujve, etj.);
■ Mund të përdorë taktika tradicionale të kontrollit, si dhuna dhe izolimi;
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Rruga përpara

Studimi identifikon disa fusha kryesore për ndërhyrje në të ardhmen. Në fushën e parandalimit 
të trafikimit, fëmijët dhe të rinjtë në Shqipëri duhet të edukohen mbi trafikimin e qenieve 
njerëzore, metodat e rekrutimit (veçanërisht duhet të edukohen lidhur me rolin e mediave 
sociale), cilëët mund të jenë trafikantët, ku mund të shkojnë për të kërkuar ndihmë mbrojtje 
dhe shërbime mbështetëse, dhe mbi të drejtat e fëmijëve për shërbime mbështetëse. Ky 
ndërgjegjësim duhet të fillojë që në moshë të re.

Përpjekjet për të parandaluar fenomenin e trafikimit për të rinjtë shqiptarë (meshkuj dhe 
femra) mund të zvogëlojnë rrezikun e kryerjes së krimeve. Studimi tregon se meshkujt 
dhe femrat e reja shqiptare luajnë një rol kryesorë në veprat penale të trafikimit të qenieve 
njerëzore. Nëpërmjet edukimit në shkollë të mesme mbi treguesit e trafikimit të qenieve 
njerëzore, ndërgjegjësimit për dëmin që u shkakton trafikimi i qenieve njerëzore viktimave 
dhe dënimeve të rrepta në rast deklarimi fajtor, të rinjtë mund të frenohen për kryerjen e 
veprave të tilla në të ardhmen. 

Në Shqipëri duhet të futen ose zgjerohen programe arsimore që të përmirësojnë aftësinë e 
prindërve për të folur me fëmijët e tyre për shëndetin seksual, dhunën dhe abuzimin seksual 
dhe marrëdhëniet e shëndetshme. 

Profesionistët e shëndetit publik dhe arsimit duhet të zhvillojnë programe arsimore për 
të mbështetur prindërit që t’u flasin fëmijëve të tyre mbi marrëdhëniet, qofshin ato të 
shëndetshme apo të tjera. Kjo mund të përmirësojë aftësinë e të rinjve shqiptarë për të 
identifikuar një marrëdhënie negative dhe shfrytëzuese kur ata gjenden në një marrëdhënie 
të tillë dhe të përmirësojnë aftësinë e prindërve për të ndërhyrë kur dyshojnë se fëmija i tyre 
po përgatitet për t’u shfrytëzuar. Kjo gjithashtu mund t’i inkurajojë familjet që të kërkojnë 
ndihmë kur janë të shqetësuar se fëmija i tyre është në rrezik trafikimi ose është trafikuar dhe 
mund të zvogëlojë po ashtu edhe stigmën që lidhet me trafikimin e qenieve njerëzore.

Agjencitë përkatëse qeveritare dhe OJQ-të duhet të përpiqen më shumë për të identifikuar 
familjet që jetojnë në varfëri, borxhe, abuzojnë me drogën dhe alkoolin ose dhunohen dhe 
për t’u ofruar këtyre familjeve mbështetje sociale dhe ekonomike. 

Ndërhyrja e hershme dhe ofrimi i mbështetjes sociale dhe ekonomike për familjet në vështirësi 
do të zvogëlojë gjasat që prindërit të marrin vendimin për trafikimin e fëmijëve të tyre dhe 
gjithashtu do të mbështesin viktimat e shfrytëzuara nga anëtarët e familjes për t’i shpëtuar 
shfrytëzimit.

Për të ulur rrezikun e ritrafikimit, është e nevojshme të rritet ofrimi i kujdesit të specializuar të 
menjëhershëm dhe atij afatgjatë, veçanërisht për fëmijët dhe të rinjtë e trafikuar. 

Një kujdes i tillë i specializuar përfshin shërbime gjithëpërfshirëse dhe miqësore ndaj fëmijëve, 
duke përfshirë kujdesin për shëndetin mendor, kujdesin shëndetësor, arsimin, aksesin në 
ndihmë juridike falas dhe, për të rinjtë, aksesin në trajnimin e aftësive për jetën dhe stazhet e 
punës me pagesë ose gjetjen e një vendi pune.
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Të gjithë aktorët kryesorë dhe ofruesit e shërbimeve duhet të forcojnë përpjekjet e tyre për 
të luftuar krimin e organizuar në Shqipëri. Organet përkatëse duhet të vazhdojnë të forcojnë 
luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore duke cuar me tej përpjekjet për një inventar të 
konsoliduar të hetimit dhe ndjekjes penale të rasteve të trafikimit të qenieve njerëzore. 

Përgjigja e koordinuar nga të gjitha agjencitë, qofshin ato qeveritare dhe joqeveritare, të 
përfshira në aktivitetet e parandalimit të krimit dhe mbrojtjes së viktimave, duhet të jetë 
përparësi.

Ndërsa ky studim trajton mangësi të rëndësishme të njohurive, studimet të  tjera mund 
të eksplorojnë fushat e mëposhtme: taktikat e rekrutimit dhe kontrollit të përdorura nga 
trafikantët e qenieve njerëzore me viktima meshkuj, si dhe me viktimat lezbike, homoseksualë, 
biseksualë dhe transgjinorë (LGBT); mediat sociale si mjet për identifikimin e viktimave; 
autoret femra në krimet e trafikimit të qenieve njerëzore; lidhjet midis trafikimit të qenieve 
njerëzore dhe formave të tjera të krimit të rëndë të organizuar në Shqipëri; dhe motivimet 
dhe aktivitetet e trafikantëve të qenieve njerëzore të identifikuara përmes intervistave me 
ta. Studimet e ardhshme mund të marrin parasysh përdorimin e së njëjtës qasjeje duke u 
përqendruar te viktima, siç është përdorur në këtë studim.
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Shqipëria është vend burimi, tranziti dhe destinacioni për trafikimin e qenieve njerëzore, por 
mbetet kryesisht një vend burimi për trafikimin e qenieve njerëzore.1 Ndërkohë që vëllimi i 
vërtetë i trafikimit brenda vendit dhe atij ndërkombëtar i shtetasve shqiptarë mbetet i panjohur, 
raporti i Departamentit të Shtetit i Shteteve të Bashkuara (SHBA) për vitin 2021 për Trafikimin 
e Personave i referohet 81 viktimave të mundshme të trafikimit dhe pesë viktimave të njohura 
zyrtarisht në vitin 2020, i cili është viti i raportimit.2 Ndër viktimat e trafikimit nga vendet 
jashtë BE-së të identifikuara në BE, shqiptarët janë grupi i dytë më i madh (pas nigerianëve). 
Lidhur me këtë Raporti i Komisionit Evropian i vitit 2018 raporton më shumë se 1,300 viktima 
shqiptare të këtij fenomeni në Evropë.3 Shqiptarët trafikohen drejt Italisë dhe Greqisë, por 
edhe në destinacione të tjera, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar (MB), Suedinë, Gjermaninë 
dhe Zvicrën. Burra, gra, vajza dhe djem shqiptarë trafikohen për punë ose shfrytëzim seksual, 
ose për të dyja, në këto vende dhe në vende të tjera destinacioni.4 Gjatë dekadës së fundit, 
trafikimi benda vendit është bërë një fenomen më domethënës në Shqipëri sesa trafikimi 
ndërkufitar.5

Literatura ekzistuese sugjeron se, mes viktimave të trafikimit, ka një përqindje të lartë të 
fëmijëve dhe të rinjve.6 Midis viktimave fëmijë, vajzat e moshës 14-18 vjeç kanë më shumë 
të ngjarë të jenë në shënjestër për trafikim seksual.7 Burrat dhe djemtë shqiptarë trafikohen 
gjithashtu, brenda Shqipërisë dhe në vende të huaja. Përbërja etnike e viktimave meshkuj 
ka ndryshuar me kalimin e kohës: më përpara, shumica e viktimave meshkuj të identifikuar 
si viktima të trafikimit ishin romë ose egjiptianë, por vitet e fundit janë identifikuar si viktima 
trafikimi edhe meshkuj shqiptarë etnikë.8

Motivet qe shtyjnë trafikimin e qenieve njerëzore në Shqipëri janë të gjerë, të shumtë dhe 
shpesh të mbivendosur. Ka një mori faktorësh cenueshmërie që hyjnë në lojë për trafikimin 
e qenieve njerëzore në Shqipëri, duke përfshirë normat sociale dhe gjinore të dëmshme, 
varfërinë, nivelet e ulëta të arsimit, çështjet e shëndetit mendor, marrëveshjet për martesa 
të detyruara dhe mundësitë e kufizuara për migrim të sigurt dhe të ligjshëm.9 

1 

2 

3 

4 
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6 

7 
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Seksioni 1: Hyrje
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e Konventës së Këshillit të Evropës për veprimin kundër trafikimit të qenieve njerëzore nga Shqipëria; Departamenti i 
Shtetit i Shteteve të Bashkuara, 2020, Raporti i Trafikimit të Personave 2020.
Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara, 2021, Raporti i Trafikimit të Personave: Shqipëria, https://www.state.gov/
reports/2021-trafficking-in-persons-report/albania/ 
Komisioni Evropian, 2018, Mbledhja e të dhënave për trafikimin e qenieve njerëzore në BE,https://ec.europa.eu/
home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.
pdf
Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara, 2021, Raporti i Trafikimit të Personave: Shqipëria, https://www.state.gov/
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Psiko-Sociale ‘Vatra’, Vlorë, Shqipëri; Home Office (Ministria e Brendshme) e Mbretërisë së Bashkuar, 2020, Shënim mbi 
politikat dhe informacionin e vendit Shqipëri: Trafikimi i grave për shfrytëzim seksual.
Home Office (Ministria e Brendshme) e Mbretërisë së Bashkuar, 2020, Shënim mbi politikat dhe informacionin e vendit 
Shqipëri: Trafikimi i grave për shfrytëzim seksual
Të Ndryshëm dhe të Barabartë, 2015, Të biesh nëpër të çara! Trafikimi i meshkujve dhe djemve në Shqipëri.
Hynes, P. et al, 2018, “Cenueshmëria” ndaj trafikimit njerëzor: studim mbi Vietnamin, Shqipërinë, Nigerinë dhe MB-në; 
Universiteti i Bedfordshire dhe Organizata Ndërkombëtare për Migracionin. (IOM), 2019, “Midis dy zjarreve”: Kuptimi 
i cenueshmërive dhe nevojave për mbështetje të personave nga Shqipëria, Vietnami dhe Nigeria që kanë përjetuar 
trafikim njerëzor në MB‘.
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Faktorë të tjerë përfshijnë diskriminimin ndaj grupeve të pakicave, të tillë si romët, të cilët 
shpesh trafikohen për shfrytëzim seksual.10

Raportet e fundit sugjerojnë se metodat e rekrutimit për trafikim në Shqipëri janë të ndryshme 
dhe ndryshojnë vazhdimisht. Vitet e fundit, media sociale është bërë një mjet kryesor 
rekrutimi për trafikimin, krahas metodave tradicionale të rekrutimit përmes marrëdhënieve 
sociale.11  Sot, trafikantët përdorin përgjithësisht premtime të rreme për martesë, punësim, 
arsim ose një jetë më të mirë për të joshur viktimat për t’i shfrytëzuar.12 Trafikimi po zhvillohet 
gjithnjë e më shumë përmes lidhjeve të ngushta personale dhe familjare (>60%).13  Nga një 
analizë e 99 rasteve të trafikimit të qenieve njerëzore të paraqitura nga Qendra Psiko-Sociale 
Vatra në periudhën nga vitit 2015 deri në shtator 2017, 68 për qind e trafikantëve ishin ose 
anëtarë të familjes së ngushtë, ose kishin lidhje të ngushta shoqërore me viktimat. Nga këto, 
31 për qind ishin raportuar si raste ku ‘të dashurit’ i kishin shfrytëzuar viktimat, 25 për qind 
ishin miq dhe njerëz të tjerë të njohur të viktimës dhe 12 për qind ishin persona të lidhur 
me familjen. Në 19 për qind të rasteve viktimat ishin shfrytëzuar nga njerëz që i kishin takuar 
në Facebook. Vetëm trembëdhjetë për qind e rasteve përfshinin një trafikant të qenieve 
njerëzore, të cilin viktima nuk e njihte.14 Pavarësisht të dhënave se në shumicën e rasteve, 
trafikantët janë dikush që viktima e njeh, një studim i UNICEF-it, zyra në Shqipëri, i vitit 2021 
tregon se 43 për qind e të rinjve shqiptarë të anketuar nuk ishin në dijeni se trafikantët mund 
të jenë anëtarë të familjes.15

Literatura ekzistuese tregon se ka lidhje të ngushta sociale të përfshira në veprat penale të 
trafikimit të qenieve njerëzore në Shqipëri, megjithatë mbeten ende mangësi të rëndësishme 
lidhur me njohuritë që ky studim synon të trajtojë. Ne e dimë se shumica e viktimave 
shqiptare trafikohen nga dikush që ata e njohin, por, për shkak të ndjeshmërive që lidhen me 
intervistimin e viktimave të trafikimit, na mungojnë këndvështrimet e viktimave për dinamikën 
e marrëdhënieve të tyre me trafikantin, nëse dhe si marrëdhënia midis viktimës dhe trafikanti 
ka luajtur një rol të rëndësishëm për rekrutimin, kontrollin dhe shfrytëzimin e viktimës, nëse 
dhe si marrëdhënia me trafikantin ka penguar largimin apo shpëtimin, dhe nëse dhe si 
marrëdhëniet me trafikantët mund t’i bëjnë viktimat të cenueshme ndaj ritrafikimit. Literatura 
nuk ka mundur të japë perspektivat e trafikantit për shkak të vështirësive për intervistimin e 
tyre. Pra, ne na mungojnë njohuritë lidhur me arsyet pse anëtarët e familjes, partnerët intimë, 
miqtë dhe individë të tjerë të njohur të viktimave trafikojnë njerëz.

Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), 2016, Matja e opinionit publik mbi trafikimin e 
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Shqipërinë: trafikimi i grave për shfrytëzim seksuale.
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Shih Davy, D., dhe Metanji, B., 2020, Studim i anketës së valës së parë mbi njohuritë, qëndrimet dhe praktikat e rinisë 
në lidhje me trafikimin e personave në katër rajone në Shqipëri. Raport mbi Gjetjet. UNICEF Shqipëri, Home Office 
e Mbretërisë së Bashkuar, IDRA, https://www.unicef.org/albania/media/3616/file/First%20Wave%20Survey%20
Study%20on%20Youth%20Knowledge.pdf 
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Ky studim trajton mangësi të rëndësishme të njohurive dhe përfaqëson një nga përpjekjet e 
para, në nivel ndërkombëtar, për të eksploruar temën e marrëdhënieve midis trafikantëve të 
qenieve njerëzore dhe viktimave dhe se si marrëdhëniet ndikojnë mbi aspekte të ndryshme 
të procesit të trafikimit të qenieve njerëzore. Përmirësimi i të kuptuarit të dinamikës së 
marrëdhënieve midis viktimave dhe trafikantëve në Shqipëri dhe se si këto marrëdhënie 
ndikojnë mbi metodat e rekrutimit dhe kontrollit të viktimave, do t’i pajisë agjencitë qeveritare, 
organizatat ndërkombëtare dhe OJQ-të në Shqipëri me informacion të rëndësishëm për 
fuqizimin e  parandalimit të trafikimit të qenieve njerëzore.

Raporti është i strukturuar si më poshtë: 

Seksioni 2 paraqet qëllimin dhe objektivat e studimit, 

Seksioni 3 shpjegon metodologjinë, 

Seksioni 4 diskuton kufizimet e studimit, 

Seksioni 5 raporton gjetjet, duke eksploruar marrëdhëniet midis viktimave të trafikimit 
dhe trafikantëve në Shqipëri, profilet e trafikantëve, motivimet e tyre, taktikat e rekrutimit, 
taktikat e kontrollit, efektet e marrëdhënieve mbi arratisjen e viktimave dhe rolin e tyre mbi 
cenueshmërinë e viktimave ndaj ritrafikimit. 

Seksioni 6 jep përfundime që përmbledhin gjetjet kryesore të këtij studimit dhe ofron disa 
sugjerime për parandalimin dhe mbrojtjen nga trafikimi në të ardhmen, si dhe aktivitetet e 
ndjekjes penale dhe studime hulumtuese të tjera në të ardhmen.
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Seksioni 2: Qëllimi dhe objektivat e studimit 

Qëllimi kryesor i këtij studimi është të forcojë të kuptuarit e marrëdhënieve midis viktimave 
të trafikimit të qenieve njerëzore16 (trafikimi brenda vendit dhe ndërkufitar i fëmijëve17 dhe të 
rriturve) dhe trafikantëve të qenieve njerëzore, dhe të efekteve që këto marrëdhënie kanë 
mbi rekrutimin, kontrollin, shfrytëzimin, arratisjen dhe ritrafikimin e viktimave.

Më konkretisht, objektivat e studimit janë:

■ shqyrtimi i dinamikave të marrëdhënieve ndërmjet viktimave dhe trafikantëve 
 të qenieve njerëzore në kontekstin shqiptar.
■ Kuptimi dhe dokumentimi i taktikave të trafikantëve të qenieve njerëzore në fushën 
 e rekrutimit, kontrollit dhe shfrytëzimit të viktimave.
■ eksplorimi se si marrëdhëniet midis viktimave dhe trafikantëve luajnë një rol 
 të rëndësishëm për rekrutimin, kontrollin dhe shfrytëzimin e tyre, si dhe arratisjen 
 apo dhe cenueshmërinë ndaj ritrafikimit.

Në pajtim me objektivat e përmendura më lart, studimi synon t’i japë përgjigje pyetjeve të 
mëposhtme:

■ Cila është dinamika e marrëdhënieve ndërmjet viktimave të trafikimit të 
 qenieve njerëzore dhe trafikantëve në Shqipëri?
■ Çfarë taktikash përdorin trafikantët e qenieve njerëzore për të rekrutuar 
 dhe kontrolluar viktimat shqiptare?
■ Si ndikojnë marrëdhëniet ndërmjet viktimave dhe trafikantëve për rekrutimin, 
 kontrollin dhe shfrytëzimin e viktimave, si dhe arratisjen dhe cenueshmërinë e 
 tyre ndaj ritrafikimit?

Studimi ka një perspektivë largpamëse sa i takon identifikimit të fushave kryesore për 
ndërhyrje në të ardhmen për të parandaluar trafikimin e qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e 
viktimave. Studimi synon gjithashtu të identifikojë mangësitë e vazhdueshme në njohuri, të 
cilat mund të hulumtohen përmes studimeve në të ardhmen.

Qëllimi dhe objektivat e studimit u mbështeten në rishikimin e literaturës mbi temën që u krye 
në fazën e planifikimit të studimit. Studiuesi kryesor mblodhi dhe rishikoi literaturën e kufizuar 
akademike dhe literaturën e pergjithshme mbi temën e trafikimit të qenieve njerëzore në 
Shqipëri, veçanërisht literaturën mbi trafikantët dhe metodat e tyre të rekrutimit dhe kontrollit 
të viktimave. Synimi dhe objektivat e studimit u përmirësuan më tej në fazën fillestare përmes 
shumë konsultimeve me aktorët përkatës, përfshirë stafin e UNICEF-it në Shqipëri, disa 
OJQ kombëtare që punojnë kundër trafikimit, një ekspert kombëtar antitrafik, kompaninë 
kërkimore që realizoi intervistat dhe Grupin e Referencës së studimit, i cili angazhon organin 
kombëtar qeveritar kundër trafikimit.

16

17

Në këtë raport termi “viktima” përfshin si viktimat e mundshme, ashtu edhe viktimat që janë identifikuar zyrtarisht (për 
shembull, nga forcat e zbatimit të ligjit) si viktima të trafikimit të qenieve njerëzore. Përdorimi i termit në këtë raport 
nuk sugjeron që një individ të ketë ndonjë status ligjor të veçantë si viktimë e trafikimit të qenieve njerëzore. Duhet të 
theksohet më tej se raporti përdor ndonjëherë termin ‘të mbijetuar’ kur i referohet personave të trafikuar, për të pranuar 
forcën që nevojiten për të kapërcyer viktimizimin.
Në këtë raport, fëmijët i referohen individëve nën moshën 18 vjeç, siç përcaktohet në Ligjin 18/2017 “Për të drejtat dhe 
mbrojtjen e fëmijëve”.
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Qasja metodologjike   

Studimi ka përdorur qasjen cilësore. Studiuesi kryesor, në konsultim me UNICEF-in në 
Shqipëri dhe aktorët e ndryshëm të përmendur më sipër, ranë dakord se qasja cilësore ishte 
më e përshtatshme për të mundësuar një eksplorim të thellë të marrëdhënieve ndërmjet 
trafikantëve të qenieve njerëzore dhe viktimave të tyre, si dhe efektet e marrëdhënieve 
mbi rekrutimin e viktimës, kontrollin dhe shfrytëzimin, dhe arratisjen e viktimave dhe 
cenueshmërinë e tyre ndaj ritrafikimit. Intervistat gjysmë të strukturuara me të mbijetuarit(at) 
e trafikimit të qenieve njerëzore dhe personat e tjerë me njohuri mbi çështjen të punësuar 
në agjencitë qeveritare dhe OJQ-të në Shqipëri do të mundësonin mbledhjen e rrëfimeve të 
thelluara dhe më të pasura me informacione për t’u përdorur për analizimin dhe shkrimin e 
raportit.

Metoda

Metodat cilësore të përdorura për këtë studim ishin intervistat gjysmë të strukturuara me të 
mbijetuarit(at) e trafikimit dhe personat me njohuri mbi çështjen, si dhe DGF. Këto burime të 
ndryshme të dhënash shërbyen për të plotësuar dhe për të arritur te gjetjet duke përdorur 
grupet e ndryshme të të dhënave. Vetëm të mbijetuarit(at) e trafikimit që plotësonin kriteret e 
përfshirjes (shih seksionin vijues) u ftuan të intervistoheshin për këtë studim. Për të realizuar 
intervistat me personat me njohuri mbi çështjen dhe pjesëmarrësit e FGD-së, u përdorën 
metodat e marrjes së kampionit të përshtatshëm18 dhe qasja graduale.

E gjithë mbledhja e të dhënave u krye gjatë periudhës 17 maj deri më 30 korrik 2021. 
Duhet theksuar se të gjitha intervistat dhe FGD-të janë kryer ballë për ballë gjatë verës, kur 
kishte pak raste me COVID-19. Përpara fillimit të mbledhjes së të dhënave, ekipi hulumtues 
monitoroi me kujdes situatën e COVID-19 dhe mbledhja e të dhënave filloi vetëm kur ekipi 
ra dakord se ishte e sigurt, si për pjesëmarrësit e studimit ashtu edhe për intervistuesit, të 
kryenin intervista dhe FGD.

18

Seksioni 3: Metodologjia 

Mostra e përshtatshme është një lloj kampionimi pa probabilitet ku njerëzit përfshihen në një studim thjesht sepse janë 
burime ‘të përshtatshme’ të dhënash. Në rastin e këtij studimi, informatorët kryesorë që mund t’u përgjigjeshin pyetjeve 
të intervistës, dhe të gjithë të mbijetuarit(at) që plotësonin kriteret e përfshirjes, u ftuan të merrnin pjesë në studim.

pjesëmarrës dhanë 
kontribut në studim

 intervista me persona që 
kanë njohuri mbi çështjen

diskutime në  grupe të  
fokusuara

intervista me të 
mbijetuar
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Vetëm të mbijetuarit(at) të cilët i plotësonin të gjitha kriteret e përfshirjes u kontaktuan nga 
menaxheri i rastit të tyre për të marrë pjesë në studim.

Pyetjet e intervistës me të mbijetuarit(at) u rishikuan nga të gjitha palët e interesit21 në fazën 
fillestare të studimit. Stafi i strehëzës, përfshirë edhe menaxherët e rastit, rishikoi dhe dha 
komente mbi pyetjet (të përkthyera në shqip). Pyetjet u rishikuan përsëri pas dy intervistave 
të para të organizuara me të mbijetuarit(at) e trafikimit.

Qëllimi i intervistimit të të mbijetuarve të trafikimit ishte të eksploronte nga këndvështrimi i tyre 
dinamikën e marrëdhënieve mes tyre dhe trafikantëve, dhe mendimet e tyre sesi marrëdhëniet 

19 
20 

21 

Intervistat gjysmë të strukturuara me të mbijetuarit(at) 
nga trafikimi 

Procesi i organizimit dhe kryerjes së intervistave me të mbijetuarit(at) e trafikimit u krye duke 
ndjekur qasjen me në fokus viktimën. U morën të gjitha masat për të siguruar, ndër të tjera, që 
të mbijetuarit(at) të merrnin një shpjegim të plotë të studimit nga strehëza që i mbështet ata, 
se ata i kuptonin pyetjet e intervistës dhe arsyet se pse bëheshin ato, se si do të përdoreshin 
të dhënat e tyre dhe se pyetjet do të bëheshin nga menaxheri i tyre i rastit. U mendua që të 
mbijetuarit(at) do të ndiheshin shumë më rehat dhe më të sigurt nëse i tregonin historitë e 
tyre të trafikimit menaxherit të tyre të rastit, sesa dikujt që nuk e njihnin. Përpara intervistave 
të para me të mbijetuarit, menaxherët e rastit morën pjesë në një sesion trajnimi gjysmëditor 
me studiuesin kryesor dhe UNICEF-in, zyrën në Shqipëri.19

Për identifikimin dhe pjesëmarrjen e të mbijetuarve nga trafikimi në intervistat për këtë studim 
u përdorën disa kritere. Kriteret e përdorura jepen më poshtë. 

Të intervistuarit duhet të ishin: 

■ 18 vjeç e lart;
■ shtetas shqiptarë të trafikuar (përfshirë grupet e pakicave; d.m.th. jo shtetas 
 të vendeve të huaja);
■ në momentin e intervistës duke marrë mbështetje nga një strehëz e specializuar 
 ( jo fitimprurëse ose shtetërore) për të paktën dy muaj
■ trafikuar gjatë tre viteve të fundit20

■ identifikuar nga menaxheri i rastit të tyre si të aftë për t’iu përgjigjur pyetjeve pa 
 u shkaktuar atyre shqetësime të metejshme;
■ të trafikuar nga dikush me të cilin kanë lidhje të ngushtë (p.sh., një anëtar i familjes,
 partneri intim, mik, fqinj ose punëdhënës)

Për më shumë informacion, shihni seksionin e raportit mbi proceset etike.
Vendimi për të përfshirë vetëm të mbijetuarit(at) që janë shfrytëzuar gjatë tre viteve të fundit bazohet te periudha 
e mbështetjes që ofrojnë OJQ-të. Mbështetja për riintegrimin e OJQ-ve jepet zakonisht për një periudhë deri në tre 
vjet, periudhë pas së cilës të mbijetuarit(at) shpesh ‘dalin’ nga programi i riintegrimit. Gjetja e të mbijetuarve pasi ata 
largohen nga mekanizmi mbështetës është shpesh shumë e vështirë. Për më tepër, meqë u vendos që menaxherët 
e rasteve të strehëzave të ishin personat që do të kryenin intervistat, mjedisi më i sigurt dhe më i përshtatshëm për 
intervistat e të mbijetuarve ishin strehëzat.
Stafi i UNICEF-it në Shqipëri, disa OJQ kombëtare kundër trafikimit, përfshirë edhe menaxherët e rasteve, një ekspert 
kombëtar kundër trafikimit të qenieve njerëzore, kompania kërkimore IDRA dhe grupi i referencës i studimit. 
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kishin luajtur rol për rekrutimin, kontrollin, shfrytëzimin, arratisjen dhe cenueshmërinë e tyre 
ndaj ritrafikimit. Intervistat synuan t’i lejonin të mbijetuarit(at) të tregonin historinë e tyre 
ashtu siç ata dëshironin, me menaxherin e rastit që i bënte pyetje udhëzuese gjatë tregimit të 
historisë së tyre. Intervistat u zhvilluan në gjuhën shqipe.

Pas përfundimit të secilës intervistë, incizimet në audio dhe shënimet e intervistës u ruajtën 
në çdo strehëz në mënyrë të sigurt në një kompjuter të mbrojtur me fjalëkalim. Menaxheri i 
rastit ishte përgjegjës për mbajtjen e shënimeve të intervistës, transkriptimin e intervistave 
dhe heqjen e çdo informacioni identifikues (p.sh. emrin e të mbijetuarit, adresën, emrin e 
kompanisë, emrat e trafikantëve) dhe për kontrollin e saktësisë së transkripteve.

U kryen tridhjetë e një intervista gjysmë të strukturuara me praninë fizike të intervistuesit dhe 
të të mbijetuarit(at) nga trafikimi. Gjatë analizës së të dhënave, ishte e qartë për studiuesin 
kryesor se një i mbijetuar ishte trafikuar nga dikush me të cilin nuk kishte lidhje të ngushtë.  Kjo 
intervistë u përcaktua se nuk i plotësonte kriteret e përfshirjes dhe, për rrjedhojë, u fshi. Pra, 
gjithsej, u analizuan 30 transkripte intervistash gjysmë të strukturuara për këtë studim.

22 Viktima pjesëmarrëse ishte trafikuar nga dikush që e kishin takuar në rrjetet sociale, por nuk e kishin takuar kurrë ballë 
për ballë.
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Profili i të mbijetuarve të intervistuar 

Detajët e pjesëmarrësve janë të shfaqura më poshtë:
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U realizuan katërmbëdhjetë intervista gjysmë të strukturuara me pjesëmarrje fizike me 
personat me njohuri mbi çështjen të punësuar në agjencitë qeveritare dhe OJQ-të në 
Shqipëri. Katër intervista u kryen me oficerë të mbrojtjes së fëmijëve, shtatë me personel 
të organeve të zbatimit të ligjit dhe tre me prokurorë. Intervistat u kryen nga një studiues 
shqiptar i kualifikuar dhe me përvojë, i punësuar nga kompania kërkimore.

Qëllimi i këtyre intervistave ishte që ato të eksploronin, nga këndvështrimi i agjencive 
që ofrojnë mbështetje të drejtpërdrejtë për viktimat e trafikimit ose hetojnë dhe ndjekin 
penalisht veprat e trafikimit të qenieve njerëzore, efektet e ndryshme të marrëdhënieve midis 
viktimave dhe trafikantëve për rekrutimin, kontrollin, shfrytëzimin dhe arratisjen e viktimave. 
Intervistat me personat me njohuri mbi çështjen u përdorën më tej për të krahasuar gjetjet 
nga intervistat me të mbijetuarit.

Pyetjet kryesore të intervistave me këta persona u testuan në një grup të vogël dhe u bënë 
ndryshimet përkatëse në pyetësorë përpara se të kryheshin intervistat me pjesën tjetër të 
grupit.

Pas përfundimit të secilës prej intervistave, intervistuesi ishte përgjegjës për transkriptimin e 
intervistës përpara se t’ia përcillte transkriptet në mënyrë të sigurt UNICEF-it në Shqipëri me 
qëllim përkthimin nga një kompani që UNICEF-i në Shqipëri ka përdorur dhe verifikuar më 
parë për përkthimin e dokumenteve të ndjeshëm.

Diskutimet në grupet e fokusuara 

Kompania kërkimore zhvilloi gjithashtu edhe dhjetë diskutime në grupe të fokusuara me 
praninë fizike të përfaqësuesve të agjencive përkatëse qeveritare dhe OJQ-ve në Shqipëri. 31 
pjesëmarrësit e diskutimeve në grupe të fokusuara përfshinë punonjësit e policisë, punonjës 
socialë, këshilltarë psiko-socialë, punonjësit e mbrojtjes së fëmijëve dhe përfaqësues të OJQ-
ve. Nuk kishte shpërndarje të qëllimshme gjeografike të DGF-ve, të cilat u koordinuan nga i 
njëjti studiues që kreu intervistat me personat me njohuri mbi çështjen. DGF-të u zhvilluan në 
gjuhën shqipe, u transkriptuan nga koordinatori dhe u përkthyen në anglisht për qëllimin e 
analizës së të dhënave nga studiuesi kryesor.

Analiza e të dhënave

Intervistat dhe transkriptet e DGF-së u futën në paketën e softuerit kompjuterik të analizës 
cilësore të të dhënave NVivo 12 (QSR International) dhe u krye analiza tematike për të 
identifikuar temat dhe modelet në përgjigjet e të mbijetuarve dhe të personave në dijeni me 
çështjen në intervista dhe në pyetjet e DGF. Temat fillestare të shfaqura në analizë u përdorën 
për të zhvilluar “kodet”. Me vazhdimin e analizës, kategoritë e reja të dala nga të dhënat çuan 
në zhvillimin e kodeve shtesë. I gjithë materiali u analizua në këtë mënyrë dhe më pas u rilexua 
dhe u rianalizua për të përfunduar interpretimin dhe analizën e të dhënave.

Intervistat gjysmë të strukturuara me personat me njohuri 
mbi çështjen 
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Për të mbledhur manualisht informacionin kryesor për të mbijetuarit(at) (moshën, gjininë, 
marrëdhënien me trafikantin) dhe mbi trafikantët (moshën, gjininë, statusin e punësimit, 
nëse ata punonin si pjesë e një rrjeti kriminal) u përdor një skedar në Excel. U krijuan tabela 
të thjeshta për të raportuar, ndër të tjera, për shembull, numrin e të mbijetuarve të trafikuar 
fëmijë, kundrejt numrit të të trafikuarve të rritur, sektorin e raportuar të shfrytëzimit, 

Proceset etike

Përpara fillimit të mbledhjes së të dhënave, studimi u miratua nga një bord i njohur i rishikimit 
të etikës, i quajtur Health Media Lab Ltd. 23

Përpara mbledhjes së të dhënave, u zhvillua një sesion trajnimi gjysmë ditor me intervistuesit 
(menaxherët e rasteve), ku u dhanë udhëzime nga studiuesi kryesor dhe UNICEF-i në Shqipëri 
mbi proceset e identifikimit të të mbijetuarve që plotësonin kriteret e përfshirjes, rekrutimin 
e të mbijetuarve për intervistë, miratimin e informuar, intervistat dhe trajtimin e shqetësimeve 
të mundshme për pjesëmarrësit, duke siguruar konfidencialitetin e të mbijetuarve dhe 
transferimin e sigurt të skedarëve audio dhe transkripteve të intervistave te zyra e UNICEF-it 
në Shqipëri.

Konfidencialiteti i të mbijetuarve u ruajt gjatë gjithë studimit, nga identifikimi i pjesëmarrësve 
në intervistën e të mbijetuarve të mundshëm, deri te transkriptimi i intervistave dhe transferimi 
i sigurt i skedarëve audio të intervistave në zyrën e UNICEF-it në Shqipëri. Kjo u arrit kryesisht 
përmes zhvillimit të kodeve për të mbrojtur identifikimin e të mbijetuarve të intervistuar. 
Strehëzat caktuan një kod për çdo të mbijetuar individual që pranoi të merrte pjesë në 
një intervistë. Nëpërmjet përdorimit të kodeve, shumë pak njerëz brenda strehezës mund 
të mësonin se cilët të mbijetuar kishin marrë pjesë në studim dhe askush jashtë strehëzës 
(përfshirë studiuesin kryesor dhe zyrën e UNICEF-it në Shqipëri) nuk dinte emra ose detaje 
të tjera personale të të mbijetuarit(ave) që kishin marrë pjesë në intervista.

Intervistat u paraprinë nga dhënia e miratimit nga të mbijetuarit, pas informimit të nevojshëm 
rreth tyre. Secili prej të intervistuarve u informua, përpara intervistës, për qëllimin e studimit 
dhe llojet e pyetjeve që do t’u bëheshin. Ky informacion u dha përmes një dokumenti me 
shkrim mbi pëlqimin e informuar (në gjuhën shqipe), dhe iu shpjegua me gojë secilit të 
mbijetuar nga menaxheri i rastit. Secili i mbijetuar u informua se menaxheri i rastit të tyre do 
t’i orientonte gjatë intervistës dhe se do të ishte në gatishmëri një psikolog për t’i mbështetur 
ata gjatë dhe pas intervistës. Më tej u shpjegua se ata mund të refuzonin të merrnin pjesë 
në intervistë, ta ndërprisnin intervistën në çdo kohë dhe të kërkonin në çdo moment para 
botimit të raportit që të dhënat e tyre të fshihen pa asnjë pasojë për ta.

Procesi i pëlqimit të informuar u krye gjithashtu edhe në lidhje me të gjitha intervistat e 
personave me njohuri mbi çështjen dhe DGF. Të gjithë këta u pajisën me një dokument 
pëlqimi të informuar me shkrim në gjuhën shqipe që shpjegonte qëllimin e studimit, mënyrën 
se si do të përdoreshin të dhënat e tyre, parimin e anonimitetit dhe se ata mund ta ndalonin 
intervistën në çdo kohë ose të kërkonin që të dhënat e tyre të fshiheshin.

23 See https://www.healthmedialabirb.com/

marrëdhëniet midis viktimës dhe trafikantit.
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Përkufizimi i marrëdhënies midis viktimës dhe trafikantit 

Duke qenë se ky studim është i ri në llojin e tij dhe nuk është tentuar të bëhet më parë, as 
në Shqipëri dhe as gjetkë, studiuesi kryesor, në konsultim me UNICEF-in në Shqipëri dhe 
palët e tjera të interesit, vendosi të mos përcaktojë një përkufizim të rreptë të asaj që përbën 
një marrëdhënie midis viktimës së trafikimit dhe trafikantit. Megjithatë, kjo çoi në njëfarë 
paqartësie ndërmjet OJQ-ve të ngarkuara me identifikimin e të mbijetuarve nën kujdesin e 
tyre, të cilët plotësonin kriteret e përfshirjes në studim. Siç u përmend më lart, një intervistë 
u krye me një të mbijetuar që nuk e kishte takuar asnjëherë trafikantin e vet. Kjo intervistë u 
hoq nga kampioni i të dhënave pasi studiuesi kryesor përcaktoi se i mbijetuari nuk kishte një 
marrëdhënie me trafikantin e vet.

Në studimet e ardhshme mbi marrëdhëniet ndërmjet viktimës së trafikimit dhe trafikantit 
mund të përcaktohet një përkufizim lidhur me kuptimin e termit, i cili mund të ndihmojë në 
drejtim të identifikimit të pjesëmarrësve të mundshëm në intervista dhe mund të jetë më tej 
i dobishëm për udhëzimin e studimeve të ardhshme mbi temën e marrëdhënieve në rastet e 
trafikimit të qenieve njerëzore.

Pak të mbijetuar meshkuj ranë dakord të intervistoheshin për këtë studim

Vetëm tre të mbijetuar meshkuj i plotësuan kriteret e përfshirjes në studim dhe ranë dakord të 
intervistoheshin. Ka disa arsye të mundshme për një numër kaq të vogël: shumica e viktimave 
të trafikimit të identifikuara në Shqipëri janë femra,24  jo të gjitha strehëzat në Shqipëri 
mbështesin të mbijetuarit(at) të trafikimit meshkuj dhe, nga përvoja e studiuesit kryesor me 
studimeve të ngjashme që përfshijnë të mbijetuarit(at) e trafikimit, ka më pak meshkuj sesa 
femra të interesuar për të marrë pjesë në studime të tilla.

Ndikimi i një përfaqësimi kaq të vogël të të mbijetuarve meshkuj është se studimit i mungon 
një zë i ekuilibruar për sa i përket gjinisë. Nga njëra anë, tre intervistat me meshkuj dhanë 
të dhëna të pasura cilësore mbi dinamikën e marrëdhënieve me trafikantët e tyre dhe se si 
marrëdhëniet ndikuan mbi rekrutimin, kontrollin, shfrytëzimin dhe arratisjen e tyre. Nga ana 
tjetër, studimi nuk ishte në gjendje të eksploronte më tej tendencën e këtyre marrëdhënieve. 
Studimet e ardhshme duhet të marrin parasysh çështjen e rëndësishme se si rekrutohen 
dhe kontrollohen viktimat meshkuj nga trafikantët që njihen prej tyre (të rritur dhe fëmijë). Në 
kuadrin e provave ndërkombëtare të shfaqura në lidhje me trafikimin e viktimave25 lezbike, 
homoseksualë, biseksualë dhe transgjinorë, studimet e ardhshme duhet të eksplorojnë 
gjithashtu edhe rrëfimet e individëve nga ky komunitet.

24

25

Seksioni 4: Kufizimet

Shih, Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara, 2021, Raporti i Trafikimit të Personave: https://www.state.gov/re-
ports/2021-trafficking-in-persons-report/albania/. Shumica e viktimave të trafikimit të identifikuara në mbarë botën janë 
femra (shih, për shembull, raportet vjetore të Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin (UNODC) mbi 
trafikimin e personave). Mendohet se kjo ndodh për shkak se policia është më e njohur me identifikimin e viktimave 
të trafikimit seksual (të cilat shpesh janë femra) sesa trafikimit për punë, dhe për shkak të nocionit të shtrembëruar se 
meshkujt nuk mund të jenë viktima të trafikimit.
Shih, për shembull, Martinez, O., 2013, Sex trafficking of LGBT individuals. International Law News, 42(4): https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4204396/
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Nuk janë intervistuar fëmijë të trafikuar 

Për këtë studim nuk u intervistua asnjë fëmijë i trafikuar nën moshën 18 vjeç. Në fazën fillestare, 
ekipi kërkimor ra dakord që menaxherët e rasteve të bënin intervistat me të mbijetuarit(at) 
në strehëzat ku ishin të akomoduar të mbijetuarit(at) në kohën e intervistës dhe u ofroheshin 
shërbime mbështetëse. Proceset etike të intervistave me fëmijët kërkojnë që një prind ose 
kujdestar të japë pëlqimin lidhur me pjesëmarrjen e një fëmije në një studim të tillë. Kjo do 
të ishte shumë e vështirë kur fëmijët jetonin në strehëz, ndërsa prindërit ose kujdestarët e 
tyre diku tjetër. U vendos gjithashtu në fazën fillestare që pyetjet e intervistës mund të ishin 
shumë delikate për fëmijët dhe se ata mund të shqetësoheshin gjatë intervistës.

Ndërkohë që studimit i mungon zëri i fëmijëve, duhet theksuar se katërmbëdhjetë nga të 
mbijetuarit(at) e rritur të intervistuar raportuan se ishin trafikuar kur ishin fëmijë. Këta të 
mbijetuar të intervistuar, megjithëse përvoja e tyre e trafikimit në kohën e intervistës kishte 
ndodhur një ose më shumë vite më përpara, ishin në gjendje të kujtonin në detaje dinamikën 
e marrëdhënieve me trafikantët e tyre dhe metodat e rekrutimit, kontrollit dhe shfrytëzimit 
të tyre. Siç do të theksohet te seksioni i gjetjeve të raportit, disa prej të mbijetuarve të rritur 
ishin në gjendje të kujtonin se, si fëmijë, ata nuk ishin në gjendje të kuptonin se pse anëtari i 
familjes, partneri intim ose shoku i tyre i kishte trafikuar, ndërsa, si të rritur, ata ishin në gjendje 
të reflektonin mbi përvojën e tyre me sy të pjekur dhe një kuptim më të qartë të asaj që u 
kishte ndodhur. Në lidhje me këtë, rrëfimet e të mbijetuarve që ishin të rinj kur ishin trafikuar 
ofrojnë njohuri të vlefshme për rrugëtimin e të mbijetuarve drejt riintegrimit.

Disa të mbijetuar nuk pranuan që intervista e tyre të incizohej 

Disa nga të mbijetuarit(at) e trafikimit kërkuan gjatë procesit të miratimit të informuar që 
intervista të mos incizohej. Në vend të incizimit, intervistuesi (menaxheri i rastit) mbajti 
shënime gjatë intervistimit. Për t’u siguruar që detajet e historisë të mos humbnin, menaxherët 
e rastit (me pëlqimin e informuar të të mbijetuarve) plotësuan pyetësorët e intervistës së 
të mbijetuarve bazuar në mënyrën se si ata e kuptuan historinë e të mbijetuarit. Është e 
rëndësishme të theksohet se këto shënime të menaxherit të rastit nuk janë të cituara në 
raport.

Kampioni nuk është përfaqësues për të gjithë të mbijetuarit(at) e trafikimit 

Ky studim përdori një mostër të përshtatshme pa probabilitet dhe vetëm 30 intervista u kryen 
me të mbijetuarit(at). Në këtë mënyrë, gjetjet e studimit nuk janë të përgjithësuara për të 
gjithë të mbijetuarit(at) nga trafikimi. Megjithatë, gjetjet janë domethënëse dhe, për më tepër, 
novatore në lidhje me përmirësimin e të kuptuarit tonë rreth temës. Ato do të jenë me interes 
dhe përdorim për politikëbërësit dhe profesionistët që punojnë në fushën e antitrafikimit 
të qenieve njerëzore, veçanërisht për ata që janë të përfshirë në parandalimin e trafikimit, 
mbrojtjen e viktimave, hetimin dhe ndjekjen penale të trafikimit dhe zhvillimin e politikave që 
luftojnë trafikimin.

Pamundësia për mbështetjen e gjetjeve nga intervistat me trafikantët 

Ky raport paraqet gjetje të pasura nga intervistat gjysmë të strukturuara me të mbijetuarit(at) 
dhe intervistat gjysmë të strukturuara dhe DGF-të me personat me njohuri mbi çështjen. 
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Ndërkohë që këto intervista ofrojnë njohuri tepër të rëndësishme mbi motivimet dhe taktikat 
e trafikantëve të qenieve njerëzore, nga këndvështrimi i viktimave dhe profesionistëve që 
punojnë në fushën e antitrafikimit gjetjet nuk mund të analizoheshin përkundrejt personave 
që i trafikuan viktimat.

Siç u theksua në hyrje, ne dimë pak për trafikantët e qenieve njerëzore për shkak të mungesës 
së studimeve që përfshin mbledhjen e të dhënave parësore (p.sh. intervista ose anketa me 
ta). Për shkak të aktiviteteve të tyre kriminale dhe dëshirës për t’iu shmangur arrestimit dhe 
burgimit, trafikantët e qenieve njerëzore hezitojnë të marrin pjesë në studime kërkimore. 
Duhet të theksohet se ky studim nuk u përpoq të identifikonte, lokalizonte apo t’i ftonte 
trafikantët e qenieve njerëzore të merrnin pjesë në intervistë. Për ta bërë këtë, do të duhej që 
të mbijetuarit(at) të pyeteshin për të dhënat personale të trafikantëve të tyre. Kjo do të kishte 
disa pasoja jashtëzakonisht negative, duke përfshirë edhe faktin që të mbijetuarit(at) mund 
të kishin frikë të merrnin pjesë në intervista dhe duhet të ishin shumë të kujdesshëm për 
përgjigjet e tyre ndaj pyetjeve nëse do të merrnin pjesë, sepse do të kishin frikë se trafikantët 
do të mësonin se çfarë thuhej për ta gjatë intervistës. Megjithatë, ajo çfarë është më e 
rëndësishmja është se kontaktimi i trafikantëve me qëllim për t’i ftuar ata të marrin pjesë në 
studim mund të çonte në zbulimin e personave të mbijetuar që kishin marrë pjesë në studim 
dhe, nëpërmjet këtij raporti të botuar, trafikantët mund të mësonin vendndodhjen e tyre të 
mundshme (p.sh. një strehëz në Shqipëri).

Duhet të theksohet se intervistat me personat me njohuri mbi çështjen dhe pjesëmarrësit e 
DGF-së përfshinin polici dhe prokurorët që kanë intervistuar trafikantët e qenieve njerëzore 
dhe, për rrjedhojë, janë të njohur me motivimet dhe taktikat e trafikantëve. Pra, ndërkohë 
që raportit i mungon zëri dhe perspektiva e trafikantëve të qenieve njerëzore, të dhënat e 
mbledhura përmes intervistave me personat me njohuri mbi çështjen, si dhe të mbijetuarit, 
ofrojnë njohuri të rëndësishme për aktivitetet e trafikantëve të qenieve njerëzore, veçanërisht 
në rastet kur viktimat janë të njohura për ta.



TRAFIKUAR NGA DIKUSH QË UNË NJOH

30

© MDA 2022



31

TRAFIKUAR NGA DIKUSH QË UNË NJOH

Marrëdhëniet midis viktimave dhe trafikantëve 

Nga intervistat me të mbijetuarit(at) e trafikimit u konstatua se shumica e të mbijetuarve 
të trafikimit të intervistuar (n=14; 47%) ishin trafikuar nga partneri i tyre (i dashuri, i fejuari, 
bashkëshorti). Tetë të mbijetuar (27%) e identifikuan trafikantin e tyre si mik. Vetëm katër të 
mbijetuar (10%) identifikuan anëtarë të tjerë të familjes (prindërit ose gjyshërit) si trafikantët 
e tyre. Pra, 84 për qind e të mbijetuarve janë trafikuar nga dikush që ishte shumë i afërt me 
ta. Trafikantë të tjerë me të cilët të mbijetuarit(at) e intervistuar raportuan se kishin lidhje të 
ngushta ishin punëdhënës (n=2; 7%), pronarë (n=1; 3%) ose partneri intim i motrës (n=1; 3%).

Seksioni 5: Gjetjet e studimit 
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Duhet të theksohet se kategoria e ‘fqinjit’ nuk është raportuar më sipër. Fillimisht u hipotezua 
nga kërkuesi shkencor kryesor se ‘fqinjët’ do të ishin një kategori e veçantë e trafikantëve 
të qenieve njerëzore të njohura për viktimën. Megjithatë, në kuadër të këtij studimi, të 
mbijetuarit(at) e intervistuar, të cilët raportuan se fqinji i tyre i kishte trafikuar, raportuan 
gjithashtu se ky individ konsiderohej mik i ngushtë. Në rrëfimet e të mbijetuarve, trafikanti 
(fqinji) shpesh përmendej si një mik prej shumë kohësh nga vendbanimi i tyre; dikush me 
të cilin ishin rritur dhe e konsideronin lidhjen më të si një lidhje të ngushtë. Për këtë arsye, 
kategoritë ‘mik’ dhe ‘fqinj’ janë shkrirë në një në këtë raport.

Profilet e trafikantëve

Për sa i përket gjinisë së trafikantëve, 23 nga 30 të mbijetuarit(at) e intervistuar (77%) e 
identifikuan trafikantin e tyre si mashkull. Nga këta, shumica (n=21) e identifikuan trafikantin 
e tyre si një individ mashkull. Në shumicën e këtyre rasteve, trafikanti mashkull ishte i një 
moshe të ngjashme me viktimën dhe ishte përgjegjës për joshjen e të rejave shqiptare për 
shfrytëzim seksual. Dy të mbijetuar të intervistuar identifikuan trafikantët e tyre si dy individë 
meshkuj. Pesë të mbijetuar (16.5%) e identifikuan trafikantin e tyre si femër. Tre të mbijetuar 
e identifikuan trafikantin e tyre si një femër dhe dy të mbijetuar i identifikuan trafikantët e tyre 
si dy femra. Në të pesta rastet e trafikanteve femra, ato ishin shoqe të viktimës. Kjo sfidon 
nocionin se trafikantët e qenieve njerëzore janë gjithmonë meshkuj, ose të paktën pothuajse 
gjithmonë meshkuj.

Dy të mbijetuar (6.5%) i identifikuan trafikantët e tyre si të gjinive të ndryshme, me të paktën 
një autor mashkull dhe një femër.

Në lidhje me nivelin arsimor të trafikantëve, të mbijetuarit(at) sugjeruan se trafikantët e tyre 
kishin arsim të kufizuar. Ky konstatim mbështetet nga intervistat dhe DGF-të me personat 
me njohuri mbi çështjen, të cilët sugjeruan se trafikantët në përgjithësi kanë arsim të kufizuar, 
veçanërisht nuk kanë arsim të lartë dhe pak mundësi punësimi të denjë. Kjo mund të shpjegojë, 
të paktën pjesërisht, pse disa individë vendosin të përfshihen në aktivitete kriminale, të tilla si 
trafikimi i qenieve njerëzore.

 “Trafikantët janë zakonisht të rinj dhe vijnë nga grupe të strukturuara. 
Zakonisht atyre u mungon arsimimi dhe synojnë të shfrytëzojnë 
njerëzit e tjerë. Megjithatë, trafikimi i qenieve njerëzore nuk është 
aktiviteti i tyre i vetëm: ata janë të përfshirë edhe në trafikimin e 
lëndëve narkotike. Ky është profili i përgjithshëm i një trafikanti.” 
(Pjesëmarrës në një DGF)

Për sa i përket moshës së trafikantëve, të gjithë të mbijetuarit(at) e intervistuar (n=30) 
raportuan se trafikanti i tyre ishte më i madh se ata vetë, dhe goxha më i madh kur trafikanti 
ishte prindi ose gjyshi. Të mbijetuarit(at) e trafikuar nga punëdhënësit ose pronarët vunë 
në pah gjithashtu se trafikantët e tyre ishin goxha më të vjetër se ata. Megjithatë, viktimat 
e trafikuara nga një partner intim ishin zakonisht të së njëjtës moshe, ku trafikanti mashkull 
ishte zakonisht vetëm 1-15 vjet më i madh se viktima. Në rastet kur viktimat ishin trafikuar nga 
miqtë, trafikantët ishin gjithashtu të rinj, zakonisht vetëm disa vjet më të mëdhenj se viktima.
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Lidhur me afërsinë e vendndodhjes të trafikantëve me viktimat e tyre, shumë femra të 
mbijetuara të intervistuara të trafikuara nga partneri intim raportuan se e kishin takuar 
trafikantin e tyre në zonën e tyre, duke sugjeruar se trafikimi në Shqipëri shpesh është lokal. 
Trafikantët gjejnë si pre gra dhe vajza të pambrojtura në lagjen e tyre, për shkak të afërsisë 
gjeografike dhe lehtësisë me të cilën ata mund të rekrutojnë dhe të kujdesen për viktimat 
e mundshme. Në mënyrë të ngjashme, viktimat e trafikuara nga miqtë raportuan gjithashtu 
se i kishin takuar trafikantët e tyre nga shumë afër, shpesh përmes rrjeteve të miqve ose 
familjes. Shumica e të mbijetuarve të intervistuar që ishin trafikuar nga shokët/shoqet ishin 
rritur në të njëjtën lagje me trafikantin e tyre dhe i konsideronin ata si miq të ngushtë.

Për sa i përket historikut të trafikantëve, shumë nga të mbijetuarit(at) e intervistuar kishin njohuri 
të kufizuara lidhur me edukimin, statusin martesor ose statusin e punësimit të trafikantëve 
të tyre. Disa të mbijetuar(a), veçanërisht ata që ishin trafikuar nga partnerë intimë meshkuj, 
raportuan se e kishin marrë vesh vetëm më vonë (pas arratisjes ose shpëtimit) se trafikanti 
i tyre ishte më i madh se sa u kishte thënë dhe ishte i martuar me fëmijë. Të mbijetuarit(at) e 
intervistuar nuk ishin në dijeni se partneri i tyre intim tashmë kishte një familje. Në një rast, e 
mbijetuara e intervistuar raportoi gjithashtu se më vonë kishte mësuar se gruaja e trafikantit 
ishte bashkëpunëtore në trafikimin e viktimës.

Vetëm pesë të mbijetuar të intervistuar (16.5%) raportuan se trafikantët e tyre ishin të 
punësuar në kohën e shfrytëzimit të tyre.  Puna dhe aktivitetet e biznesit të trafikantëve, 
siç raportohet nga të mbijetuarit(at) e intervistuar, përfshinin pronësinë ose menaxhimin e 
dyqaneve të bizhuterive ose dyqaneve të automjeteve, punën e rastësishme si roje sigurie, 
ose punën fizike. Megjithatë, disa nga të mbijetuarit(at) e intervistuara që u trafikuan nga 
partneri intim raportuan se trafikanti i tyre mund t’i ketë gënjyer lidhur me statusin e punësimit 
dhe se trafikanti i tyre, në fakt, nuk ishte fare i punësuar.

Asnjë nga të mbijetuarit(at) e intervistuar që u trafikuan nga anëtarët e familjes nuk raportoi 
se trafikantët e tyre ishin të punësuar në kohën e shfrytëzimit të tyre, duke sugjeruar se 
varfëria e familjes luan një rol të rëndësishëm në vendimin për trafikimin e anëtarëve 
të familjes, përfshirë fëmijët. Kjo nxjerr në pah rëndësinë e ndërhyrjes së hershme për të 
identifikuar dhe mbështetur familjet që përballen me varfërinë, në mënyrë që të ulet rreziku i 
trafikimit të fëmijëve në familjet që përballen me vështirësi social ekonomikë.

Të mbijetuarit(at) e intervistuar, të cilët raportuan se trafikantët e tyre ishin të papunë në 
kohën e shfrytëzimit të tyre, sugjeruan se trafikantët i nxirrnin të ardhurat nga aktivitetet e 
trafikimit të qenieve njerëzore, megjithëse ndonjëherë edhe nga aktivitete të tjera kriminale, 
të tilla si trafikimi i drogës dhe vjedhja. Kjo nxjerr në pah lidhjen ndërmjet trafikimit të qenieve 
njerëzore dhe formave të tjera të krimit të organizuar.

Në lidhje me përfshirjen e trafikantëve në aktivitete të tjera kriminale, katërmbëdhjetë të 
mbijetuar të intervistuar (47%) raportuan se ata e dinin, ose dyshonin fort, se trafikantët 
e tyre vepronin në grupe të vogla ose të mesme të krimit të organizuar. Dymbëdhjetë të 

“Kur shkova në komisariat më njoftuan se ishte i martuar dhe kishte 
dy fëmijë. Bashkëpunëtorja e tij ishte gruaja e tij. Ajo kishte përgatitur 
dokumentet për të më çuar jashtë shtetit.” 
(Femër e mbijetuar)”
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mbijetuar (n=40%) raportuan se e dinin ose dyshonin fort se trafikantët e tyre aktualisht 
trafikon viktima të tjera, ose kishin trafikuar viktima të tjera më parë.

Lidhur me aktivitetet e tjera kriminale të kryera nga trafikantët, gjashtë të mbijetuar (20%) 
raportuan se trafikantët e tyre ishin gjithashtu të përfshirë në trafik droge dhe tre (10%) se 
trafikantët e tyre ishin të përfshirë në vjedhje ose grabitje. Katër të mbijetuar (13%) raportuan 
se, përveç veprave penale të trafikimit të qenieve njerëzore, trafikantët e tyre merreshin edhe 
me trafik droge dhe vjedhje ose grabitje. Disa të mbijetuar të intervistuar, veçanërisht ata që 
ishin trafikuar nga partnerë intimë, raportuan se trafikanti i tyre kishte një historik arrestimesh 
të mëparshme për krime të tjera të kryera jashtë vendit. Një e mbijetuar e intervistuar raportoi 
se më vonë kishte mësuar (pas arratisjes së saj) se trafikanti i saj (partneri intim) ishte burgosur 
më parë për tentativë përdhunimi të një fëmije katërmbëdhjetë vjeçar. Një tjetër e mbijetuar 
e intervistuar raportoi se më vonë kishte mësuar se trafikanti i saj (partneri intim) po përdorte 
një emër të rremë për shkak të historikut të tij kriminal dhe përpjekjeve për t’iu shmangur 
autoriteteve.

“Ata (trafikantët) e shohin atë (trafikimin) si një mënyrë jetese dhe 
zgjedhin të shfrytëzojnë njerëzit e tjerë. Fillimisht ata fillojnë një 
marrëdhënie romantike dhe më pas ai (trafikimi i qenieve njerëzore) 
kthehet në një model sjelljeje.” 
(Pjesëmarrës në DGF)”

në Shqipëri përfshihen shpesh në krime të organizuara të rënda, duke marrë fitime të 
konsiderueshme jo vetëm nga shfrytëzimi i të rriturve apo fëmijëve, ose të dyja, por edhe nga 
vjedhjet, grabitjet, trafiku i drogës dhe aktivitete të tjera kriminale.

Në përmbledhje, Këto gjetje nxjerrin qartë në pah faktin se trafikantët e qenieve njerëzore
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Motivimi i trafikantëve

Në të gjitha intervistat, të mbijetuarit(at) identifikuan se motivimi kryesor i trafikantëve të tyre 
për trafikim ishte përfitimi financiar. Të mbijetuarit(at) i përshkruan trafikantët e tyre ose si 
shumë të pasur, ose shumë të varfër; asnjë i mbijetuar i intervistuar nuk e përshkroi trafikantin 
e vet si një person me pasuri mesatare. Siç u përmend në paragrafët më lart, vetëm disa nga 
të mbijetuarit(at) e intervistuar i identifikuan trafikantët e tyre si të punësuar.

Për shkak të madhësisë së kufizuar të kampionit, është e vështirë të identifikohen tendenca 
të qarta sa i takon motivimeve të trafikantëve bazuar në nivelin e tyre real ose të perceptuar 
të pasurisë (siç raportohet nga të mbijetuarit(at) e intervistuar). Megjithatë, nga intervistat 
me të mbijetuarit(at) mund të identifikohen disa modele interesante në lidhje me aktivitetet 
kriminale të trafikantëve, të cilët konsideroheshin nga të mbijetuarit(at) si të pasur. Për 
shembull, trafikantët e përshkruar nga të mbijetuarit(at) e intervistuar si të pasur, ishin po 
ata të cilët merreshin me aktivitete të tjera kriminale, të tilla si trafik droge, si edhe vjedhje 
dhe grabitje. Të mbijetuarit(at) që identifikuan trafikantët e tyre si të pasur dhe të përfshirë 
në aktivitete të tjera kriminale sugjeruan se ndërsa motivimi i trafikantëve për shfrytëzim ishte 
qartësisht përfitimi financiar, trafikantët e tyre nuk kishin nevojë të bënin më shumë para pasi 
ata ishin shumë të pasur (si rezultat i aktiviteteve kriminale). Këta të mbijetuar të intervistuar 
sugjeruan se trafikantëve të tyre thjesht u pëlqente të kryenin krimin, i cili u ishte shndërruar 
në varësi dhe pavarësisht grumbullimit të pasurisë nëpërmjet aktivitetit, si dhe nga krimet 
e tjera, trafikantët e tyre nuk kishin ndërmend të ndalonin veprimtarinë e tyre kriminale. Me 
fjalë të tjera, trafikantët e tyre ishin të angazhuar në mënyrë të përhershme në veprimtarinë 
kriminale.

“Ai shfrytëzonte shumë njerëz për para. Ai kishte varësi ndaj parasë. Ai 
bënte të gjitha llojet e të këqijave për para.” 
(E mbijetuar femër.)

© MDA 2022
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Trafikantët e përshkruar si të varfër u identifikuan shpesh nga të mbijetuarit(at) e 
intervistuar se kishin borxhe të grumbulluara nga bixhozi ose varësia nga alkooli ose droga, 
ose një kombinim i tyre. Sipas të mbijetuarve të intervistuar, viktimat shfrytëzoheshin për t’u 
siguruar trafikantëve paratë e nevojshme për të shlyer borxhet dhe për të paguar varësinë e 
vazhdueshme ndaj alkolit ose drogës. Kjo nxjerr në pah cenueshmërinë me të cilën përballen 
fëmijët që jetojnë në familje që kanë probleme social-ekonomike. Familjet mund të jenë të 
varfra jo vetëm për shkak të mungesës së të ardhurave, por edhe për shkak të varësive dhe 
borxheve, dhe fëmijët në familjet që janë në vështirësi financiare mund të shihen si mall që 
mund të tregtohet për të shlyer borxhet dhe për të paguar për varësitë e tyre.

Më detyroi të lyp në rrugë. Nuk kishim të ardhura pasi askush në 
shtëpinë time nuk punonte. Babai im nuk kishte punë. Ai ishte një 
pijanec i madh. Ai më detyroi të lyp dhe m’i mori të gjitha paratë; ai i 
shpërdoroi ato të gjitha me alkool.” 
(I mbijetuari mashkull.)

“Ai i harxhoi të gjitha paratë që fitoi nga unë për drogë.” 
(Femër e mbijetuar)

© MDA 2022
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Taktikat e rekrutimit të trafikantëve 

Intervistat e kryera me të mbijetuarit(at) për këtë studim, si dhe intervistat me personat me 
njohuri mbi çështjen dhe DGF, nxorën në pah një gamë të larmishme taktikash të përdorura 
nga trafikantët për të rekrutuar viktimat. Disa nga këto taktika të rekrutimit janë diskutuar në 
literaturën mbi trafikimin e qenieve njerëzore, ndërsa të tjerat janë ndoshta të reja. Studimi 
identifikoi se ndërsa ka shumë të përbashkëta sa i takon taktikave të përdorura nga trafikantët 
për të rekrutuar viktimat, taktikat e rekrutimit ndryshojnë disi në varësi të marrëdhënies 
midis viktimës dhe trafikantëve, si dhe nga mosha e viktimës.

Në rastin e fëmijëve të trafikuar nga anëtarët e familjes, studimi identifikoi se trafikantët 
përfitojnë nga ndjenja e detyrimit e viktimave për të mbështetur financiarisht familjen. 
Në rastet e të mbijetuarve të intervistuar që ishin fëmijë kur u trafikuan nga prindërit ose 
gjyshërit e tyre, trafikantët nuk kishin nevojë të përdornin taktika tradicionale të rekrutimit. 
Prindërit ose gjyshërit kishin një marrëdhënie të krijuar prej kohësh me fëmijën, ndonëse të 
thyer dhe të vështirë dhe thjesht u kërkonin atyre të punonin (lypnin ose të ofronin shërbime 
seksuale për të huajt) si, një mjet për të mbështetur financiarisht familjen. Në këto raste, të 
mbijetuarit(at) e intervistuar raportuan se, si fëmijë, ata mendonin se nuk kishin mundësi 
të refuzonin udhëzimet e prindërve ose gjyshërve të tyre. Në një moshë kaq të re, ata nuk 
e dinin kjo gjendja nuk ishte normale dhe se po shfrytëzoheshin. Kjo sugjeron që fëmijët 
janë jashtëzakonisht të cenueshëm ndaj trafikimit nga anëtarët e familjes, sepse ata nuk e 
kuptojnë se po shfrytëzohen dhe se ndërhyrjet për të rritur ndërgjegjësimin për trafikimin 
e qenieve njerëzore dhe format e tjera të shfrytëzimit, dhe të drejtat e fëmijëve, duhet të 
synojnë fëmijët në moshë të re. 

Studimi theksoi më tej se trafikantët gjejnë si pre personat që nuk kanë mbrojtje sociale dhe 
të rinjtë. Siç u përmend më lart, të gjithë të mbijetuarit(at) e intervistuar ishin më të rinj se 
trafikantët e tyre dhe shumica identifikuan se kishin jetuar në një situatë të vështirë familjare 
dhe ishin përballur me sfida financiare. Ky studim identifikoi se trafikantët i vlerësojnë viktimat 
e tyre të mundshme për sa i përket familjes dhe situatës ekonomike, si dhe dëshirave të 
tyre (d.m.th. edukimi, puna, romanca). Pas identifikimit të cenueshmërive dhe dëshirave të 
viktimës, trafikantët identifikojnë më pas mënyrën më të mirë për të mashtruar viktimën. 
Trafikantët më pas futen në jetën e viktimës dhe e mashtrojnë atë duke ndërtuar dashuri dhe 
besim dhe duke i premtuar dashuri dhe siguri ose aventura dhe përfitime financiare.

“Edukimi duhet të fillojë nga shkolla. Nuk e kisha idenë se çfarë ishte 
trafikimi. As moshatarët e mi nuk e dinin. Gjatë nëntë viteve të shkollimit 
dhe kur jetoja me familjen time, nuk kisha dëgjuar kurrë për trafikim 
apo abuzim seksual. Unë mendoj se edhe familja ka disa përgjegjësi: 
prindërit duhet t’i këshillojnë fëmijët se çfarë është marrëdhënie e 
shëndetshme seksuale.” 
(Femër e mbijetuar.)

“Ata janë shumë të aftë t’i vlerësojnë psikologjikisht vajzat. Gjatë 
rekrutimit, ata janë në gjendje të dallojnë nëse vajza ëndërron 
dashurinë, apo nëse ajo është një person spiritual dhe dëshiron të 
duket, të ketë rroba firme dhe të bëjë jetë luksoze. Pra, shfrytëzuesi e 
di mirë se çfarë të ofrojë.” 
(Pjesëmarrës në DGF.)
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Studimi më tej identifikoi se aktivitetet e rekrutimit të trafikantëve ndonjëherë shtrihen 
te familja e viktimës. Intervistat me të mbijetuarit(at) e trafikuar për shfrytëzim seksual 
identifikuan se një taktikë e përdorur nga trafikantët për të fituar besimin e prindërve është 
që trafikanti duket altruist dhe me qëllime të mira nëpërmjet ofrimit të mbështetjes financiare 
për familjen e viktimës. Në rastet e fëmijëve që trafikohen për shfrytëzim seksual, trafikanti 
futet pafytyrësish në rrethin familjar dhe u jep prindërve,vëllezërve e motrave të viktimës 
dhurata dhe para. Pra, trafikanti përpiqet të fitojë besimin e familjes së viktimës me para dhe 
dhurata, përpara se të kalojë te mashtrimi i fëmijës. Në këto raste trafikanti zakonisht gjen si 
pre familje që janë të varfra dhe në nevojë të madhe për mbështetje financiare.

“Nëna ime nuk po mendonte qartë dhe nuk mund të shihte se çfarë 
po ndodhte në të vërtetë. Ajo që kishte rëndësi për të ishte se ata 
(trafikanti) kishin para dhe mund ta ndihmonin familjen tonë.” 
(Femër e mbijetuar.)

© MDA 2022
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Për të mbijetuarit(at) e intervistuar të trafikuar nga partnerë intimë, një gjë e përbashkët 
ishte se trafikanti kishte krijuar dashuri dhe besim me viktimën, duke i thënë se e donte 
dhe duke i premtuar martesë dhe fëmijë së bashku. Intervistat e informatorëve kryesorë dhe 
pjesëmarrësit e DGF-së theksuan se sot, shumë trafikantë të qenieve njerëzore në Shqipëri 
janë meshkuj të rinj shqiptarë që kërkojnë gra dhe vajza shqiptare të reja dhe tërheqëse, 
të cilat i mashtrojnë duke pretenduar se janë të dashuruar me ta, por më pas vazhdojnë t’i 
shfrytëzojnë këto gra dhe vajza seksualisht në Shqipëri apo jashtë saj. 

Personat me njohuri mbi çështjen të intervistuar theksuan faktin se në shumicën e rasteve që 
përfshijnë gra dhe vajza të trafikuara nga partneri intim, një tregues kryesorë për trafikimin 
e qenieve njerëzore është natyra e nxituar e marrëdhënies intime. Pas vetëm disa takimesh, 
trafikanti futet në rrethin e ngushtë (familjen e ngushtë) të viktimës, premton martesë dhe 
gjen ‘punë’ për çiftin në një qytet apo vend tjetër. Për shkak se viktima beson se është në 
një lidhje me partnerin intim, ajo shkon me dëshirë me të në një qytet tjetër të Shqipërisë, 
ose jashtë saj. Kjo nënvizon rëndësinë e rritjes së ndërgjegjësimit, midis të rinjve, prindërve 
dhe kujdestarëve, për këtë tregues kryesorë (natyra e nxituar e një marrëdhënieje), si dhe 
ndërgjegjësimin mbi metodat e raportimit të rasteve të dyshuara të trafikimit të qenieve 
njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse për të rinjtë dhe të rriturit e cenueshëm.

“Ata (trafikantë) janë të organizuar dhe përdorin djem të pashëm, të 
veshur mirë dhe që flasin bukur si karrem që vajzat të bien në dashuri. 
Ata i udhëzojnë vajzat që për hir të dashurisë të mos flasin me policinë 
apo familjet e tyre”. 
(Pjesëmarrës në DGF.)

“Gjithçka filloi kur takova një djalë të ri. Fillova ta njihja dhe me kalimin 
e kohës u afruam më shumë. Filluam, ose më mirë, fillova, t’i besoja 
atij. Ne diskutonim gjithçka, i tregonim njëri-tjetrit gjithçka, flisnim për 
familjet tona, marrëdhëniet tona me ta etj. Unë mendoja se ai më 
thoshte të vërtetën.” 
(Femër e mbijetuar.)

Emina (pseudonim) u trafikua si e rritur në një vend të huaj për qëllime shfrytëzimi 
seksual. Trafikanti i saj ishte partneri (i fejuari) i saj intim. Emina tha gjatë intervistës se 
lidhja fillimisht ishte shumë pozitive. I fejuari i saj i premtoi se do të martoheshin dhe se ajo 
do të ishte e sigurt dhe e lumtur.

“Në fillim, ai sillej si djalë i mirë. Ai ishte perfekt; ai kishte gjithçka që unë kërkoja.”

Megjithatë, pas një periudhe të shkurtër kohe, i fejuari i Eminës u bë shumë i dhunshëm. 
Ai sillte rregullisht burra në shtëpinë e tyre dhe e detyronte atë të kryente marrëdhënie 
seksuale me ta në këmbim të pagesës, të cilën e mbante ai. Emina tha se ndihej tepër e 
zhgënjyer nga i fejuari i saj duke shtuar se nuk e besonte se dikush që ajo e donte mund 
ta shfrytëzonte.

Histori nga një e mbijetuar: Emina
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Trafikantët të cilët janë miq të viktimës, si dhe disa trafikantë partnerë intimë dhe punëdhënës, 
gjithashtu përdorin taktikën e premtimit të punësimit, përfitimit financiar ose aventurës 
si mjet rekrutimi. Kjo është një taktikë tradicionale që është diskutuar në literaturën mbi 
trafikimin e qenieve njerëzore.  Në këtë metodë rekrutimi, miku, partneri ose punëdhënësi i 
sugjeron viktimës që të zhvendoset në një qytet tjetër të Shqipërisë ose në një vend tjetër, 
për të përjetuar udhëtime dhe aventura ose për të gjetur punë të paguar mirë. Në shumë 
raste trafikanti ofron të paguajë për shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit të viktimës. Me 
të mbërritur në vendin e destinacionit, trafikanti i thotë viktimës se i detyrohet atij një borxh 
për shpenzimet e udhëtimit dhe të tjera dhe se viktima duhet të përfshihet në punë ose 
shfrytëzim seksual, ose të dyja, në mënyrë që të shlyejë këtë borxh artificial.

“Ajo që duhet theksuar këtu është nxitimi. Ata nxitojnë ta njohin 
individin dhe të prezantohen me familjen, e një javë më vonë 
vendosin të largohen jashtë vendit. Gjithçka ndodh kaq shpejt dhe ata 
pretendojnë se e duan vajzën. Megjithatë, sapo vajza shkon me ta, ata 
… fillojnë të bëjnë presion.” 
(Pjesëmarrës në DGF.)

26   Shih, për shembull, UNODC, 2020, Raporti global për trafikimin e 2020, https://www.unodc.org/documents/data-and-anal
       ysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_ëeb.pdf 

“Në atë moment kishim rreth një vit të lidhur. Unë ndiqja universitetin 
në atë kohë, kështu që pas një viti lidhjeje, ai më ofroi të më çonte në 
Gjermani dhe të gjente një bursë për studime për financë. E doja dhe 
e besoja dhe isha magjepsur nga perspektiva për të studiuar jashtë 
vendit.” 
(Femër e mbijetuar.)

Studimi identifikoi se në raste të tilla të premtimit për punësim, përfitim financiar ose 
aventurës për të rekrutuar viktima, shpesh përfshihet një autore femër. Siç u përmend në 
faqet e mëparshme, pesë të mbijetuar të intervistuar që u trafikuan nga miqtë raportuan 
se rekrutuesi i tyre ishte femër. Në të pesta këto raste, taktika e rekrutimit e përdorur nga 
trafikantja femër ishte t’i premtonte viktimës punësim, përfitim financiar ose aventurë. Në 
raste të tilla, femrat rekrutuese futen në jetën e viktimës, i ftojnë në aktivitete dhe evente dhe 
u blejnë gjëra, si, për shembull, rroba. Rekrutueset femra dëgjojnë problemet e viktimës dhe 

Luljeta (pseudonim) ishte e rritur kur u rekrutua nga një shoqe dhe u trafikua për punë 
të detyruar dhe shfrytëzim seksual jashtë vendit. Shoqja e Luljetës i tregoi asaj për një 
punë të mirë në një vend të Evropës dhe e vuri në kontakt me një pronar biznesi që do 
ta punësonte. Me të mbërritur në shtetin e huaj, pronari i biznesit i tha Luljetës se do 
të punonte si banakiere dhe do të merrte një rrogë të mirë. Megjithatë, ditën e saj të 
parë të punës, Luljeta u dërgua nga trafikanti në një dhomë ku i thanë se do të ‘punonte’ 
(të ofronte shërbime seksuale për klientët). Kur Luljeta tha se nuk donte të qëndronte, 
pronari i biznesit u bë i dhunshëm. 

Histori nga një e mbijetuar: Luljeta
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ofrojnë këshilla. Më pas, pas një periudhe të shkurtër kohe, ata i sugjerojnë viktimës që të 
ndjekë një aventurë (punë, udhëtim, etj.) në një qytet ose vend tjetër, duke e çuar viktimën në 
një vend shfrytëzimi dhe duke ia dorëzuar viktimën një grupi më të madh kriminelësh. Ky rast 
nxjerr në pah rolin e rëndësishëm që luajnë trafikantet femra në rrjetet e trafikimit të qenieve 
njerëzore.

Intervista me informatorin kryesor dhe pjesëmarrësit në grupet e fokusuara pohuan se 
shumë nga rekrutueset femra janë vetë ish-viktima trafikimi. Ata thjesht përdorin të njëjtat 
taktika që dikur ishin përdorur për t’i rekrutuar ato për të identifikuar dhe mashtruar viktimat e 
reja. Ndërsa studimi nuk mundi të zbulonte nëse këto ish-viktima trafikimi ishin bërë rekrutuese 
sepse ishin detyruar nga një rrjet kriminal ta bënin këtë gjë, ka të ngjarë që disa ish-viktima 
të jenë detyruar të bëhen trafikante nga rrjetet e krimit të organizuar, ndërsa të tjerat e kanë 
bërë këtë thjesht për shkak të mungesës së aksesit në mundësitë e duhura të punësimit.

“Është më e lehtë për trafikantet femra të rekrutojnë njerëz, sepse ato 
duken më të besueshme.” 
(Pjesëmarrës në DGF.)

© MDA 2022

“Një analizë e thjeshtë të tregon se njeriu nuk mund të bëhet rekrutues 
pa qenë më parë i trafikuar. Kur folëm me policinë, morëm informacion 
se si ato trafikoheshin dhe pse tani rekrutojnë vajza, gjë që është për 
qëllime fitimi”. 
(Pjesëmarrës në DGF.)

“Ka gjithmonë një femër të përfshirë në historinë e tyre.” 
(Pjesëmarrës në DGF.)
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Studimi më tej identifikon se për viktimat që trafikohen nga miqtë ose partnerët, mediat 
sociale luajnë një rol të rëndësishëm për rekrutimin e tyre fillestar. Intervista me informatorin 
kryesor dhe pjesëmarrësit në DGF theksuan faktin se përdorimi i mediave sociale si 
platformë për rekrutimin e viktimave të mundshme të trafikimit ishte një taktikë mjaft e re 
dhe gjithnjë e më shpeshtë. Siç u vu re nga pjesëmarrësit, fëmijët dhe të rinjtë shpenzojnë 
kohë të konsiderueshme, shpesh pa mbikëqyrje, në internet dhe përdorin aplikacione të 
ndryshme të mediave sociale për të takuar miq të rinj. Megjithatë, këto platforma përdoren 
gjithashtu nga trafikantët për të identifikuar viktimat e mundshme. Pjesëmarrësit në intervista 
dhe DGF vunë në dukje se, në veçanti, trafikantët në Shqipëri përdorin shpesh Instagram-in 
dhe Facebook-un për të identifikuar viktimat e mundshme dhe për të filluar komunikimin dhe 
mashtrimin online. 

“Facebook-u dhe mediat e tjera sociale kanë kontribuar për trafikimin 
e qenieve njerëzore sepse ato nuk mbikëqyren nga nëna, ndërsa babai 
jeton dhe punon jashtë shtetit dhe familja është në fshat. Trafikantët 
përfitojnë nga këto elemente dhe zgjedhin vajza, edhe në klasën e 
gjashtë, për aq kohë sa janë të zhvilluara fizikisht. Ata kontrollojnë 
rrjetet e tyre sociale, shohin fotot e tyre dhe i kërkojnë të dalin. Nënat 
u japin leje sepse mendojnë se kjo është gjëja e duhur që duhet të 
bëjnë vajzat, të dalin në një takim me dikë.” 
(Pjesëmarrës në DGF.)

© MDA 2022



43

TRAFIKUAR NGA DIKUSH QË UNË NJOH

Përdorimi i mediave sociale si kanal rekrutimi duket se është veçanërisht i përdorur për 
trafikantët që kërkojnë të rekrutojnë femra të reja shqiptare për trafikim seksual. Trafikanti 
krijon miqësi me viktimën përmes aplikacionit të mediave sociale, e mashtron atë në internet 
për një periudhë disa javore dhe më pas vazhdon ta mashtrojë përmes kontaktit ballë për 
ballë.

Në përmbledhje, ky studim identifikon një sërë taktikash të përdorura nga trafikantët 
e qenieve njerëzore për të rekrutuar viktima të mundshme. Me përjashtim të rekrutimit të 
viktimave me premtimin për punësim, mundësi studimi ose aventura jashtë shtetit, taktikat e 
përshkruara në këtë studim nuk janë diskutuar mirë deri më sot në literaturën mbi trafikimin 
e qenieve njerëzore. Ajo çfarë është e rëndësishme është se studimi zbulon se trafikantët 
analizojnë me kujdes viktimat e tyre të mundshme për sa i përket cenueshmërive dhe dëshirave 
të tyre, në mënyrë që të identifikojnë mënyrën më të mirë për të krijuar një marrëdhënie me 
ta dhe më pas për t’i mashtruar ato. Studimi më tej identifikon se trafikantët i konsolidojnë 
përpjekjet e tyre për të rekrutuar një viktimë duke u futur në jetën e viktimës dhe duke fituar 
besimin e familjes. Në lidhje me trafikimin seksual në mënyrë specifike, studimi tregon se 
trafikantët (veçanërisht trafikantët e rinj meshkuj) krijojnë marrëdhënie romantike me viktimat 
(veçanërisht vajzat adoleshente), duke u premtuar atyre martesë dhe fëmijë së bashku, dhe të 
gjitha këto përdoren si karrem për ta transferuar lehtësisht viktimën në vendin e shfrytëzimit. 
Mediat sociale po përdoren gjithnjë e më shumë si mjet nga trafikantët e rinj meshkuj për të 
identifikuar viktimat e reja të mundshme femra me të cilat mund të krijojnë një marrëdhënie 
të rreme përpara se t’i detyrojnë ato për shfrytëzim seksual. Studimi hedh gjithashtu dritë të 
vlefshme mbi rolin e autoreve femra në veprat e trafikimit të qenieve njerëzore, ku trafikantet 
femrat shpesh luajnë rolin e mikes së viktimës. Nëpërmjet një miqësie të rreme, autoret femra 
janë në gjendje t’i detyrojnë me lehtësi viktimat femra më të reja që të udhëtojnë me to në 
vendin e shfrytëzimit, përpara se t’ia dorëzojnë viktimën një grupi më të madh trafikantësh. 
Shumë autore femra janë vetë ish-viktima të trafikimit. Për viktimat e trafikimit të fëmijëve, 
situata është e ndryshme: nuk kërkohen taktika rekrutimi nga anëtarët e familjes që trafikojnë 
fëmijë pasi fëmijët detyrohen lehtësisht për shfrytëzim për punë për shkak të ndjenjave të 
detyrimit ndaj familjes së tyre dhe fajit. 

Më tej duhet theksuar se taktikat janë të ndryshme ndërmjet trafikantëve që kanë lidhje me 
viktimën dhe trafikantëve të panjohur. Trafikanti që njihet nga viktima mund të përfitojë nga 
marrëdhënia e tyre për ta transferuar me lehtësi viktimën në një vend tjetër për shfrytëzim. 
Trafikanti i njohur për viktimën e manipulon lehtësisht atë përmes dashurisë dhe besimit 
për ta detyruar atë për shfrytëzim seksual ose shfrytëzim për punë, ose të dyja. Në fazën e 
rekrutimit, nuk kërkohet forca dhe kërcënimet. Përkundrazi, përdoret dashuria dhe besimi 
për të bindur viktimën të bëjë atë që dëshiron trafikanti.

“Mediat sociale janë kthyer në burimin kryesor të rekrutimit. Ditët e 
sotme, viktimat adoleshente të trafikimit priren të rekrutohen përmes 
mediave sociale. Kjo është kthyer në një nga metodat më moderne 
dhe më të rrezikshme të rekrutimit, veçanërisht për adoleshentët.” 
(Pjesëmarrës në DGF.)
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Taktikat e kontrollit të trafikantëve 

Studimi tregon se trafikantët përdorin një sërë metodash për të ushtruar kontroll mbi viktimat 
e tyre. Disa nga këto taktika janë të njëjta me ato që përdorin trafikantët që nuk njihen nga 
viktimat. Megjithatë, u identifikuan disa nuanca specifike të taktikave që do të shqyrtohen 
më poshtë. Për më tepër, studimi gjeti një model të qartë kontrolli në rastet e trafikantëve të 
njohur për viktimën, duke filluar me taktika delikate kontrolli, të pasuara shpejt nga përdorimi 
i taktikave më të forta.

Studimi identifikoi se një taktikë e përdorur shpesh nga trafikantët që njihen nga viktimat e 
tyre është ndarja fizike dhe psikologjike e viktimave nga familjet e tyre. Më sipër u theksua se 
trafikantët shpesh përpiqen të fitojnë dashurinë e familjes së viktimës në fazën e rekrutimit. 
Pasi përfundimit të rekrutimit dhe viktima të jetë transferuar në vendin e shfrytëzimit, trafikanti 

© MDA 2022
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nuk kërkon më dashurinë apo besimin e familjes së viktimës. Në fakt, është e dëmshme për 
aktivitetet kriminale të trafikantit që viktima të mbetet në kontakt me familjen, ose që familja 
të përpiqet të kontaktojë trafikantin për të kontrolluar mirëqenien e fëmijës së tyre. Për 
këtë arsye, taktikat e trafikantëve ndryshojnë ndjeshëm pas përfundimit të rekrutimit dhe 
fillimit të fazës së shfrytëzimit të viktimave; në fazën e kontrollit dhe shfrytëzimit, familjet e 
viktimave nuk u nevojiten më trafikantëve, kështu që ato shihen si një barrë që ata duhet ta 
heqin qafe.

Intervistat dhe DGF-të e kryera për këtë studim identifikuan se për të ushtruar kontroll mbi një 
viktimë, trafikanti nxjerr në pah grindje reale ose të stisura midis të resë dhe prindërve të saj 
ose anëtarëve të tjerë të familjes dhe pozicionohet si një person i besuar në jetën e viktimës. 
Trafikanti e inkurajon viktimën të zvogëlojë kontaktet me anëtarët e afërt të familjes dhe 
të kalojë më shumë kohë me të. Kjo taktikë është e dobishme për zvogëlimin e aftësisë së 
perceptuar të viktimës për t’iu drejtuar familjes për ndihmë: trafikanti i ngjall viktimës ndjenjën 
se ajo është e shkëputur nga familja dhe nuk mund të mbështetet tek anëtarët e familjes 
për ndihmë. Gjithashtu ai siguron që viktima t’i nënshtrohet më lehtë presionit psikologjik 
të shfrytëzimit dhe zvogëlon shanset që ajo të tentojë të arratiset. Pra, studimi identifikon 
një tregues të ri për trafikimin e qenieve njerëzore: kontakti i viktimës me familjen e tyre 
kufizohet nga trafikantët (partnerët intimë) pas një marrëdhënieje të shpejtë që çon në 
zhvendosjen e çiftit të ri në një qytet apo shtet tjetër.

Një tjetër taktikë kryesore kontrolli e përdorur nga trafikantët e qenieve njerëzore është ajo 
e borxheve artificiale. Kjo taktikë diskutohet në literaturën mbi trafikimin e qenieve njerëzore.  
Një numër i të mbijetuarve të intervistuar raportuan se trafikantët e tyre, anëtarë të familjes, 
miq, partnerë ose pronarë, i kontrollonin ata përmes presionit financiar. Trafikanti i thotë 
viktimës se ai ose ajo i ka borxh para. Të tilla borxhe artificiale grumbullohen në momente të 
ndryshme kur, për shembull, miqtë (trafikantë) i thonë viktimës se kanë shpenzuar para për të 
gjatë pazareve, për faturat e hotelit ose për blerjen e drogës që kanë konsumuar së bashku.

“Trafikantët kalojnë një deri në dy muaj duke vëzhguar marrëdhënien 
e viktimës me familjen e tyre. Më pas, ata fillojnë t’i izolojnë nga familja, 
duke i humbur kontaktet me të afërmit e tyre, në mënyrë që të mos e 
përballojnë më vonë presionin psikologjik”. 
(Pjesëmarrës në DGF.)

“Kjo është pikërisht ajo që ata më thoshin. Ata e kuptuan se nuk kisha 
ku të shkoja. Pasi më lejuan të qëndroja në shtëpinë e tyre për disa 
ditë, më thanë se i kisha borxh që më siguruan ushqim dhe një vend 
për të fjetur. Se i kisha borxh.” 
(I mbijetuar mashkull.)

27   Shih, për shembull, UNODC, 2020, Raporti global për trafikimin e personave 2020: https://www.unodc.org/docu
       ments/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
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Metoda të ngjashme përdoren nga trafikantët që hiqen si partneri intim i viktimës. Viktimave 
të tilla u thuhet nga partneri i tyre se janë të pasur. Trafikanti i ble viktimës rroba dhe darka të 
shtrenjta, por më pas i thotë se duhet të punojnë për të shlyer borxhin.

Partnerët intimë (trafikantë) përdorin gjithashtu taktikën për t’i thënë viktimës se kanë borxhe, 
se viktima ka një detyrim si e dashura ose bashkëshortja e tyre për t’i ndihmuar për të shlyer 
detyrimet. Viktima ndjen një ndjenjë detyrimi për të ndihmuar partnerin dhe i nënshtrohet 
shfrytëzimit seksual me shpresën se do të jetë vetëm për një kohë shumë të shkurtër, derisa 
të mblidhen para të mjaftueshme për të shlyer borxhet.

Ndërsa taktika e kontrollit të viktimave nëpërmjet borxheve artificiale është identifikuar më 
parë në literaturën mbi trafikimin e qenieve njerëzore, studimi aktual identifikon për herë të 
parë se viktimat që kanë lidhje të ngushta me trafikantët e tyre i nënshtrohen lehtësisht këtij 
mjeti kontrolli sepse nuk duan të zhgënjejnë trafikantët, të cilët janë miqtë apo partnerët e tyre 
intimë. Viktimat mund të pranojnë të shlyejnë një borxh artificial sepse shoku ose partneri i 
tyre u ka blerë diçka dhe ata ndihen të detyruar t’ua kthejnë paratë. Sipas intervistave me 
personat me njohuri mbi çështjen dhe pjesëmarrësve në DGF, kjo taktikë funksionon në 
mënyrë shumë efektive, veçanërisht në rastet e grave dhe vajzave të trafikuara nga partneri i 
tyre intim. Viktimat i nënshtrohen lehtësisht angazhimit në punë shfrytëzuese për të shlyer një 
borxh të familjes ose ndonjë shpenzim tjetër artificial. Për shkak se viktima është e dashuruar 
me trafikantin, ajo mund të durojë shfrytëzimin për një periudhë të gjatë, sepse dëshiron që 
të shlyhet borxhi në mënyrë që të mund të kthehen në marrëdhënien që kishin përpara se të 
fillonte shfrytëzimi. 

Studimi më tej identifikon se shpesh ekziston modeli i përshkallëzimit të shpejtë të dhunës 
dhe kërcënimeve kur viktimat i njohin trafikantët e tyre. Studimi zbuloi se metodat më të 
forta të kontrollit zbatohen nga trafikantët kur taktikat delikate të kontrollit nuk janë më 

Drita (pseudonim) ishte fëmijë kur u trafikua për shfrytëzim seksual nga miqtë në Shqipëri. 
Një ditë, miqtë e saj i thanë se kishin para dhe mund të blinin rroba për vete dhe për Dritën 
dhe se më pas do të shkonin në një lokal bashkë. Më vonë atë natë, Drita i shoqëroi miqtë 
e saj në një hotel ku ata i thanë se ajo duhej të bënte seks me burrat që ishin në hotel dhe 
se do të fitonte shumë para. Kur Drita refuzoi, trafikantët i bërtitën dhe e kërcënuan se do 
ta vrisnin.

Histori nga një e mbijetuar: Drita

“Ata i ofruan të mbijetuarës një mënyrë luksoze jetese në fillim dhe më 
pas i thanë se duhej të paguante gjithçka. Asaj iu tha se familja e saj 
nuk mund t’i paguante shpenzimet dhe ajo ishte shumë e re për të 
punuar, kështu që e vetmja mënyrë ishte shfrytëzimi. 
(Pjesëmarrës në DGF.)

“Ai vinte nga një familje e varfër dhe më tha se kishin marrë një kredi 
për të ndërtuar shtëpinë. Për shkak të kësaj, ne duhej të fitonim para 
për të shlyer kredinë.” 
(Femër e mbijetuar.)
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efektive. Sipas intervistës së informatorëve kryesorë dhe pjesëmarrësve në DGF, taktika më 
të forta kontrolli përdoren shpejt nga trafikantët kur metoda e borxhit artificial nuk funksionon 
më dhe viktima kërkon të largohet nga situata e shfrytëzimit ose tenton të arratiset.

Të mbijetuarit(at) e intervistuar raportuan se ishin kërcënuar nga trafikantët me arrestim dhe 
burgosje, me dhunë dhe madje edhe vdekje nëse nuk përmbushnin kërkesat e trafikantëve 
të tyre. Disa të mbijetuar raportuan se trafikantët i kishin kërcënuar menjëherë pasi ishin 
transferuan në vendin e shfrytëzimit. Trafikantët i trembnin duke u thënë se njihnin njerëz 
të rëndësishëm që do ta dëmtonin viktimën, duke u rrënjosur viktimave frikën se do të 
sulmoheshin menjëherë fizikisht nëpërmjet rrahjes ose therjes me thikë.

“Ajo filloi të më kërcënonte, duke më thënë se nuk kisha zgjidhje tjetër 
veçse të flija me ata njerëz. Ajo më kërcënoi se do më vriste. Ajo më 
shante vazhdimisht. Ajo përdori fjalë që ju as nuk mund t’i imagjinoni, 
më bërtiti. Ajo më detyroi të flija me ata njerëz.” 
(Femër e mbijetuar.)

© Serjana Shterbela
Konkursi  Histori të pathëna
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Trafikantët kërcënojnë gjithashtu se do të lëndojnë të dashurit e viktimave, veçanërisht 
prindërit dhe motrat dhe vëllezërit më të vegjël. Sipas disa të mbijetuarve, trafikantët 
kërcënuan se do të rrëmbenin vëllezërit e motrat e viktimës dhe do t’i çonin në të njëjtin vend 
shfrytëzimi. Duke qenë se trafikantët ishin futur më parë në jetën e viktimës, viktima e dinte 
mirë se trafikantët e dinin adresën e tyre dhe shkollën ku studionin vëllezërit dhe motrat. Pra, 
kërcënimet nga trafikantët të njohur për viktimën se do të rrëmbejnë dhe dëmtuar vëllezërit 
e motrat ose prindërit e viktimës janë një mjet shumë efektiv për të kontrolluar viktimat.

Ky konstatim tregon gjithashtu se viktimat e trafikimit dhe familjet e tyre mund të kenë 
mungesë besimi te forcat e rendit. Vetë viktimat përpiqen të zgjidhin situatën e shfrytëzimit 
dhe të kërcënimit pa e raportuar atë te autoritetet. Kjo mund të nënkuptojë se viktimat 
dhe familjet e tyre nuk kanë informacion të formave të raportimit të rasteve të trafikimit të 
qenieve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse në dispozicion të tyre, ose nuk besojnë se 
autoritetet do të jenë në gjendje t’i mbrojnë ato, ose të dyja.

Trafikantët përdorin shpesh dhunën për të kontrolluar viktimat e tyre. Përveç kërcënimeve 
për dhunë, shumë të mbijetuar raportuan se kishin vuajtur dhunë të rregullt dhe akute nga 
trafikantët e tyre. Për disa, dhuna kishte filluar menjëherë pasi ishin transferuar në vendin e 
shfrytëzimit.

Shumica e të mbijetuarve të intervistuar raportuan se nuk kishin përjetuar dhunë nga dora 
e trafikantit të tyre derisa ishin zhvendosur në vendin e shfrytëzimit. Siç u përmend më 
lart, trafikantët përdorin taktika të ndryshme rekrutimi për të joshur viktimat në vendin e 
shfrytëzimit, qoftë në një qytet tjetër ose në një shtet tjetër, dhe vetëm pas transferimit të tyre 
në këtë vend fillojnë taktikat e kontrollit, përfshirë dhe dhunën. Disa nga të mbijetuarit(at) e 
intervistuar raportuan se ishin përpjekur të largoheshin nga vendi i shfrytëzimit sapo e kishin 
kuptuan se po shfrytëzoheshin. Të mbijetuarit(at) e rritur e kishin kuptuar shumë shpejt, 
zakonisht ditën e parë të transferimit të tyre në vendin e shfrytëzimit, se ishin trafikuar për 
punë ose shfrytëzim seksual, ose për të dyja. Përgjigja e tyre pasi e kishin kuptuar këtë ishte 
kërkesa për t’u larguar, ose tentativa për t’u arratisur. Në këtë pikë trafikantët ushtrojnë kontroll 
mbi viktimën përmes dhunës. Në shumicën e rasteve kjo dhunë vazhdon derisa viktima ose 
arratiset përfundimisht ose shpëtohet.

“Më tha se do më gjente një punë. Pastaj më gënjeu dhe më tha se 
nuk mundi ta gjente punën. Ai filloi të më kërcënonte se do të më 
vriste nëse nuk do të punoja në rrugë. Më kërcënoi mua me thikë”. 
(Femër e mbijetuar.)

“Trafikanti kërcënon se do të lëndojë familjen e viktimës sepse familja 
është një nga dobësitë kryesore të tyre. Shprehjet e përdorura janë: 
“Unë e di se ku jeton familja jote”; “E di që ke një motër”; “Nëse ti nuk 
e bën këtë, unë do ta bëj atë”; “E di ku ishe sot pranë kësaj shkolle”, 
sepse trafikantët monitorojnë vazhdimisht viktimat e tyre. Dhe më pas 
viktimat ndalojnë së kujdesuri për veten dhe përqendrohen vetëm te 
mirëqenia dhe siguria e familjeve të tyre. Kështu funksionojnë këto 
mekanizma dhe teknika.” 
(Pjesëmarrës në DGF.)
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Disa të mbijetuar raportuan se dhuna ishte përshkallëzua me kalimin e kohës. Trafikantët kishin 
rritur shpeshtësinë dhe ashpërsinë e rrahjeve si mjet për të ushtruar kontroll të vazhdueshëm 
mbi viktimat. Disa të mbijetuar të intervistuar raportuan se janë goditur rregullisht me sende 
të ndryshme shtëpiake, përveç goditjes me grushte dhe shkelma.

Një tjetër metodë e zakonshme kontrolli që përdoret nga trafikantët është izolimi në vendin 
e shfrytëzimit. Disa të mbijetuara të trafikuara për shfrytëzim seksual raportuan se ishin 
mbyllur fizikisht në një dhomë në një shtëpi, hotel ose bordello. Viktima shpesh shfrytëzohej 
në dhomën ku ishte e izoluar dhe hante e flinte në të njëjtën dhomë. Dera mbahej e mbyllur 
dhe ishte ose pa dritare, ose dritarja ishte e mbyllur për të parandaluar arratisjen e viktimës. 
Dhoma ruhej shpesh nga trafikanti ose bashkëpunëtorët e tij. Disa të mbijetuar raportuan se 
ishin të lidhur në shtrat ose në një objekt tjetër të rëndë në dhomë.

Viktimat gjithashtu shpesh kontrollohen nga trafikantët e tyre përmes konfiskimit të 
dokumenteve personale, të tilla si pasaporta, patenta, ose karta e identitetit. Një taktikë 
e zakonshme e përdorur nga trafikantët është t’u premtojnë viktimave se pas një periudhe 
të caktuar pune, do t’ua kthejnë dokumentet e tyre personale dhe ato do të lejohen të 
kthehen në shtëpi. Disa të mbijetuar(a) raportuan se përderisa ishin në një vend të huaj dhe 
pa pasaportë, mendonin se nuk do të mund të arratiseshin dhe të ktheheshin në shtëpi. Pa 
pasaportë ata nuk do të ishin në gjendje të udhëtonin me avion për t’u kthyer në shtëpi, ose 
t’ua dëshmonin identitetin oficerëve të zbatimit të ligjit.

“Vazhdova të refuzoja dhe të thosha se nuk mund ta bëja atë. Nuk 
mund ta imagjinoja të flija me çdo burrë, çdo plak, të çfarëdo race. Më 
pas ata të dy më kërcënuan se nëse nuk e bëja, jeta ime dhe e djalit 
tim do të merrte fund. Ai më rrahu sapo erdhëm në shtëpi dhe unë 
u detyrova të flija me burrat që ai solli në shtëpi. Qarjet e mia, lotët, 
dhuna, gjithçka u dëgjua nga fqinji ynë i moshuar.” 
(Femër e mbijetuar.)

“Kafeneja kishte një depo ku mbaheshin pijet dhe furnizimet. Aty 
kishte një krevat dhe ai më tha se kisha nevojë të flija dhe se ajo ishte 
dhoma ime. Unë shpreha pakënaqësinë time për dhomën sepse ishte 
e vogël, e mbyllur, pa dritare, e pisët dhe kishte shumë gjëra brenda. 
Por, sapo e thashë këtë, ai më tërhoqi nga flokët dhe më tha se duhet 
të bëja çfarë më tha ai. Kjo ndodhi ditën kur mbërrita dhe pikërisht 
atëherë filloi edhe terrori. Asgjë nga ato që më kishte premtuar miku 
im nuk u përmbush; ishte tërësisht e kundërta. Gjithçka që mendoja 
se dija ishte një gënjeshtër.” 
(Femër e mbijetuar.)

“Më vonë dhuna nga ai u përshkallëzua dhe më godiste në kokë dhe 
në stomak me sende të forta”. 
(Femër e mbijetuar.)

“Më mbajti të mbyllur në dhomë; më lidhi në shtrat, më rrahu deri sa 
më bëri të më dilte gjak.” 
(Femër e mbijetuar.)
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Viktimat shpesh kontrollohen më tej nga trafikantët e tyre me anë të konfiskimit të celularit 
ose kufizimit të përdorimit të tij. Shumë të mbijetuar raportuan se trafikanti i tyre ua kishte 
konfiskuar telefonin sapo ishin transferuar në vendin e shfrytëzimit. Disa të mbijetuar 
raportuan se ata ishin në gjendje të bënin telefonata me familjen e tyre, por se telefonatat 
monitoroheshin nga trafikantët për t’u siguruar që viktimat të mos u tregonin familjeve 
të tyre për shfrytëzimin ose të përpiqeshin të kërkonin ndihmë. Në disa raste, trafikantët 
i kishin detyruar viktimat t’i telefononin familjeve të tyre vetëm një herë për t’u thënë 
prindërve se kishin shkuar jashtë shtetit dhe nuk dëshironin të kishin më kontakt me ta. Ky 
konstatim sugjeron një tregues kryesorë të trafikimit të qenieve njerëzore, për të cilin duhet 
që veçanërisht prindërit të ndërgjegjësohen: zhvendosja e papritur në një qytet tjetër ose 
jashtë shtetit, së bashku me deklarimin e papritur të viktimës se dëshiron të ndërpresë çdo 
kontakt me ta.

Trafikantët i kontrollojnë viktimat edhe duke i droguar ato. Disa të mbijetuar të trafikuar për 
shfrytëzim seksual raportuan se ishin detyruar të merrnin drogë, një taktikë e përdorur për 
ta mbajtur viktimën të nënshtruar dhe të bindur. Viktimat detyrohen të konsumojnë ose të 
injektojnë një sërë drogash. Disa të mbijetuar të intervistuar raportuan se ishin detyruar 
të përdornin kokainë, ndërsa të tjerët nuk e dinin se çfarë droge kishin marrë. Megjithatë, 
ata raportuan se ndiheshin shumë të qetësuar nën efektin e drogave dhe konfuzë gjatë 
kohëzgjatjes së shfrytëzimit të tyre. Siç u theksua më lart, ky konstatim nxjerr në pah lidhjet 
midis aktiviteteve të trafikimit të qenieve njerëzore dhe krimit të organizuar: trafikantët kanë 
qasje në droga të ndryshme dhe janë të aftë t’ua japin ato me detyrim viktimave të tyre.

Disa të mbijetuar raportuan se, pas një jave me këtë trajtim, ata kishin zhvilluan varësi nga 
droga. Më pas, trafikantët kishin përdorur taktikën që t’u thonin viktimave se u detyroheshin 
trafikantëve para për blerjen e drogës, të cilat viktimat duhej t’i shlyente përmes punës 
shfrytëzuese.

Për viktimat e shfrytëzimit seksual, qofshin ata të rritur apo fëmijë, një taktikë specifike 
kontrolli e përdorur nga trafikantët është shantazhi. Trafikantët në një marrëdhënie intime 
me viktimën e tyre mund të filmojnë aktivitetet e tyre seksuale dhe më vonë t’i përdorin videot 
për të shantazhuar viktimën që të vazhdojë të shfrytëzohet seksualisht, duke kërcënuar se do 
t’i ndajë videot me familjen e viktimës ose do t’i postojë ato në internet. Shfrytëzimi seksual i 
viktimës mund të filmohet në shtëpi private, shtëpi publike apo gjetkë.

“Kjo vazhdoi për gati shtatë muaj dhe kjo është ajo që më lëndon 
vërtet; shtatë muaj janë një kohë e gjatë. Unë qëndrova e mbyllur për 
shtatë muaj atje. Sapo mbërrita, ma mori pasaportën. Nuk jam paguar 
kurrë.” 
(Femër e mbijetuar.)

“Nuk mund të kontaktoja me familjen time. Nuk më lejuan të kisha 
telefon. Ma morën (telefonin), më detyruan të telefonoja nënën time 
dhe ta informoja se kisha ikur në një shtet tjetër, kisha krijuar familje 
dhe prisja një fëmijë dhe se ajo nuk duhet të më kontaktonte më. 
(Femër e mbijetuar.)

“Ata sillnin njerëz të ndryshëm dhe më ofronin kokainë, kështu që unë 
isha e droguar gjatë gjithë kohës, nuk isha vetvetja”. 
(Femër e mbijetuar.)
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Studimi identifikoi se disa taktika kontrolli janë jashtëzakonisht efektive për kontrollin e 
grupeve të caktuara të viktimave. Për fëmijët viktima, kërcënimet janë jashtëzakonisht 
efektive. Fëmijët janë më pak të aftë se të rriturit që të arsyetojnë nëse kërcënimet ka gjasa të 
ndodhin apo jo. Siç tregon ky citim i një të mbijetuari të intervistuar, i cili ishte trafikuar kur ishte 
fëmijë, trafikantëve as nuk u duhet të kërcënojnë me dhunë; ata thjesht mund të kërcënojnë 
se do të mbeten të pastrehë:

Për viktimat që trafikohen nga partneri intim, taktikat e kontrollit duket të jenë shumë efektive. 
Pasi janë përgatitur për disa javë ose muaj dhe duke besuar se janë në një marrëdhënie 
dashurie me partnerin e tyre, është shumë e vështirë për viktimën të kuptojë se si personi 
që dashuron të ndryshojë kaq papritur. Intervistat me personat me njohuri mbi çështjen dhe 
pjesëmarrësit në DGF-ve pohuan se viktimat që trafikohen nga partnerë intimë ka të ngjarë 
të binden sepse ato shpesh mbeten të dashuruara me trafikantin e tyre edhe gjatë kohës 
kur shfrytëzohen.

“Ata i kërcënojnë (viktimat) duke u thënë se do t’i tregojnë familjes se 
çfarë bën vajza e tyre. Ata i shantazhojnë edhe me video”. 
(Pjesëmarrës në DGF.)

“Më thanë se po të largohesha, do të jetoja vetëm në rrugë. Unë isha 
fëmijë dhe nuk kuptoja; nuk e kisha idenë se çfarë kuptimi kishte fjala 
kërcënim. Më thoshin se po të ikja nga shtëpia, do të vinte shtriga dhe 
do të më merrte.” 
(I mbijetuar mashkull.)

Në përmbledhje,  taktikat e kontrollit të përdorura nga trafikantët që i njohin viktimat 

e tyre janë të ngjashme me taktikat e kontrollit të përdorura nga trafikantët që nuk kanë 
marrëdhënie me viktimën. Siç është theksuar në studimet e mëparshme mbi trafikantët e 
qenieve njerëzore, taktikat e kërcënimit, dhunës, izolimit dhe konfiskimit të dokumenteve 
të identitetit dhe udhëtimit dhe telefonave celularë përdoren shpesh për t’i kontrolluar 
viktimat.28 Megjithatë, ky studim identifikon për herë të parë se trafikantët e njohur për 
viktimën mund t’i manipulojnë më lehtë ato nëpërmjet përdorimit të borxheve artificiale dhe 
kërcënimeve. Për shkak se viktima beson se është në një marrëdhënie ose se janë miq të 
ngushtë me trafikantin, ajo mund të bindet kur i thuhet se duhet të shlyejë një borxh artificial. 
Për shkak se viktimat e trafikuara nga partneri intim e dinë se trafikanti i tyre e di adresën e 
prindërve të tyre, ato mund të binden kur trafikanti i kërcënon se do t’u dërgojë prindërve 
video të viktimës duke u shfrytëzuar seksualisht. Duke qenë se trafikanti është futur në jetën 
familjare të viktimës, është gjithashtu shumë e lehtë për të që të kërcënojë se do të lëndojë 
familjen e viktimës. Trafikantët e njohur nga viktima munden gjithashtu shumë më lehtë se 
trafikantët e tjerë (të huajt) ta manipulojnë familjen, duke e bërë viktimën t’i telefonojë për t’i 
thënë se ka shkuar për të jetuar në një shtet tjetër me partnerin intim ose miqtë e saj dhe se 
nuk dëshiron më të ketë kontakt me ta.

Ky studim evidenton gjithashtu se, në shumë raste trafikimi ku trafikanti njihet nga viktima, 
ka një përshkallëzim të përdorimit të metodave të kontrollit. Shumica e të mbijetuarve të 
intervistuar raportuan se, të paktën në fazën e hershme të shfrytëzimit të tyre, metodat e 

28   UNODC, 2009, Manual anti-trafikimi për profesionistët e drejtësisë penale. Moduli 4, https://www.unodc.org/documents/
       human-trafficking/TIP_module4_Ebook.pdf 
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Efektet e marrëdhënieve mbi arratisjen e viktimave 

Studimi identifikon një sërë rrugësh të rëndësishme ku marrëdhëniet midis viktimave dhe 
trafikantëve mund të pengojnë aftësinë e viktimës për t’u arratisur nga një situatë shfrytëzimi. 
Për shkak të mungesës së kërkimeve mbi dinamikën e marrëdhënieve ndërmjet viktimave 
dhe trafikantëve dhe efekteve të arratisjes së viktimave, gjetjet e mëposhtme janë të reja dhe 
hedhin dritë mbi rolin e marrëdhënieve në proceset vendimmarrëse të viktimave në lidhje me 
arratisjen.
Studimi tregon se fëmijët që trafikohen nga anëtarët e familjes hezitojnë të largohen nga 
situata e shfrytëzimit për shkak të ndjenjës së detyrimit ndaj familjes së tyre. Studimi tregon 
se fëmijët që trafikohen nga anëtarët e familjes janë të cenueshëm ndaj shfrytëzimit të 
vazhdueshëm, për shkak të moshës së tyre të re dhe marrëdhënieve me trafikantët e tyre dhe 
se ata mund të hezitojnë t’i shpëtojnë shfrytëzimit sepse mendojnë se duhet të mbështesin 
financiarisht familjen e tyre. Një i intervistuar i mbijetuar mashkull, i cili ishte trafikuar kur ishte 
fëmijë, raportoi, për shembull, se ndërsa e përçmonte detyrimin të lypte në rrugë kur ishte 
fëmijë, ai ndihej i detyruar ta bënte këtë për të ofruar mbështetje financiare për familjen e tij.

kontrollit të përdorura nga trafikantët përfshinin kryesisht kërcënime. Vetëm atëherë kur 
taktika e preferuar e kontrollit për trafikantin (borxhi dhe kërcënimet artificiale) nuk është 
më efektive (kur, p.sh., viktima përpiqet të arratiset), trafikantët përdorin taktika më të forta të 
tilla si dhuna, drogat dhe izolimi i viktimës në vendin e shfrytëzimit. Kjo sugjeron që trafikantët 
preferojnë, aty ku është e mundur, t’i kontrollojnë viktimat duke përdorur metoda më të buta, 
si borxhet dhe kërcënimet, në vend që të përdorin mjete të forta si dhuna dhe izolimi. Mund 
të jetë kështu sepse dhuna mund të jetë efektive vetëm për një kohë të shkurtër, ndërsa 
drogimi i viktimës mund të ketë efekte të padëshiruara, si p.sh. viktima nuk është më në 
gjendje të kryejë punën shfrytëzuese, ose sëmuret dhe ka nevojë për shtrimin në spital, dhe 
izolimi mund të kërkojë shumë burime njerëzore, pasi trafikanti ose bashkëpunëtorët e tij 
duhet të ruajnë vendin e izolimit gjatë gjithë kohës për të parandaluar arratisjen. Viktimat e 
abuzuara fizikisht ose që vuajnë nga shqetësime akute psikologjike gjithashtu nuk kanë gjasa 
të jenë produktive në aspektin e shfrytëzimit seksual ose të shfrytëzimit për punë. Pra, është 
në interesin financiar të trafikantit të shmangë metodat më të forta të kontrollit aty ku është 
e mundur.

© MDA 2022
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Gjetjet nga intervistat me të mbijetuarit(at) që kishin qenë fëmijë në kohën e shfrytëzimit 
të tyre theksojnë më tej faktin se fëmijët, për shkak të moshës së re, e kanë të vështirë 
ta identifikojnë situatën e shfrytëzimit si një situatë të pazakontë dhe të paligjshme. Të 
mbijetuarit(at) e trafikuar kur ishin fëmijë raportuan se thjesht kishin vepruar ashtu siç i kishin 
udhëzuar prindërit ose gjyshërit e tyre dhe nuk e kishin menduar të vinin në dyshim arsyet e 
shfrytëzimit të tyre, ose nëse fëmijët e tjerë përjetonin shfrytëzim të ngjashëm. Për shembull, 
një femër e mbijetuar e intervistuar tha se, si fëmijë në kohën e shfrytëzimit të saj, ajo nuk 
e dinte se abuzimi seksual i kryer nga anëtarët meshkuj të familjes dhe burra të tjerë nuk 
ishte diçka normale. Vetëm disa vite më vonë, kur ishte bërë adoleshente, e kishte kuptuar 
se po e shfrytëzonin. Kjo histori personale sugjeron se aktivitetet e parandalimit të trafikimit 
të qenieve njerëzore duhet të shënjestrojnë fëmijët, si dhe prindërit dhe kujdestarët, pasi 
fëmijët kanë më pak gjasa se të rriturit të kuptojnë se po shfrytëzohen dhe, për pasojë, kanë 
nevojë të edukohen se çfarë përbën marrëdhënie të shëndetshme, çfarë përbën shfrytëzim 
dhe cilët mund të jenë trafikantët e qenieve njerëzore (përfshirë anëtarët e familjes).

Studimi dëshmon më tej se viktimat mund të ngurrojnë të largohen nga situatat e shfrytëzimit 
për shkak të ndjenjave të dashurisë dhe dhembshurisë për trafikantin. Viktimat femra që 
trafikohen për shfrytëzim seksual nga partneri intim mund të pranojnë të paguajnë një borxh 
real ose artificial për një periudhë të zgjatur, sepse janë të dashuruara me trafikantin e tyre 
dhe u duhet pak kohë për të kuptuar se janë shfrytëzuar. Të mbijetuarat e intervistuara 
të trafikuara nga partneri i tyre intim thanë se kishin përjetuar ndjenja të forta tradhtie 
dhe zhgënjimi, të shoqëruara nga mosbesimi se dikush të cilin ata e kishin për zemër të 
ndryshonte nga një person në dukje i sjellshëm dhe i dashur, në një person të dhunshëm 
dhe kërcënues.

Genti (pseudonim) ishte fëmijë kur gjyshërit e tij në Kosovë e trafikuan për lypje të detyruar 
dhe veprimtari kriminale. Gjyshërit e kontrollonin Gentin duke përdorur kërcënimet ndaj 
tij, duke i thënë se nëse nuk lypte apo nëse ikte do të duhej të jetonte në rrugë i vetëm. 
Genti tha gjatë intervistës se ka vazhduar të lypë në Kosovë dhe Shqipëri për shkak të 
ndjenjave të detyrimit familjar. Ai donte të largohej nga situata e shfrytëzimit, por ishte 
ndjerë se nuk kishte ku të shkonte.

Histori nga një i mbijetuar: Genti

Anjeza (pseudonim) është trafikuar në fëmijëri nga babai i saj për shfrytëzim seksual 
në Shqipëri. Babai përshkruhej si i varfër dhe kryesisht i papunë dhe që punonte vetëm 
ndonjëherë. Kur Anjeza ishte nëntë vjeç ajo u abuzua seksualisht nga babai i saj dhe 
u trafikua prej tij për shfrytëzim seksual. Babai luante rolin e tutorit, duke rënë dakord 
me burra (kryesisht miq) që ta abuzonin seksualisht me të në këmbim të pagesës. Ky 
shfrytëzim seksual vazhdoi për shtatë vjet. Anjeza tha se nuk e kuptonte se situata e saj në 
shtëpi nuk ishte normale derisa ajo ishte të paktën njëmbëdhjetë vjeç. Gjatë intervistës, 
Anjeza shpjegoi se ajo kontrollohej lehtësisht nga babai i saj për shkak të moshës së re 
dhe paaftësisë së saj në atë kohë për të kuptuar se po abuzohej dhe shfrytëzohej.

Histori nga një e mbijetuar: Anjeza
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Shfrytëzimi i viktimës mund të vazhdojë për muaj apo edhe për vite të tëra, me viktimën që 
ngurron të largohet për shkak të ndjenjës së dashurisë ose detyrës, edhe pse e përzier me 
zhgënjim dhe mosbesim, ndaj partnerit intim. Intervistat me personat me njohuri mbi çështjen 
dhe pjesëmarrësit në DGF-ve vunë në dukje se këto viktima kërkojnë, pas arratisjes së tyre 
dikur, mbështetje afatgjatë riintegruese, duke përfshirë këshillim intensiv psiko-social, për ta 
ndihmuar viktimën të kuptojë se ajo ishte trafikuar nga partneri intim.

Në të vërtetë, për të gjitha kategoritë e marrëdhënieve, studimi identifikon se disa viktima 
kërkojnë kohë për t’u larguar nga një situatë trafikimi sepse nuk e besojnë dot dhe janë shumë 
konfuze lidhur me faktin se personi që ata e kishin për zemër i kishte shfrytëzuar. Në rastin e 
viktimave të trafikuara nga miqtë, të mbijetuarit(at) e intervistuar thanë se ishin të shokuar që 
miqtë e tyre i kishin mashtruar për përfitime financiare. Të mbijetuarit(at) e intervistuar thanë 
se ata hezitonin të largoheshin nga situata e shfrytëzimit për shkak të ndjenjave të dashurisë 
ndaj trafikantit të tyre dhe një ndjenje besimi të vazhdueshme, ndonëse në rënie, ndaj tyre. 
Këto ndjenja i bënë viktimat t’i nënshtroheshin më gjatë shfrytëzimit të tyre. Atyre u shkonin 
nëpër mend mendimet për arratisje, por kujtimet e kohëve më të lumtura dhe premtimet për 
udhëtime dhe aventura së bashku kishin qenë shkaku për zgjatjen e përjetimit të shfrytëzimit, 
me shpresën se situata me trafikantin do të kthehej ashtu siç kishte qenë përpara shfrytëzimit 
të tyre.

Për më tepër, studimi identifikon faktorë të tjerë që hyjnë në lojë në lidhje me aftësinë e 
viktimës për t’i shpëtuar një situate trafikimi. Siç u theksua në seksionet e mëparshme të 
raportit, trafikantët gjejnë si viktima personat pa mbështetje sociale. Ata shpenzojnë kohë 
për të identifikuar cenueshmëritë e viktimës, duke përfshirë situatën e tyre familjare dhe 
ekonomike dhe, gjatë rekrutimit dhe kontrollit, i përdorin këto cenueshmëri në avantazhin e 
tyre. Trafikantët e dinë, për shembull, se disa nga viktimat e tyre vijnë nga familje në vështirësi 
dhe se nëse largohen nga situata e shfrytëzimit, nuk do të kenë një familje për t’i mbështetur 
pas arratisjes. Veçanërisht për viktimat e reja që janë rritur në mjedise të vështira familjare, 
mungesa e mbështetjes reale ose të perceptuar e familjes është një faktor kryesor që pengon 
largimin e tyre nga trafikimi. Disa të mbijetuar të intervistuar, të pyetur në lidhje me përpjekjet 
e tyre për t’u larguar nga shfrytëzimi, thanë se, ndërsa situata në të cilën gjendeshin në 
atë kohë ishte e tmerrshme, ata nuk kishin ku të shkonin tjetër. Ata gjithashtu thanë se 
trafikantët e tyre shpesh u kujtonin mungesën e mbështetjes familjare dhe se nëse iknin do 
të përfundonin në rrugë, të uritur dhe pa para.

Kjo sugjeron që shumë viktima të trafikimit nuk janë në dijeni të shërbimeve mbështetëse të 
disponueshme për to në Shqipëri. Ky konstatim mbështetet nga kërkime të tjera të kryera 
në vitin 2021 nga UNICEF-i, zyra në Shqipëri, ku anketat identifikuan se rreth 41 për qind 
e të rinjve të anketuar nuk ishin në dijeni të ndonjë forme mbështetjeje të disponueshme 

“Unë ndihesha tmerrësisht keq. Personi që dashuroja më zhgënjeu.” 
(E mbijetuar femër.)

“Ai ishte dikush të cilit unë i besoja.” 
(E mbijetuar femër.)

“Nuk mund të bëja asgjë sepse nuk kisha ku të shkoja, ku të qëndroja 
dhe nuk kisha askënd që të më ndihmonte.” 
(I mbijetuar mashkull.)
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për viktimat e trafikimit.  Kjo nxjerr në pah punën e madhe që duhet të bëhet në drejtim të 
ndërgjegjësimit të të rinjve shqiptarë për fenomenin e trafikimit të qenieve njerëzore, kush 
mund të jenë një trafikant i qenieve njerëzore, mekanizmat e raportimit dhe shërbimet 
mbështetëse të disponueshme për viktimat. Duke pasur një njohuri të tillë, viktimat mund të 
pozicionohen më mirë për t’u larguar dhe për të kërkuar ndihmë, edhe kur ato trafikohen nga 
dikush që e njohin.

Së fundi, disa viktima hezitojnë të ikin nga trafikantët e tyre për shkak të ndjenjave të turpit 
dhe frikës nga stigma. Siç u përmend më lart, disa viktima shantazhohen nga trafikantët e 
tyre, të cilët i bëjnë foto dhe video duke u shfrytëzuar seksualisht. Viktimat mund të jenë 
shumë të shqetësuara se trafikanti do t’ua dërgojë këto materiale familjeve të tyre, ose do 
t’i postojë ato në internet, duke bërë që familja ose komuniteti i viktimës t’i shmangen atyre. 
Kjo frikë është e justifikueshme, pasi izolimi nga familja mund të ndodhë në disa raste pasi 
një viktimë e trafikimit seksual të arratiset. Një e mbijetuar e intervistuar, për shembull, tha se 
kishte arritur të ikte nga një situatë trafikimi seksual, duke vrapuar drejt shtëpisë së familjes së 
saj dhe ishte refuzuar menjëherë në derë nga babai i saj.

Është e rëndësishme të theksohet se, pavarësisht pengesave për t’u arratisur nga situata e 
trafikimit, të mbijetuarit(at) e intervistuar kanë treguar një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme 
për sa i përket durimit të shfrytëzimit mbi to dhe planifikimit të arratisjes. Të mbijetuarit(at) 
thanë se ata vazhdimisht bënin planin për t’u arratisur dhe shumica e tyre përfundimisht 
arritën të iknin vetë nga situata. Vetëm në një numër të vogël rastesh vendi i shfrytëzimit 
të viktimës ishte bastisur nga policia, ndërsa në të gjitha rastet e tjera viktimat arritën t’i 
shpëtonin kontrollit të trafikantit të tyre dhe të arratiseshin në mënyrë të pavarur nga shtëpia, 
apo vendet e tjera ku shfrytëzoheshin.

Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se, ndërkohë që marrëdhënia e viktimës me 
trafikantin mund të ndikojë negativisht mbi aftësinë e tyre për t’u arratisur, janë marrëdhëniet 
me të tjerët që inkurajojnë viktimat të largohen nga situata. Për shembull, një grua e mbijetuar 
e intervistuar duroi shfrytëzimin seksual për muaj të tërë, por në momentin që trafikanti 
kërcënoi se do të trafikonte vajzën e saj për shfrytëzim seksual, ajo mori guximin për të ikur. 
Në një rast tjetër, viktima e dinte që prindi i saj po e kërkonte (ajo kishte parë një reklamë 
të shfaqur për të si fëmijë i zhdukur në televizion) dhe, në këtë mënyrë, duke e ditur se 
familjarët e donin dhe po e kërkonin, ajo arriti të merrte guximin të largohej me sukses nga 
trafikanti i saj. Kjo sugjeron që viktimat që kanë familje mbështetëse janë më të pozicionuara 
se viktimat e tjera për t’i shpëtuar situatave të trafikimit dhe se duhet bërë më shumë punë 
për rritjen e ndërgjegjësimit të familjeve, veçanërisht prindërve, për trafikimin e qenieve 
njerëzore, rëndësinë e të folurit me fëmijët për marrëdhënie të shëndetshme dhe rëndësinë 
e mbështetjes së fëmijëve dhe të rinjve që janë bërë viktima të trafikimit.

29 See UNICEF Albania, 2021, First wave survey study on youth knowledge, attitudes and practices regarding human 
     trafficking in four regions in Albania. Report on findings, 
     https://www.unicef.org/albania/media/3616/file/First%20Wave%20Survey%20Study%20on%20Youth%20Knowledge.pdf

Në përmbledhje, viktimat e trafikuara nga dikush që ata e njohin mund ta durojnë shfrytëzimin 
për një periudhë të zgjatur dhe ta shtyjnë largimin nga situata, për shkak të ndjenjave të 
ndryshme, të tilla si detyrimi, dashuria dhe dhembshuria ndaj trafikantit të tyre. Për viktimat 
e trafikimit të fëmijëve, ndjenja e detyrimit ndaj familjes luan një rol shumë të rëndësishëm 
për ta bërë një fëmijë viktimë të hezitojë të ikur. Për ta, mosha e tyre e re është një faktor i 
rëndësishëm i lidhur me pamundësinë për të shpëtuar: ata mund të mos jenë të vetëdijshëm 
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Roli i marrëdhënieve mbi cenueshmërinë e viktimave për 
ritrafikim 

Studimi identifikoi se ndjenjat e besimit dhe dhembshurisë së viktimave për trafikantët e tyre 
mund t’i bëjnë ato të pambrojtura ndaj ritrafikimit nga të njëjtët autorë. Personat me njohuri 
mbi çështjen që morën pjesë në intervista ose DGF për këtë studim theksuan faktin se disa 
viktima hezitojnë, pasi janë shpëtuar, të japin informacion për autorët ose të bashkëpunojnë 
me policinë. Ekziston tendenca për disa vetë, veçanërisht ata që janë trafikuar nga një 
pjesëtar i familjes, partneri intim ose mik i ngushtë, që t’ia vënë fajin vetes dhe jo trafikantit. 
Në raste të tilla, disa viktima mund të tentojnë të largohen nga komisariati ose shtëpia e 
familjes për t’u ribashkuar me trafikantin. Ky zbulim nxjerr në pah rëndësinë e mbështetjes 
së menjëhershme pas shpëtimit ose arratisjes për viktimat e trafikimit. Viktimat kanë nevojë 
për strehim të menjëhershëm, shërbime mjekësore dhe shërbime këshillimi psiko-social në 
mënyrë që t’i ndihmojmë të kuptojnë se tani janë të sigurta dhe në mënyrë që t’u sigurohen 
hapësirë për rikuperim dhe reflektim.

Viktimat e trafikuara si fëmijë nga anëtarët e familjes duket se janë në një rrezik më të madh 
ritrafikimi nga të njëjtët autorë. Siç u diskutua në seksionet e mëparshme të këtij raporti, 
individët e trafikuar nga një prind ose gjysh kanë ndjenjën e detyrimit për të mbështetur 
familjen e tyre. Disa nga të mbijetuarit(at) e intervistuar, të cilët ishin trafikuar si fëmijë, 
raportuan se iknin rregullisht nga shtëpia, për t’u kthyer në situatën e shfrytëzimit menjëherë 
më pas, sepse ndiheshin të detyruar të mbanin familjen e tyre. Kjo ndjenjë detyrimi zakonisht 
kombinohej me ndjenjën se nuk kishin ku të shkonin tjetër dhe se nuk kishte mbështetje 
për ta apo për familjen e tyre. Ky konstatim sugjeron se kërkohen përpjekje më të mëdha 
nga subjektet antitrafik për të rritur ndërgjegjësimin e fëmijëve për shërbimet mbështetëse 

“Ata janë të cenueshëm ndaj ritrafikimit nga i njëjti person, veçanërisht 
nëse ai person nuk është dënuar. I njëjti trafikant është shumë më i 
rrezikshëm, sepse ata tashmë i dinë dobësitë e viktimës.” 
(Pjesëmarrës në DGF.)

se po shfrytëzohen dhe, për më tepër, me shumë të ngjarë nuk e dinë se ku të shkojnë 
për të kërkuar ndihmë. Ndjenjat e dashurisë dhe dhembshurisë së viktimës ndaj trafikantit 
mund të vonojnë gjithashtu arratisjen e tyre. Sidomos ata që trafikohen nga partneri intim, 
viktimat mund të mos e besojnë dot se janë shfrytëzuar nga dikush të cilin ata e kanë për 
zemër. Ata mund të vonojnë çdo përpjekje për t’u arratisur ndërkohë që përballen me këto 
emocione dhe shpresojnë që marrëdhënia e tyre me trafikantin e tyre do të kthehet siç ishte 
më parë. Këto gjetje sugjerojnë se ka mundësi të konsiderueshme për politikëbërësit dhe 
profesionistët kundër trafikimit që të forcojnë mekanizmat për të parandaluar trafikimin e 
qenieve njerëzore nëpërmjet përpjekjeve për të edukuar fëmijët dhe të rinjtë, si dhe prindërit 
ose kujdestarët e tyre, në lidhje me trafikimin e qenieve njerëzore dhe atë që përbën një 
marrëdhënie të shëndetshme; për të rritur njohuritë e të gjithë shqiptarëve në lidhje me 
mënyrat e ndryshme të raportimit të rasteve të dyshuara të trafikimit të qenieve njerëzore; 
dhe për të rritur njohuritë midis fëmijëve dhe të rinjve, si dhe familjeve të tyre, në lidhje me 
shërbimet mbështetëse të disponueshme për viktimat.
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(veçanërisht strehimin, arsimin, trajnimin për aftësitë e jetesës) që janë në dispozicion të tyre 
dhe familjeve të tyre në vështirësi.

Viktimat që kanë pasur fëmijë me partnerin e tyre intim, i cili është edhe trafikanti i tyre, janë 
gjithashtu në rrezik të shtuar për t’u ritrafikuar nga i njëjti person.  Ata ndihen të detyruar të 
qëndrojnë në kontakt me trafikantin e tyre për shkak të fëmijëve. Në këtë mënyrë, edhe pasi 
viktima arrin të largohet nga situata e shfrytëzimit, ajo e gjen veten duke i kthyer telefonatat 
trafikantit, ose pranojnë të takohen në mënyrë që trafikanti të shohë fëmijën e tyre. Kjo e 
bën viktimën jashtëzakonisht të cenueshme ndaj shtrëngimit ose detyrimit për punë të 
vazhdueshme ose trafikim seksual. Për shembull, në rastin e një gruaje të intervistuar të 
mbijetuar të trafikimit seksual, viktima arriti të ikë nga partneri i saj intim dhe, për njëfarë kohe, 
të ndërpresë çdo kontakt me të. Megjithatë, ajo u ndje e detyruar të fliste me të kur fëmija i 
tyre u sëmur dhe pranoi ta takonte dhe u trafikuar përsëri prej tij.

Megjithatë, duhet theksuar se në kohën e intervistave shumica e të mbijetuarve raportuan se 
nuk ishin më në rrezik ritrafikimi.  Gjatë kohës ndërmjet arratisjes së tyre dhe intervistës, ata 
kishin marrë shërbime mbështetëse, përfshirë mbështetje për shëndetin mendor, shërbime 
shëndetësore dhe mbështetje ligjore, dhe disa të mbijetuar po bashkëpunonin me policinë 
për hetimin dhe ndjekjen penale të trafikantëve të tyre.

Kur u pyetën se cilat ishin mendimet e të mbijetuarve për trafikantët tani, në kohën e intervistës, 
shumica e të mbijetuarve raportuan se nuk kanë më kontakte me ta dhe nuk kanë në plan të 
flasin më me ta.

Disa të mbijetuar të intervistuar që ishin trafikuar nga partneri i tyre intim sugjeruan se tani 
kanë një marrëdhënie dashurie-urrejtjeje me trafikantin. Edhe nëse kanë ndërprerë çdo 
lidhje me personin, ata përsëri i mbajnë mend ndjenjat e dashurisë që kishin për ta, por 
gjithashtu pushtohen nga ndjenjat e urrejtjes për atë që partneri u kishte bërë. Kjo nxjerr 
në pah rëndësinë e ofrimit të mbështetjes afatgjatë për viktimat, për t’i ndihmuar ato të 
rikuperohen nga përvoja e tyre dhe për të parandaluar kthimin e tyre te i njëjti trafikant, ose 
të bien viktima të të tjerëve.

“Pavarësisht gjithçkaje, ata janë prindërit e mi.” 
(I mbijetuar mashkull.)

“Nuk e kam parë më vajzën (trafikanten) që atëherë. As nuk dua ta 
shoh dhe as nuk dua të kem më fare lidhje me të. As nuk e di se çfarë 
bën, dhe as nuk më intereson fare. Nuk e shoh në lagjen ku vizitoj 
nënën time. Ajo i takon së shkuarës; muk mendoj më për të; më duket 
si një ëndërr e keqe: një makth.” 
(Femër e mbijetuar.)

“Dikur e doja aq shumë, një dashuri që u kthye në urrejtje. Tani ai 
është thjesht dikush që unë nuk e njoh. Ndjehet si një makth, një 
halucinacion. Unë dua që ai të vuajë si unë; ai e meriton këtë.” 
(Femër e mbijetuar.)
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Të mbijetuarit(at) e trafikuar si fëmijë nga anëtarët e familjes raportuan se nuk duan më një 
marrëdhënie me anëtarët e familjes që i kanë trafikuar. Ata nuk janë më të rinj dhe tani, si të 
rritur, mund të kuptojnë se janë shfrytëzuar. Intervistat me këta të mbijetuar sugjeruan që 
përmes mbështetjes së vazhdueshme nga strehëza dhe organizata të tjera, ata i kuptojnë 
rreziqet e trafikimit dhe kanë besim se nuk do të shfrytëzohen nga askush më në të ardhmen.

“Nuk i kam parë që atëherë. Unë nuk kam folur me ta në telefon prej 
muajsh. Unë nuk jam më ai djali i vogël, që nuk kuptoja asgjë.” 
(I mbijetuar mashkull.)

Në përmbledhje, studimi identifikon se marrëdhëniet midis viktimave dhe trafikantëve 
mund të ndikojnë negativisht në aftësinë e viktimave për t’u larguar nga situatat e shfrytëzimit 
dhe, për më tepër, mund të kenë efekt negativ mbi cenueshmërinë e tyre ndaj ritrafikimit nga i 
njëjti autor. Megjithatë, nëpërmjet shërbimeve gjithëpërfshirëse mbështetëse, viktimat mund 
të shërohen nga trauma, të kuptojnë motivimet dhe taktikat e kontrollit të trafikantëve dhe të 
marrin vendimin për të ndërprerë çdo kontakt me ta, si dhe për të ndjekur veprime ligjore. 
Ky konstatim thekson rolin e rëndësishëm të shërbimeve gjithëpërfshirëse dhe afatgjata të 
riintegrimit në Shqipëri për të siguruar që viktimat të mbështeten për t’u rikuperuar dhe për 
t’u çliruar nga rreziku i ri-trafikimit.

© MDA 2022
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Ky studim përfaqëson një nga përpjekjet e para në nivelin ndërkombëtar për të eksploruar 
dinamikën e marrëdhënieve midis viktimave dhe trafikantëve dhe se si marrëdhëniet 
ushtrojnë ndikim mbi rekrutimin, kontrollin, arratisjen dhe ritrafikimin e viktimave. Gjetjet janë 
të rëndësishme për të përmirësuar të kuptuarit tonë se si po evoluojnë krimet e trafikimit 
të qenieve njerëzore në epokën tonë dhe, si rrjedhim, se si subjektet që punojnë në fushën 
e antitrafikimit duhet të ridrejtojnë burimet e tyre në mënyrë që të parandalojnë më mirë 
trafikimin e qenieve njerëzore dhe të mbrojnë viktimat.

Studimi konstaton se metodat e rekrutimit janë gjithnjë e në zhvillim. Trafikantët po krijojnë 
gjithnjë e më shumë marrëdhënie me viktimat dhe familjet e tyre për të lehtësuar rekrutimin e 
viktimave dhe transferimin e tyre në një vend shfrytëzimi. Disa metoda tradicionale të rekrutimit 
vazhdojnë të jenë të përdorura, të tilla si premtimi për punësim për viktimat, mundësitë e 
studimit ose udhëtimi jashtë shtetit. Megjithatë, trafikantët tani po përdorin edhe metoda të 
tjera për të identifikuar dhe rekrutuar viktima. Për shembull, ata tani përpiqen të identifikojnë 
viktimat e mundshme përmes mediave sociale. Rekrutimi po lokalizohet gjithashtu gjithnjë 
e më shumë. Trafikantët janë bërë gjithnjë e më të sofistikuar sa i takon aftësive të tyre për 
të vlerësuar viktimat e mundshme lidhur me cenueshmëritë dhe dëshirat e tyre, në mënyrë 
që të identifikojnë mënyrat më të mira për të krijuar një marrëdhënie me to, dhe më pas t’i 
mashtrojnë ato. Trafikantët, veçanërisht trafikantët e rinj meshkuj, po krijojnë gjithnjë e më 
shumë marrëdhënie të rreme me vajzat e reja shqiptare për t’i rekrutuar ato për t’u trafikuar 
për shfrytëzim seksual. Ata krijojnë marrëdhënie me viktimat, shpesh përmes kontaktit 
fillestar nëpërmjet mediave sociale, dhe më pas shfrytëzojnë situatën për ta transferuar 
lehtësisht viktimën në një vend për shfrytëzim. Këto marrëdhënie shpesh janë të nxituara, me 
dhembshuri dhe besim të manipuluar lehtësisht nga trafikanti për ta detyruar viktimën për 
shfrytëzim seksual ose shfrytëzim për punë, ose të dyja. Autorët femra shpesh kryejnë rolin 
e mikeshës së viktimës, duke i rekrutuar dhe më pas duke ia dorëzuar një grupi më të madh 
kriminal për shfrytëzim.

Studimi konstaton se taktikat e kontrollit të përdorura nga trafikantët e njohur për viktimën 
janë të ngjashme me metodat tradicionale. Megjithatë, studimi thekson se trafikantë të tillë 
mund të manipulojnë më lehtë viktimat përmes borxheve dhe kërcënimeve artificiale. Për 
shkak se viktima beson se është në një marrëdhënie intime me trafikantin, ose është mike 
e ngushtë me të, ajo mund të bindet më shumë kur i thuhet se duhet të shlyejë një borxh 
artificial. Për shkak të faktit se trafikanti e ka futur veten në jetën e viktimës, viktima ka të 
ngjarë t’i besojë kërcënimet në lidhje me rrëmbimin e vëllezërve e motrave, ose prindërve. 
Një shantazh i këtij lloji është efektiv sepse viktima është e vetëdijshme se trafikanti e di 
adresën e shtëpisë së familjes. Studimi konstaton më tej se, në rastet e trafikimit ku viktima 
e njeh trafikantin, ka një model përshkallëzimi të metodave të kontrollit. Trafikantët përdorin 
metoda më delikate në fillim të shfrytëzimit (d.m.th. borxhet dhe kërcënimet), por kur këto 
metoda nuk janë më efektive, trafikanti përdor taktika më të forta kontrolli, duke përfshirë 
dhunën dhe izolimin.

Studimi konstaton se marrëdhënia midis viktimës dhe trafikantit mund të ndikojë negativisht 

Përfundime
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mbi aftësinë e viktimës për t’i shpëtuar një situate shfrytëzimi dhe ndjenja e detyrimit familjar 
luan një rol të rëndësishëm në hezitimin e fëmijëve për t’ju larguar një situate të tillë. Kjo 
shpesh shoqërohet me nocionin se fëmijët nuk kanë ku të shkojnë tjetër dhe se askush nuk 
do t’i mbështesë ata ose familjen e tyre. Si rezultat i ndjenjave të dashurisë, dhembshurisë dhe 
besimit, viktimat e trafikuara nga partnerët ose miqtë intimë mund ta kuptojnë me ngadalë 
se po shfrytëzohen, dhe gjithashtu mund të jenë të ngadalta për të marrë një vendim për t’u 
larguar nga situata. Marrëdhëniet me trafikantët kanë gjithashtu efekte mbi cenueshmërinë e 
viktimës ndaj ritrafikimit nga i njëjti autor. Shumë viktima mund të mos duan që trafikanti ose 
trafikantët e tyre të ndëshkohen. Ata që kanë fëmijë me trafikantin e tyre, ose që kanë lidhje 
familjare, mund të jenë të cenueshëm ndaj kthimit tek i njëjti person dhe vuajtja e shfrytëzimit 
të mëtejshëm. Kjo thekson nevojën që viktimat të marrin mbështetje gjithëpërfshirëse dhe 
afatgjatë për të thyer ciklet e ritrafikimit.

Studimi nxjerr në pah edhe faktin se trafikimi i qenieve njerëzore në Shqipëri është një 
formë e krimit të organizuar. Trafikantët funksionojnë në grupe të organizuara dhe të rriturit 
(kryesisht gra) dhe fëmijë trafikohen jo vetëm në Shqipëri, por edhe në të gjithë Evropën e 
madhe edhe më larg. Trafikantët janë të përfshirë shpesh në aktivitete të tjera të ndryshme 
kriminale, përfshirë vjedhjen, grabitjen dhe trafikun e drogës. Ata janë bërë gjithnjë e më të 
sofistikuar dhe përdorin gjerësisht mediat sociale si mjet për identifikimin e viktimave të reja.

Në përfundim, studimi identifikon disa fusha kryesore për ndërhyrje nga agjencitë përkatëse 
qeveritare dhe palë të tjera të interesit për të forcuar mekanizmat për parandalimin e 
trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave. Duhet theksuar se disa nga fushat 
e sugjeruara për ndërhyrje janë ato që u theksuan nga të mbijetuarit(at) gjatë intervistave.

Për parandalimin, ka nevojë për më shumë ndërgjegjësim për rreziqet e trafikimit të qenieve 
njerëzore. Në veçanti, fëmijët dhe të rinjtë në Shqipëri duhet të kuptojnë më mirë se çfarë 
janë trafikimi i qenieve njerëzore (si dhe format e tjera të shfrytëzimit, dhunës dhe abuzimit), 
metodat e rekrutimit (veçanërisht ndërgjegjësimi për rreziqet e mediave sociale), kush mund 
të jetë një trafikant i qenieve njerëzore, ku mund të shkojnë viktimat për të kërkuar ndihmë 
dhe për të përdorur shërbimet e mbrojtjes dhe mbështetjes, si dhe të drejtat e tyre për 
ato shërbime. Ky ndërgjegjësim duhet të fillojë që kur fëmijët janë të vegjël, ndoshta dhjetë 
vjeç, pasi shumë të mbijetuar të intervistuar raportuan se fëmijët e moshës 13-14 vjeç janë 
veçanërisht të cenueshëm ndaj trafikimit të qenieve njerëzore dhe sugjeruan se duhet bërë 
më shumë për edukimin e fëmijëve në shkolla mbi rreziqet e trafikimit të qenieve njerëzore. 
Mundësitë e të mësuarit në shkollë dhe në komunitet mund të forcojnë njohuritë e tyre për 
treguesit kryesorë të trafikimit të qenieve njerëzore dhe ku mund të shkojnë për shërbime 
mbështetëse nëse janë në rrezik trafikimi, ose nëse tashmë të shfrytëzuar.

Përpjekjet parandaluese që synojnë meshkujt dhe femrat e reja mund të zvogëlojnë 
rrezikun e kryerjes së veprave penale. Intervistat e kryera për këtë studim nxorën në pah 
faktin se shumë trafikantë janë meshkuj të rinj shqiptarë që trafikojnë partneret e tyre intime 
për shfrytëzim seksual. Intervistat dhe DGF-të sugjerojnë se viktimat e trafikuara nga autorë 
të rinj meshkuj për shfrytëzim seksual ofrojnë një mjet relativisht të lehtë për trafikantët për 
të fituar para, por se trafikantët ndjejnë pak pendim për veprimet e tyre. Ata vazhdojnë të 
trafikojnë më shumë viktima sepse aktiviteti është fitimprurës. Megjithatë, studimi gjithashtu 
identifikoi qartë se femrat luajnë role të rëndësishme në trafikimin e qenieve njerëzore: ato 
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shpesh janë përgjegjëse të paktën për rekrutimin dhe transferimin e viktimave në vendin e 
shfrytëzimit. Për të zbutur rrezikun e kryerjes ose rikryerjes së veprave, angazhimi i hershëm, 
ndoshta puna e synuar me popullsinë në rrezik, do të jepte rezultate pozitive.

Në fushën e parandalimit dhe mbrojtjes, është me vlerë hartimi i programeve prindërore 
për të lehtësuar diskutimin rreth shëndetit seksual, abuzimit seksual dhe dhunës dhe 
marrëdhënieve të shëndetshme dhe jo të shëndetshme, si dhe për disponueshmërinë e 
shërbimeve mbështetëse dhe metodave për raportimin e rasteve të dyshuara për trafikim të 
qenieve njerëzore. Një aspekt i parë thelbësor i këtij edukimi është rritja e nivelit të të kuptuarit 
të prindërve dhe kujdestarëve të treguesve të trafikimit të qenieve njerëzore, përfshirë 
natyrën e nxituar të një marrëdhënieje, zhvendosjen e të rinjve në një qytet ose shtet tjetër 
dhe ndërprerjen e papritur të kontaktit me familjen. Disa të mbijetuar të intervistuar raportuan 
se ata ndiheshin të paaftë për të folur me familjet e tyre, p.sh., për marrëdhënien me trafikantin 
e tyre (partnerin intim), por dëshironin që ato të mund të kishin folur me nënën për partnerin e 
tyre në përpjekje për të kuptuar nëse marrëdhënia në të cilën gjendeshin ishte një marrëdhënie 
e shëndetshme apo jo e shëndetshme. Profesionistët e shëndetit publik, shërbimeve sociale, 
mbrojtjes së fëmijëve dhe arsimit mund të luajnë një rol vendimtar për t’i mbështetur prindërit 
për të folur me fëmijët e tyre mbi marrëdhëniet, forcimin e komunikimit midis prindërve dhe 
fëmijëve dhe inkurajimin e familjeve për të kërkuar mbështetje nga ofruesit e shërbimeve. 
Kjo mund t’i inkurajojë prindërit të ndërhyjnë në rastet kur dyshojnë se fëmija i tyre është 
trafikuar ose po trafikohet dhe u bën të mundur fëmijëve dhe të rinjve të identifikojnë një 
marrëdhënie negative kur ata gjenden në një marrëdhënie të tillë. Nga ana tjetër, mund të 
zvogëlohet stigma e lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore dhe prindërit inkurajohen që të 
mbështesin fëmijët dhe të rinjtë e trafikuar. Mund të kërkohet rritje e dedikuar e kapaciteteve 
për të ndihmuar profesionistët që punojnë me fëmijët dhe prindërit

Për më tepër, ka nevojë për rritje të përpjekjeve nga organet kundër trafikimit për të identifikuar 
dhe mbështetur individët dhe familjet në krizë. Në veçanti, duhet të bëhen përpjekje më të 
mëdha nga agjencitë qeveritare dhe OJQ-të përkatëse për të identifikuar familjet që jetojnë 
në varfëri, borxhe (nga, p.sh., lojërat e fatit), abuzim me substanca ose dhunë, dhe për t’u 
ofruar këtyre familjeve mbështetje social-ekonomike. Siç theksohet në seksionet e gjetjeve 
të këtij raporti, janë familjet e varfra që kanë borxhe ato që i trafikojnë fëmijët për lypje të 
detyruar ose forma të tjera shfrytëzimi. Siç u theksua edhe më lart, fëmijët përballen me 
sfida të mprehta për t’u shpëtuar situatave të trafikimit kur trafikantët e tyre janë anëtarët e 
familjes së tyre. Ndërhyrja e hershme dhe ofrimi i mbështetjes social-ekonomike për familjet 
në vështirësi do të zvogëlojë gjasat që prindërit të marrin vendimin që të trafikojnë fëmijët e 
tyre dhe do të ofrojë mbështetje për fëmijët që janë shfrytëzuar nga anëtarët e familjes që ata 
të shpëtojnë nga situata e shfrytëzimit.

Në fushën e riintegrimit, për të zvogëluar rrezikun e ritrafikimit, ekziston nevoja për rritjen 
e ofrimit të kujdesit të specializuar të menjëhershëm dhe afatgjatë për të gjitha viktimat, 
veçanërisht fëmijët dhe të rinjtë që janë trafikuar ose kanë përjetuar dhunë. Një kujdes i tillë i 
specializuar përfshin shërbime gjithëpërfshirëse dhe miqësore për fëmijët dhe të rinjtë, duke 
përfshirë kujdesin për shëndetin mendor, kujdesin shëndetësor, arsimin, aksesin në ndihmë 
juridike falas dhe, për të rinjtë, aksesin në trajnime për aftësitë e jetesës dhe stazhe pune me 
pagesë ose vendosjen në një punë të denjë. Të gjitha viktimat, fëmijë dhe të rritur, kërkojnë 
shërbime cilësore dhe të qëndrueshme riintegrimi për të zvogëluar cenueshmërinë e tyre 
ndaj ritrafikimit nga të njëjtët autorë ose trafikantë të tjerë. Shërbimet e specializuara duhet 
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të forcohen për të mbështetur viktimat që vuajnë nga varësia nga substancat ose problemet 
e shëndetit mendor, ose të dyja. 

Së fundi, është e nevojshme që të gjithë aktorët kryesorë dhe ushtruesit e detyrës të forcojnë 
përpjekjet e tyre për të luftuar krimin e organizuar në Shqipëri. Trafikimi i qenieve njerëzore 
është një formë e krimit të organizuar që e shtrin aktivitetin kriminal në fushat e rekrutimit 
të viktimave (d.m.th. përmes abuzimit me teknologjitë  e internetit), kontrollit (për shembull, 
përmes dhunës, kërcënimeve, përdorimit të detyruar të drogës) dhe gjenerimit të fitimeve të 
konsiderueshme nëpërmjet trafikimi i të rriturve dhe fëmijëve, krahas krimeve të tjera, të tilla 
si trafiku i drogës, vjedhjet dhe plaçkitjet. Organet përkatëse duhet të vazhdojnë të forcojnë 
luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore duke ecur përpara më tej drejt krijimit të një 
inventari solid të hetimit dhe ndjekjes penale të rasteve. Aktualisht, organet kryesore antitrafik 
në Shqipëri punojnë në izolim. Ky fenomen kërkon një përgjigje të koordinuar nga të gjitha 
agjencitë, qeveritare dhe joqeveritare, të cilat janë të përfshira në aktivitetet e parandalimit të 
krimit dhe mbrojtjen e viktimave.

Studimet e ardhshme në këtë fushë janë të vlefshme për eksploruar më tej disa gjetje 
kryesore nga ky studimi që meritojnë vëmendje shtesë. Studime të tilla mund të përpiqen 
të kryejnë kërkime të ngjashme me të mbijetuarit(at) e trafikimit meshkuj, dhe gjithashtu 
të eksplorojnë rrëfimet e të mbijetuarve të trafikimit LGBT. Ato mund të eksplorojnë më tej 
nëse taktikat e përdorura nga trafikantët e qenieve njerëzore, siç u raportua më sipër, janë të 
njëjta ose të ndryshme nga taktikat e përdorura për viktimat meshkuj dhe LGBT. Nevojiten 
më shumë kërkime për të kuptuar mënyrat e sakta në të cilat trafikantët e qenieve njerëzore 
përdorin mediat sociale dhe kanalet e tjera për të identifikuar viktimat e mundshme, dhe 
qasjet që ata përdorin për të identifikuar dhe për të përfituar nga cenueshmëritë e një 
viktime individuale. Një kërkim i tillë mund të jetë i dobishëm për identifikimin e masave të 
reja për të parandaluar rekrutimin e trafikimit të qenieve njerëzore, veçanërisht nëpërmjet 
internetit. Kërkimet e ardhshme mund të eksplorojnë rolin e autoreve femra në veprat penale 
të trafikimit të qenieve njerëzore. Femrat duket se luajnë role mbështetëse në krime të tilla. 
Në këtë studim, autoret femra ishin kryesisht rekrutuese. Studimet që përfshijnë anketa ose 
intervista me rekrutuese femra mund të zbulojnë informacione të reja jetike mbi motivimet 
dhe aktivitetet e autoreve femra, si dhe nëse ekziston tendenca që ish-viktimat të bëhen 
rekrutuese ose trafikante. Nevojiten gjithashtu kërkime të mëtejshme për ta kuptuar më mirë 
trafikimin e qenieve njerëzore si një formë të krimit të rëndë të organizuar. Ky studim konstatoi 
lidhje të rëndësishme midis trafikimit të qenieve njerëzore, vjedhjeve, plaçkitjeve, trafikut të 
drogës dhe aktiviteteve të tjera kriminale. Megjithatë, nevojiten studime të dedikuara për 
krimin e organizuar të rëndë në Shqipëri për të kuptuar më shumë lidhjen midis llojeve të 
ndryshme të krimit në vend. Së fundi, studimet e ardhshme mund të eksplorojnë motivimet 
dhe taktikat e përdorura nga trafikantët nga këndvështrimi i tyre nëpërmjet anketave 
anonime dhe nëpërmjet intervistimit të trafikantëve të dënuar. Zëri i trafikantëve të qenieve 
njerëzore mbetet kryesisht i heshtur në literaturën mbi fenomenin. Ky studim raportoi vetëm 
mbi perspektivat e të mbijetuarve dhe profesionistëve dhe politikëbërësve të qeverisë dhe 
OJQ-ve kundër trafikimit. Së fundi, në studimet e ardhshme kërkimore me të mbijetuarit, 
studiuesit mund të shqyrtojnë mundësinë e përdorimit të së njëjtës qasjeje të përdorur 
këtu, duke vënë në qendër viktimat për të siguruar mbrojtjen e viktimave të trafikimit gjatë 
aktiviteteve të mbledhjes së të dhënave kërkimore.
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“Fillimi i një jete të re duke u rikuperuar nga dëmet e së kaluarës.”
© Silvia Cala
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