
 

 

  Migrimet dhe konfliktet sociale 
 

Shkaqet e migrimeve në Ballkan 

 

 

Tetor 

2018 

Boton: 
Shoqata kulturore "Drejtësia" Tetovë 

Tetor 2018 



Migrimet dhe konfliktet 

sociale 
 

  

 Sami Haliti
 

Migracioni ngjanë në çdo shoqëri dhe ka 

specifika të cilat janë rrjedhojë e 

faktorëve të ndryshëm qoftë historik, 

gjeopolitik dhe ekonomik. Migrimi te 

shqiptarët fillon qysh herët dhe i njëjti 

vazhdon ende edhe në momentin kur 

Evropa është më hermetike se kurrë ndaj 

tyre. Shikuar nga aspekti ekonomik, 

migrimi ka ndikim pozitiv, pasi që 

migrimet bëhen në vende më të pasura 

nga ku krijohen të ardhura dhe kjo ka 



ndikim pozitiv ekonomik në familje e 

edhe në shoqëri. Por, shikuar nga aspekti 

i një perspektive totale shoqërorë, ai 

shfaq edhe manifestime të tjera, e një 

ndër to është konflikti. 

Konfliktet që vijnë në pah nga migrimet, 

reflektohen kryesisht në sferën personale 

(individuale) dhe atë familjare apo 

mikro-sociologjike, por mund të marrin 

edhe përmasa më të gjëra shoqërore me 

karakter statistikor gjë e cila mund të 

reflektohet me ndryshimin e trendëve 

dhe prirjeve sociabile të një grupi 

shoqëror. 

Por, migrimet te shqiptarët nuk kanë 

pasur vetëm karakter ekonomik, por edhe 

politik, bile edhe ushtarak. Relacioni mes 

migrimeve dhe konflikteve sociale, te 

shqiptarët e Kosovës, shtron nevojën e 

një distinkcioni elementar i cili do të 

konsistonte në dallimin mes migrimeve 

ekonomike, dhe migrimeve të përcjella 

edhe nga faktorët tjerë sikurse ai 

gjeopolitik i cili ngërthen atë politik, 

policorë, dhe ushtarak 

Përveç periudhës së pasluftës, në Kosovë 

emigracioni paraqet rast i cili shkaktohet 

edhe nga faktori politik me elemente të 

presionit ushtarak edhe policor. Vetëm 

pas luftës së fundit, për herë të parë, 

mungon komponenta gjeopolitike e 

nxitjes së migrimit, e cila dominohej në 

tërë periudhën e mëparshme, si faktor 

konstant. Konform kësaj, migracioni te 

shqiptarët do të mund të ndahej në 

migracion i cili është rezultat i 

konflikteve dhe migracion i cili ka 

karakter ekonomik i përcjellë me 

konflikte sociale. Ky periodizim mund të 

konsiderohet teknik, andaj i njëjti do të 

mund të kishte veçoritë e mëposhtme 

dalluese: 

Migracioni si rrjedhojë e konflikteve 

Gjurmët këtij emigracioni mund të hasen 

kurdo kur shqiptarët ishin të pushtuar 

nga të tjerët. Migracioni në kohën e 

pushtimit Osman has vetëm në të dhëna 

gojore, që kanë mbetur në mbamendjen e 

popullit. Të shumtën, janë këto rrëfime 

tragjike për nizamët që i shërbenin 

perandorisë Osmane me shtatë e më 

shumë vite, dhe kur ktheheshin, nëse 

ktheheshin, të njëjtit ballafaqoheshin me 

situata tragjike individuale. Melosi 

popullor shqiptar ngërthen situata të 



ndryshme të këtij tragjizmi, që nga 

mosnjohja e njerëzve të afërt, sikurse 

djali apo vajza, deri te gruaja e martuar 

(në rastin më të keq me anëtarë të 

familjes, kjo pasi nizami konsiderohej i 

vdekur). Natyrisht se nizamët nuk ishin 

të vetmit që lëviznin. Kishte edhe 

kategori tjera, por tragjizmi tyre ishte 

skajshmërisht i madh. 

Emigracioni pas largimit të perandorisë 

Osmane, në të gjitha trajtat shtetërore të 

Serbisë dhe të Jugosllavisë 

karakterizohej me lëvizje të mëdha të 

popullsisë shqiptare nga ndikimi i 

politikave shtetërore. Numri prej pesë 

deri gjashtë milionë banorë me origjinë 

shqiptare në Turqi, flet mjaftë lidhur me 

këtë. Pas pushtimit serb migrimet 

kryesisht kanë karakter të presionit 

politik, pa lënë anash edhe inkludimin e 

faktorit ushtarak. Pushteti represiv, i 

nxitur nga stereotipi sikurse ajo V. 

Gjorgjeviq i cili pohonte se ”shqiptarët 

primitiv dhe të prapambetur, janë 

produkt i mjedisit gjeografik që i bëri të 

pa aftë për jetë shtetërore dhe të 

pavarur”, kontribuoi shumë në vëllimin e 

migrimeve. Ky njeri nuk ishte as i fundit 

e as i vetmi ndër serbët që kishte 

paragjykime ksenofobie ndaj 

shqiptarëve. 

Emigracioni gjatë dhe pas Luftës së Dytë 

Botërore karakterizohet më lëvizje po 

ashtu të mëdha. Krijimi i rrethanave të 

reja shoqërore, nga koha kur erdhi 

dominimi i komunizmit, fakt ky me 

përmasa globale politike, pati ndikimin e 

vet edhe në te shqiptarët. Një fazë e 

shpërnguljeve kryesisht për Turqi “fillon 

pas periudhës 1956-1958” (Aliriza 

Selmani) kur erdhi në shprehje 

marrëveshja e realizuar në Split mes 

Josip Broz Titot dhe F. Kypryliut. Po 

përmendim vetëm përciptazi se shteti i 

Jugosllavisë (në trajtë të RSFJ) me 

profilin politik majtist, bazuar në 

maksimat e vet proklamuara, nuk do të 

duhej të lejonte të vinte në shprehje 

terrori dhe stimulimi i migracionit të 

dhunshëm (politik) vetëm ndaj një 

grupacioni shoqëror. Mund të thuhet me 

shumë siguri se substanca e popullatës 

shqiptarë u dëmtua shumë në këtë 

periudhë. Një numër i madh i familjeve 

të copëtuara nga emigracioni i kësaj 

periudhe janë evidente ende. 



Migracioni si burim i konflikteve 

Migrimi i pasluftës ishte fillimi i një 

situatë e re e cila fillonte me mbarimin 

spektakolar të një forme paraprake e cila 

ishte me karakter represiv. Emigracioni 

ekonomik po fillonte vrullshëm, me 

vdekjen përfundimtare të emigracionit të 

dhunshëm. Kampi i Bllacës dhe 

Stankovecit do të jenë episodet e fundit 

të migracionit të shkaktuar nga konflikti. 

Shumë nga emigrantët e sotshëm janë me 

origjinë nga një formë paraprake dhe tani 

vazhdojnë të jenë mërgimtarë të cilët i 

takojnë emigracionit ekonomik. Shumë 

nga ta edhe pse u kthyen ne Kosovë pas 

mbarimit të konfliktit, pra të nisur si 

migrim nga konflikti, prapë shfrytëzuan 

të drejtën e dhënë (apo të fituar) nga 

shtetet ku ishin pritur si refugjatë, ku u 

kthyen përsëri dhe vazhdojnë të jene 

ende atje. Ishte ky një laborator i 

dhunshëm social në të cilin shqiptarët e 

përjetuan këtë metamorfozë të pa parë. 

Nëse ata ishin larguar nga dhuna serbe, 

gjë që vërtet ishte një gjë e dhimbshme, 

pas kthimit të tyre pas mbarimi të luftës, 

nuk ishin shkaqet politike e as ato të 

sigurisë më ato që i detyruan ata të 

kthehen prapa, por thjeshtë ishte dëshira 

e tyre për te jetuar ne shtetet përkatëse 

me status ekonomik më të konsoliduar se 

Kosova. 

Konflikti i lindur mes dashurisë për 

atdheun dhe “luksit” që u ofrohej nga 

këto vende, me përjashtime të pakta, 

kryesisht u fitua nga kjo e dyta. Ishte kjo 

një shpërfaqje e një konflikti mes 

emocionales dhe pragmatikes e cila vinte 

në shprehje për herë të parë. 

Duke i lënë anash fazat dhe trajtat e 

ndryshme të emigracionit, kur flitet për 

konfliktet e emigrantëve, mund të thuhet 

se ato u shfaqën qysh me paraqitjen e tij. 

Situata kur emigrimi filloi të bëhej edhe 

për shkaqe thjesht ekonomike është koha 

e një bumi ekonomik e cila erdhi në 

shprehje ne Evropën perëndimore pas 

Luftës së Dytë Botërore, e cila kishte 

nevojë të madhe për krah pune. Ishte 

hera e parë që shqiptarët në ish 

Jugosllavisë dilnin jashtë shtetit, të cilit 

administrativisht i takonin, për qëllime 

ekonomike, me synim përfitimin 

ekonomik dhe rritjen e standardit të 

jetësor. Por kjo ishte vetëm njëra anë e 

medaljes. 



Ishin emigrantët ekonomik të cilët 

shkonin në botën e jashtme për të 

punuar, por linin pas me mijëra 

bashkëshorte, me apo pa fëmijë. Sado që 

aspekti ekonomik ishte pozitiv, qysh nga 

kjo fazë e emigrimit faktikisht ishte 

iniciuar konflikti mes emigrantëve dhe 

pjesëve të familjeve të tyre të mbetura në 

Kosovë. 

Në kontekst konflikteve të mërgimtarëve 

mund të flasim për shpërfaqjen e 

konflikteve me elemente si vijon: 

Konflikte sociale: Fëmijët e 

emigrantëve rriteshin pa njërin prind dhe 

konflikti fillimisht vinte si rrjedhojë e 

kontakteve të pa mjaftueshme mes 

prindërve dhe fëmijëve. Një strukturë e 

këtillë emigracioni nuk mundi të 

qëndronte. Emigrantët e këtillë 

individualë duke qenë në konflikt me 

familjet e tyre, në një situatë krejt tjetër 

sociale, zhvillimet do t’i precipitojnë 

drejt një lëvizje gjithnjë e më të madhe të 

anëtarëve të tjerë të familjeve të tyre 

drejt shteteve ku punonin emigrantët. 

Konflikte ambientale: Ambienti ku 

jetonin dhe punonin emigrantët, me 

gjithë faktin se shumica e tyre nuk ishin 

të kualifikuar, shpuri drejt ndryshimit të 

qëndrimeve të tyre. Ata më nuk mund të 

pajtoheshin me dinamiken e një ambienti 

nga ku kishin shkuar. Sot gjithnjë e më 

shumë emigrantë pushimet vjetore i 

kalojnë në Egjipt, Spanjë, Turqi. Vizitat 

për çdo dy vite janë gjithnjë e më të 

shumta dhe ky trend supozohet se do të 

ketë rritje në të ardhmen. 

Konflikte konceptuale: Konfliktet në 

mentalitetet e pjesëtarëve të fëmijëve të 

emigrantëve dhe anëtarëve të familjeve 

të tyre. Ata gjithnjë e më shumë 

qëndrimin në shtëpitë e prindërve i 

konsiderojnë si qëndrim në një vend të 

huaj; 

Konfliktet ekonomike: Shihen fillet e 

para të një individualizmi në rritje si 

dukuri e cila është karakteristikë për 

jetën në shoqëri industriale. Trendi i 

remitencave pritet të zvogëlohet. 

Konflikti martesore: Vjen në shprehje 

te një numër gjithnjë e më i madh i 

emigrantëve. Ky konflikt zhvillohet mes 

dëshirës së familjes për nuse tradicionale 

dhe interesit të drejtpërdrejtë të individit 



në vendin ku ai jeton. Nuk janë të pakta 

rastet kur kemi martesa të emigrantëve 

me anëtarë të grupeve tjera jo vetëm për 

rregullim statusi ekonomik (mi bo letrat), 

por thjeshte nga interesi i ndërsjellët 

martesor. Edhe pse kjo dukuri është më 

shumë e shprehur te meshkujt, rastet kur 

kjo ndodhë edhe nga femrat shqiptare me 

po te njëjtat arsye individuale është në 

rritje. 

Çka duhet bërë, zgjidhja? 

Një diagnozë vërtet do të ishte e 

mirëseardhur, por në këtë rast ajo nuk 

mund të jepet, pasi në fakt nuk ka 

zgjidhje ideale dhe të sigurt e cila do të 

duhej të synohej. Megjithatë diagnoza e 

vetme që mund të jepet është se çka nuk 

duhet bërë, në fakt çka duhet kuptuar në 

kontekstin aktual, e ajo është fakti se 

migrimi është bërë dukuri normale dhe e 

pashmangshme e shoqërisë 

bashkëkohore. 

Migrimi është i pa shmangshëm dhe e 

mira e kësaj është se veç jemi mësuar me 

të. Në fakt jetojmë në kohën kur migrimi 

si fenomen edhe pse ende ekziston, i 

njëjti në kontekst të zhvillimeve 

bashkëkohore duhet të 

rikonceptualizohet. Komunikimet e 

përditshme ndër më të ndryshme po e 

zbehin mallin për atdhe që e krijonte 

mërgimi para sa vitesh. Nëse 

mërgimtarët e hershëm ekonomik 

komunikonin me letra që vinin pas dy 

apo tri javësh, kjo tani ndodhë 

drejtpërsëdrejti dhe në kohë reale, dhe 

thuaja pa ndonjë kufizim. Shumica e 

udhëtimeve me aeroplan nuk merr më 

shumë se tre orë në secilin cep të 

Evropës, prandaj nocioni i mërgimit 

sikur duhet të zëvendësohet me 

integrimin në trendët globalë, pasi, po të 

e abstaktojmë faktorin komercial, nuk ka 

më kuptim të këndohen këngë kurbeti, 

apo të zgjidhet miss diaspora, përderisa 

migrimi bëhet nga interesi ekonomik dhe 

si zgjedhje e preferuar individuale. 

Ndoshta veç jemi duke jetuar format e 

para të fshatit global. 

 



Varfëria s’ është produkt i të varfërve, 

por i krimit dhe korrupsionit 
   

 Fadil Maloku Sociolog i Globalizimit 
 
 

“Zëri i stomakut është më i fortë dhe më 

tingëllues, se sa zëri i ndërgjegjes…” 

1. Çka nënkuptojmë me varfëri? 

Varfëria, në kuptimin më të thjeshtë dhe më 

të logjikshëm nënkupton një gjendje apo një 

lloj statusi të njerëzve të cilëve u mungojnë 

mjetet elementare të reproduktimit biologjik 

e social, apo që gjenden në vazhdimësi në 

buzë të ekzistencës fizike. Sot në botën 

shpjegimeve ekskluzive shkencore, çështja e 

përkufizimit të kësaj problematike është një 

mënyrë adresë valide për të kuptuar shkallën 

dhe statusin e shtresave sociale të një 

shoqërie bashkëkohore. 

Sociologët, duke qenë mjek të këtyre 

fenomeneve dhe dukurive, varfërinë 

përpiqen ta identifikojnë më tepër si pjesë të 
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shoqërive margjinale, e unë do shtoja edhe 

shoqërive që gjenden në procesin e 

transicionit. Shtrohet pyetja përse vendeve të 

tranzicionit? 

Arsyeja e parë ka të bëjë me çështjen 

kuptimit të varfërisë si mjet mbijetese i 

shtresave dhe grupeve të ndryshme 

margjinale që secila shoqëri i ka në 

ambientet e veta, pa marrë parasysh shkallën 

e zhvillimit dhe emancipimit social, kulturor 

e ekonomik. Arsyeja e dytë, ka të bëjë 

kryesisht me peshën e shtresëzimit të 

kategorive shoqërore, proces ky që është i 

natyrës së përkohshme edhe për faktin se 

këto kategori gjithnjë atakohen nga: a) 

mënyra e rehabilitimit të statuseve 

ekonomike dhe shtresëzimit social që vjen 

shkaku i procesit tranzitiv në të cilin gjenden 

ato; b) procesit të seleksionimit social (kjo 

vlen sidomos për vendet postkomuniste që 

nuk kishin përvojë të segregacionit 

ekonomik prej nga prodhohen klasat që 

thënë me gjuhën marksiste e identifikojnë 

formacionin kapitalist). 

2. Cilët parametra sociologjikë e 

identifikojnë varfërinë 

Sot shumica e sociologëve janë të pajtimit se 

ekzistojnë dy parametra apo dy tregues 

kryesor, përmes të cilëve mund të 

identifikohet niveli i varfërisë së një vendi. 

Njëri që ka të bëjë me varfërinë absolute 

(apo thënë më thjeshtë shkallën e 

rrezikshmërisë së skajshme që identifikohet 

edhe me vetë mbijetesën) dhe tjetri me 

varfërinë relative. Por, të shohim se çka 

paraqesin secila nga këto nivele. 

Varfëria absolute në diskursin bashkëkohor 

sociologjik nënkupton pamundësinë e 

posedimit të mjeteve elementare 

ekzistenciale, pra atyre fizike, siç janë: 

ushqimi i mjaftueshëm, strehimi (që 

nënkupton ujë të pijshëm dhe kulm mbi 

kokë…), shërbimet cilësore shëndetësore, si 

edhe një shkollim elementar. Standarde këto 

që sukcesivisht do të duhej të vlejnë për të 

gjitha kategoritë dhe të gjitha vendet pa 

dallim etnie, race, statusi social etj. Kurse, 

varfëria relative nënkupton perceptimin e 

dallimeve midis dy grupeve kryesore për 

nga cilësia dhe kushtet e jetës. Pra, kushte që 

pak a shumë ofrojnë mundësinë e mbijetimit 

ekonomik, por jo edhe të ndonjë standardi 

premtues për të ardhmen. 

 

3. Kuptimi i varfërisë në planin global 

Meqë kriteri i pranueshëm për të identifikuar 

shkallën e varfërisë në kushtet dhe rrethanat 

e procesit të globalizimit ngandonjëherë 



diskursin mbi definimin e konceptit të 

varfërisë e relativizon deri në masën e 

mbijetimit, atëherë duhet pranuar që edhe të 

kuptuarit e kësaj dukurie varet shumë nga 

faktorët tjerë (të shumtë) social që ndikojnë 

në perceptimin tonë për të. P.sh. perceptimi 

ynë kosovar mbi këtë dukuri kërkon 

mekanizma dhe detyrimisht edhe kritere 

tjera që në fakt kuptimin e varfërisë e 

reduktojnë deri në varfëri të cilësuar si të 

skajshme që për demografinë dhe 

gjeografinë tonë është e natyrshme dhe 

normale. Kurse, për një shoqëri tipike 

evropiane perëndimore, përkufizimi apo 

cilësimi kësisoj mund të kuptohet 

ngandonjëherë edhe si diçka alarmuese në 

sensin e përkujdesjes dhe masave preventive 

që atje marrin institucionet e tyre shtetërore 

dhe civile. 

E themi kështu edhe për shkak se diçka që 

p.sh. në një shoqëri perëndimore trajtohet si 

varfëri, tek ne në Kosovë apo në cilin do 

vend që ka një buxhet nacional mbijetues, 

trajtohet si një luks i llojit të vetë! Thënë më 

thjesht, çështja e përkufizimit merret si 

diçka e pa përfunduare dhe për shkakun se 

përkujdesja që ushtrohet ndajë kategorive të 

rrezikuara sociale në një shoqëri 

bashkëkohore, konsistohet si një lloj 

obligimi institucional. 

Por, duke marr parasysh kriterin e statusit 

social, si edhe prestigjin (që është i 

domosdoshëm kur bëhen matjet e kësaj 

natyre) në shoqëri që e gëzojnë kategoritë e 

ndryshme sociale, atëherë pa mëdyshje edhe 

çështja e përkufizimit se çka nënkuptojmë 

me konceptin varfëri, normalisht 

relativizohet. 

Në vendet perëndimore sot, pak a shumë 

ekziston një përkufizim i shkallës së statusit 

social që identifikohet me nivelin e 

varfërisë. Për dallim nga SHBA-të (që kanë 

kritere strikte në të gjitha nivelet për këtë 

çështje), shtetet dhe vendet tjera 

demokratike kanë një përkufizim zyrtar – ta 

quajmë kështu – të asaj se çka në të vërtetë 

cilësohet varfëri e shkallës së lartë dhe asaj 

të ultë. Anglia p.sh. nuk ka në sirtarët e saj 

shtetëror ndonjë dokument të përkufizimit 

dhe cilësimit të varfërisë, ngase ekspertet 

britanikë përdorin tregues dhe parametra 

tjerë të cilët më shumë u ngjasojnë ndihmës 

sociale që kategoritë e rrezikuara marrin nga 

shteti në formë të benificioneve të ndryshme 

(se sa ofertës reale që ofron atje shteti). 

4. Kush është i varfër në Kosovë? 

Në kushtet dhe rrethanat kur nuk kemi 

eksplorime meritore shkencore, pra ku shteti 

që me institucionet dhe projektet e veta do të 



duhej të paktën në vija të trasha të merrej me 

analiza të thukëta lidhur me procesin e 

stratifikimit social, është e pamundur të 

japim ndonjë diagnostikim të saktë se çka 

nënkuptojmë me varfëri, pastaj ku janë 

limitet e varfërisë sonë sociale, cilët faktorë 

e determinojnë shkallën e kësaj varfërie, apo 

cilat kritere duhet të konsiderohen të 

vlefshme për të cilësuar dikën se është i 

varfër apo jo. Por, duke u nisur nga disa 

parametra dhe tregues logjikë, kujtoj që 

ndjekja e rrugës së statistikave, pra 

posedimit me numra të pasurisë së 

qytetarëve të Kosovës që fare s’i kemi 

askund, më duhet të shërbehem me analizën 

e përmbajtjes (një metodë që deri-diku 

premton identifikimin, por jo edhe 

përkufizimin e konceptit të varfërisë) e cila 

nivelin e varfërisë nacionale e identifikon si 

diçka që akoma është në trend të thellimit të 

diferencave sociale midis popullsisë. 

Nëse i adresohemi kësaj metodologjie, 

kuptojmë që Kosova ka trashëguar (gjithnjë 

në nivel nacional) një varfëri të shkallës së 

lartë, që kur të përkthehet në numra na del: 

Kosova ishte shtatë herë më e pazhvilluar se 

sa Sllovenia; gjashtë herë se sa Kroacia; 

pesë herë se sa Serbia… pra, një trashëgimi 

të lartë nacional të varfërisë. Kësaj varfërie 

të trashëguar, kur t’i shtojmë edhe treguesit 

tjerë të luftës së ndodhur (që askush nuk i 

di?!), na del se jemi një vend tipik me një 

varfëri sui generis (ashtu siç e kemi edhe 

shtetin dhe të gjitha tjerat?!) në sferën 

ekonomike e sociale. Së bashku me procesin 

e privatizimit të ndodhur dhe me migrimet e 

një pjese të popullsisë nga pjesët rurale në 

ato urbane. , atëherë veç mund të 

imagjinojmë shkallën e varfërisë(!) dhe 

rrezikun nga ndonjë eksplodim social që 

mund të ndodhë në çdo kohë. 

5. Kush është i pasur në Kosovë? 

Thënë më shkurtë, në Kosovë është duke 

ndodhur një fenomen i çuditshëm që 

aparatura shkencore sociologjike e ka 

vështirë ta fus në dioptrinë e vetë. Kjo 

ndodhë për shumë arsye. Kryesori unë 

mendojë që ka të bëjë pak a shumë me 

mungesën e një përvoje në ndërtimin e 

kapaciteteve dhe resurseve institucionale 

demokratike, e me këtë edhe fuqizimin e 

logjikës së një akumulimi fillestar të 

natyrshëm të kapitalit, që do të prodhonte pa 

dhimbje të mëdha dallimet sociale përmes 

një konkurrence lokale të atyre që në të 

kaluarën kishin trashëguar apo kishin arritur 

të akumulonin bile kapital fillestar për të 

hyrë në konkurrencë të brendshme, e pse jo 

edhe të jashtme. 



Absurdi i kapitalizmit kosovar qëndron te 

diferencimi i shtresave që ka filluar jo si 

pasojë e konkurrencës së këtij kapitali – pra 

një logjike të shëndosh ashtu siç ka ndodhë 

gjithkund në demokracitë e avancuara – po 

si pasojë e shfrytëzimit të privilegjeve që 

ofron pushteti. 

Kështu, ju sot mund të identifikoni njerëz 

apo elita të tëra pushtetarësh që deri dje 

s’kanë pas në pronësi të tyre as një biçikletë 

te vetme(!?), kurse sot kanë pallate, pasuri të 

patundshme marramendëse, para në konto 

që as vetë nuk e dinë se sa, si edhe janë të 

mbrojtur me ligjet që grupet e ndryshme 

interesi i kanë fuqizuar në parlamentin e 

Kosovës?! 

Për të qenë absurdi edhe më i madh, 

diferenca sociale është gjithnjë duke u 

ashpërsuar dhe kujtoj që nuk do të jetë 

ndonjë befasi rebelimi i shtresës së rrezikuar 

sociale… 

6. Ku janë gjeneratorët e varfërisë në 

Kosovë? 

Sot mund të thuhet se ekzistojnë midis 

tjerash dy teori apo dy botëkuptime mbi 

agjentët që e prodhojnë nivelin e varfërisë 

sociale tek ne në Kosovë. Njëra, e cila 

statusin e të qenit i varfër (në kuptimin 

ekonomik) e adreson tek shtresa apo 

kategoria sociale e cila me indiferencën e 

vetë ndaj proceseve dhe zhvillimeve sociale 

– pra, duke bërë sehir dhe duke u 

vetëkënaqur me gjendjen dhe statusin e vetë 

shoqëror – ua mundëson shtresës 

pushtetarëve të ushtrojë përveç sundimit dhe 

menaxhimit me nivelin e mirëqenies sociale 

përmes aparatit të shtetit (në vend që kjo të 

ndodhte përmes kapitalit dhe konkurrencës 

së tregut, shihe ti absurdin?!) edhe 

shfrytëzimin e saj përmes mekanizmave 

“demokratik”?! 

Thënë më troç(!), varfëria në Kosovë nuk 

është produkt i të varfërve, por i shtetit (lexo 

menaxhimit të dobët të elitave politike) që 

me çdo kusht ushtron presion psikologjik, 

financiar e sidomos sish juridik për të ruajtur 

privilegjet dhe për t’u pasuruar në mënyrë të 

pandershme. Pra, krimit të organizuar dhe 

sidomos korrupsionit! 

Dhe, teoria tjetër (për mendimin tim) 

shpjeguese, na adreson gjithashtu sërish kah 

shtresa elite e pushtetarëve tanë, në sytë e të 

cilëve përzgjedhja e statusit social e 

shtresave të varfra (tek na thuhet popullit, e 

unë them qytetarëve) është pasojë e: 

dobësive morale e fizike, pastaj 

vetëkënaqësisë së trashëguar për të mos u 

pasuruar, mungesës së talentit dhe aftësive 

“intelektuale” e “menaxheriale”, si edhe 



motivimit të pamjaftueshëm për të 

ndryshuar statusin e vet social. 

Këtë perceptim të këtij soji më ka rastis ta 

dëgjojë shumë shpesh përmes intervistave të 

thella që kanë bë studentët e mi me elitat 

tona politike, të biznesit dhe ato ekonomike. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rinia braktis vendin / Rreth 30% e të rinjve shqipatrë të 

papunësuar. Emigrimi, e vetmja zgjidhje për të përballuar jetën 

Besim Nuhiu

Rreth 30% e të rinjve shqiptarë janë 

të papunë ndërsa 70% e tyre 

kërkojnë të lënë Shqipërinë për 

kushte më të mira jetese. Procesi i 

të punësuarit në vendin tonë është 

një rrugëtim i gjatë dhe i lodhshëm. 

Punësimi jo domosdoshmërisht  në 

profesionin që mund të ketë studiuar 

një i ri më shumë shikohen 

fenomene të natyrave që nuk kanë 

lidhje me punën se sa vetë aftësia e 

individit për ta zotëruar atë punë. 

Procedurat e lodhshme dhe shpesh 

herë mundësit e pa ofruar në këtë 

vend, bejnë që pjesa më e madhe e 

të rinjve të marrin një tjetër rrugë, 

atë të emigrimit. 

Emigrimi 

Papunësia në rradhët e të rinjve 

shqiptarë vijon të mbetet në nivele 

të larta. Stataistikat tregojnë se 

30% e tyre nuk janë në një 

marrdhënie pune. Pas përfundimit të 

studimeve pjesa më e madhe e tyre 

shprehin dëshirën dhe gjenë mënyra 

nga më të ndryshmet për tu larguar. 

Në këtë mënyrë disa studiues  të 

Cooperation and Development 

Institute në mbështetje me zyrën 

Tiranës e Hanns-Seidel Foundation, 

realizuan një studim në lidhje me 

sjelljen emigratore të shqiptareve. 

Lëvizjet e shpeshta të tyre në çdo 

skaj të botës. Sipas studimit ajo që 

kanë dashur shqiptarët ndër vite në 

emigrimin e tyre, ka qenë kërkesa 

për azil ekonomik. Pjesa më e 

madhe  e tyre janë larguar për 

kushtet ekonomike, për dëshirën e 

studimit jashtë shtetit, ose gjetjes së 

një pune, cilado qoftë ajo, veç të 

mos jetojnë në vendin e tyre. 

  

 

 



Papunësia në shifra alarmante 

Rreth 1.5-2 milionë shqiptarë 

gjenden si emigrantë jashtë, 

kryesisht në: Greqi (0.5-0.6 mln), 

Itali (0.5-0.6 mln) dhe SHBA (0.1 

mln), etj. Por, cilat janë arsyet 

kryesore që i shtynë shqiptarët të 

kërkonin azil në vendet e BE-së, 

veçanërisht në Gjermani? Studimi ka 

nxjerrë se një ndër arsyet më të 

mëdha që i bën shqiptarët të 

largohen nga vendi, është mungesa 

e vende të punës. Të rinjtë largohen 

kryesisht me idenë se do të 

stabilizojnë jetën jashtë vendit. Një 

tjetër arsye është dhe pagesa. Në 

Shqipëri rrogat janë shumë të ulëta, 

ndërsa jashtë  sipas të rinjve edhe 

nëse punon kamerier apo banakier 

ja vlen sepse rroga është motivuese. 

Një tjetër faktor i rëndësishëm 

tërheqjeje është edhe roli i diasporës 

shqiptare në Gjermani. Shqiptarët që 

jetojnë  dhe punojnë jashtë vendit 

kanë ndarë informacione për 

mënyrën sesi ata janë integruar. Në 

anën tjetër, mund të shërbenin si 

ndihmë për të gjetur strehim e 

punësim. Pavarësisht faktorëve 

tërheqës apo shtytës, studimi 

nënvizon se perceptimi i 

përgjithshëm ishte se azilkërkuesit 

kishin informacione të përcipta, një 

rrjet të fortë ndërlidhjeje, si dhe një 

shpresë të madhe për një të ardhme 

më të mirë. 

Rina braktis vendin 

Ajo që ka vënë re studimi është që 

pjesa më e madhe e  emigrantëve 

janë  meshkuj të moshës nga 20-34 

vjeç, të cilët emigruan me familjarët 

e tyre, por edhe me partneret e 

fëmijët. Pjesa tjetër janë studentët 

të cilët sapo janë diplomuar dhe 

largohen. Pasi studiojnë kushtet e 

tregut të punësimit në vend zgjedhin 

të largohen. Janë kryesisht të 

diplomuar më një nivel të mirë të 

njohurive në vija të përgjithshme 

dhe kryesisht të gjuhëve të huaja. 

Studimi thekson se të diplomuarit 

punojnë jashtë vendit në profesione 

të cilat nuk kanë lidhje me arsimin 

që ata kanë mbaruar. Por janë të 

motivuar prej pagës që ata marrin. 

 

 



Tre faktorët e migrimit të të rinjve jasht 
vendit!     

 

 

Shkruan Milot Morina 

Kosova, si pjesë gjeografike e Evropës, ka 

popullsinë më të re në Evropë. Megjithatë, 

kjo popullsi e re po emigron legalisht dhe 

ilegalisht jo vetëm në vendet e zhvilluara të 

Evropës, por edhe në Kanada, Australi dhe 

SHBA. Ngjarjet e fundit tregojnë migrim 

masiv të paligjshëm te të rinjve posaçërisht 

në Evropë. Por çfarë e motivon një person të 

ri për të emigruar? 

 

Të rinjtë janë grupi më i madh i individëve 

që emigrojnë çdo vit dhe ata e bëjnë këtë 

kryesisht në kërkim të punës së denjë dhe 

kushte më të mira jetese.  Faktorë që 

ndikojnë në vendimin për të migruar për 

punë janë papunësia, pagat e ulëta dhe 

varfëria e familjes.  Dhe remitancat e 

emigrantëve në Kosovë ndihmojnë familjet 

të përballen me varfërinë dhe krizat 

financiare në familje. Së fundmi, në Kosovë 

presioni për të emigruar po bëhet edhe më i 

fortë për shkak të diferencave te mëdha, 

ekonomike e sociale, ndërmjet klasës së 

pasur (kryesisht biznesmen dhe politikan) 

dhe klasës së varfër. 



Tre faktorët përgjegjës për këtë emigrim 

te të rinjve janë: faktori ekonomik, politik 

dhe social. 

 

Së pari, sektori ekonomik ka qenë i 

keqmenaxhuar dhe këtë e tregon rritja 

shumë e vogël ekonomike. Kosova ka 

demonstruar përparim në tranzicionin nga 

ekonomia e planifikuar-në një sistem të 

tregut të lire, megjithatë, Kosova është ende 

e varur nga komuniteti ndërkombëtar dhe 

nga diaspora. Donacionet dhe remitancat 

përbëjnë rreth 25 përqind të BPB-së. Për më 

tepër, kosovarët janë më të varfëritë në 

Evropë me të ardhura për kokë banori prej 

vetëm 2900 euro. Shkalla e papunësisë është 

shumë e lartë- rreth 45 për qind.  Edhe pse 

Kosova, me ndihmën e bashkësisë 

ndërkombëtare, ka  privatizuar shumicën e 

ndërmarrjeve shtetërore privatizimi ka dhënë 

rezultate delikate për shkak se përfituesit 

kanë qen kryesisht me lidhje politike. 

Gjithashtu, Kosova nuk ka bërë politika  

efektive fiskale dhe monetare për të rritur 

produktivitetin e brendshme dhe investimet 

e huaja. Si rezultat do të rritej punësimi dhe 

do të zvogëlohej varfëria . 

 

Së dyti, politika është më  kritikuar për 

shkak të korrupsionit në qeveri, 

politikave jo efektive, dhe mungesës së 

demokracisë brenda partive politike. Partitë 

politike ne parlament janë te mandatuar dhe 

mbi të gjitha përgjegjës për zhvillimin 

ekonomik, politik dhe social.  Për më tepër, 

ata krijojnë dhe ekzekutojnë ligje të cilat do 

të përcaktojnë zhvillimin socio-ekonomik. 

Por, sistemi politik i Kosovës është një nga 

më të korruptuar në Evropë, dhe ketë e 

vërteton edhe Indeksi I Transparencës së 

Korrupsionit, ku Kosova radhitet në vendin 

e 110 prej 174 shteteve.   Dhe si pasojë, 

zgjedhjet, përgjegjshmëria e legjislaturës 

dhe hartimi i politikave për zhvillim socio-

ekonomik vazhdon të dobësohet. 

 

 Së treti, faktori social ka treguar shenja 

të lehta të progresit. Të dhënat e fundit 

tregojnë se më shumë se 66 për qind e 

kosovarëve janë midis moshës 15 deri 54 

vjeç. Kjo tregon se Kosova ka popullsinë më 

të re në Evropë. Megjithatë, shkalla e 

papunësisë është më e larta, veçanërisht për 

të rinjtë mes moshës 15 deri në 25 vjeç. Kjo 

situatë nuk pritet të shërohet për shkak të 

mundësive të kufizuara për krijim të 

vendeve të punës. Mungesa e vendeve të 

punës ka kosto të drejtpërdrejtë në të 



ardhura në familje, në veçanti në familjet me 

anëtarë të rritur. Rrjedhimisht, këto pabarazi 

po mbajnë mbrapa zhvillimin shoqëror të 

Kosovës duke i varfëruar familjet dhe, 

fatkeqësisht e insentivojnë emigrimin masiv. 

 

Së fundi, pa paragjykuar dhe e urrej ta them, 

por si i ri nuk pres ndryshime nga qeveria e 

ardhshme. Arsyeja për këtë është se ishte po 

kjo qeveri e cila gjatë shtatë viteve nuk 

krijoi rritje ekonomike, nuk krijoi politika 

për zvogëlimin e korrupsionit,  dhe nuk 

krijoi politika për zhvillimin social. Kështu 

që gjatë mandatit të ardhshëm të qeveris, 

fatkeqësisht politikat jo-efektive për 

zhvillim politik dhe në veçanti për zhvillim  

socio-ekomomik do te vazhdojnë së bashku 

me emigrimin masive te të rinjve të 

dëshpëruar. 

 

  



 
Studimi/ 70 % e të rinjve shqiptarë 
kërkojnë të emigrojnë 

 
 

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Rinisë, 

CRCA Shqipëri dhe ANYN (Rrjeti 

kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri) bënë 

publike Indeksin Kombëtar për të Rinjtë në 

Shqipëri, i cili përmban vlerësimin që 

organizatat e shoqërisë civile në vend i kanë 

bërë punës së Qeverisë dhe Bashkive për 

zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit për 

Rininë në Shqipëri. 

 

Indeksi është pjesë e Raportit Kombëtar 

“Rinia në Shqipëri”, i cili do të bëhet publik 

në 12 Gusht 2018, në kuadër të Ditës 

Ndërkombëtare për të Rinjtë. Raporti, që u 

përgatit përgjatë një periudhe dy vjeçare me 

pjesmarrjen e mbi 15 organizatave të 

shoqërisë civile rinore, ngre shqetësimin se 

Plani Komëbtar i Veprimit për Rininë 

(2015-2020) ka mbetur thuajse tërësisht i 

pazbatuar dhe se Rinia nuk është një 



prioritet për Qeverinë dhe Bashkitë në 

Shqipëri. 

Sipas Raportit, një ndër sfidat madhore të të 

rinjve në vendin tonë mbetet punësimi. 

Rreth 81% e organizatave Rinore 

deklarohen se nuk kanë mbështetjen e 

Qeverisë për promovimin dhe fuqizimin e 

programeve të nxitjes së punësimit të të 

rinjve. Të dhënat më të fundit nga 

Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) 

për vitin 2018, tregojnë se Shqipërinë zë 

vendin e parë në Europë për papunësinë e të 

rinjve. 

Të dhënat e raporteve të organizatave 

ndërkombëtare, tregojnë se rreth 70% e të 

rinjve në Shqipëri kërkojnë të emigrojnë në 

një vend të BE-së! Të rinjtë, përballen me 

mungesa të mundësive, politikave sociale 

dhe ekonomike dhe mospërfillje të tyre nga 

institucionet vendimmarrëse për çështjet e 

punësimit dhe zhvillimit, që ndikojnë në 

jetën e tyre. 

Pjësëmarrja e të rinjve në proceset 

vendimarrëse është shumë e ulët. Në bazë të 

Raportit të CRCA dhe ANYN, rreth 73% e 

të rinjve në vendin tonë, nuk gjejnë 

mbështetjen e Qeverisë në përfaqësimin e 

tyre në proceset vendimmarrëse dhe 

strukturat e qeverisjes vendore. Referuar 

këtij raporti të rinjtë, po përdoren vetëm si 

një sfond politik, nuk kanë pjesëmarrje 

efektive në 

politikë-bërje dhe vendimarrje në të gjitha 

nivelet e politikës si dhe kanë një mungesë 

të theksuar të mbështetjes së saj. 

Deri në fund të vitit 2017, Qeveria nuk 

shpenzoi asnjë lek për zbatimin e Planit të 

Veprimit për Rininë. Edhe pse Rrjeti 

Kombëtar për të Rinjtë në Shqipëri, ka 

ngritur zërin për këtë problem thelbësor, 

Kuvendi i Shqipërisë dhe Qeveria pranuan të 

caktonin vetëm 0.01% të buxhetit të shtetit 

për të rinjtë, për rreth 35% të popullsisë në 

Shqipëri. Me përjashtim të Tiranës, Bashkitë 

e tjera në vend nuk kanë asnjë zë buxhetor 

specific për të rinjtë. 

Mbi 80% e të rinjve në mbarë vendin 

pohojnë se ka një mungesë të theksuar të 

shërbimeve miqësore dhe cilësore për ta. 

Këshillimi dhe ndihma psiko-sociale falas 

për gjimnazistët dhe studentët nuk ofrohet 

në asnjë qytet të Shqipërisë, ndërsa ky 

shërbim duhet ofruar në Qendrat 

Komunitare ose Rinore të Bashkive. 

Një ndër shërbimet më të kërkuara nga të 

rinjtë është edhe Karta Rinore. Në Qershor 



2018, Rrjetit Kombëtar për të Rinjtë në 

Shqipëri protestoi para Ministrisë përkatëse 

për këtë çështje. Ndonëse ky premtim është 

sanksionuar si në Planin Kombëtar të 

Veprimit për të Rinjtë në Shqipëri 2015-

2020 ashtu dhe në nenin 100 të Ligjit të 

Arsimit të Lartë, ai mbetet ende i 

parealizuar, përfundon njoftimi.  

 

 

 

 



 
Maqedoni, Emigracioni i të rinjve 

 

 

 

Bujar  Selami 

 

Nën organizimin e Qendrës Maqedonase për 

Bashkëpunim ndërkombëtar “Civica 

Mobilitas” u mbajt në Shkup forumi me 

temë “Sfida, perspektiva dhe potenciale të 

emigracioneve” në të cilin u theksua se 

vendi vuan nga prirje të larta të 

emigracionit, ngjashme me fqinjët e tjerë 

ballkanike. Në takim u diskutua për 

shpërnguljen jashtë vendit të të rinjve, 

mjekëve, specialistëve dhe artistëve, dhe per 

ndikimin e emigracionit në sektorin e 

biznesit dhe në sektorë të tjerë. Në forum u 

tha se emërimi i një ministri të posaçem për 

diasporën pritet të ndikojë në këtë prirje 

duke parandaluar shpërnguljen e numrit të 

madh të të rinjve nga Maqedonia në shtetet 

evropiane. Folësit thanë se është e vështirë 

të parandalohet shpërngulja, por e 

rëndësishme është të krijohet një strategji 

për bashkëpunim me diasporën, që të 

përdoret kapaciteti i tyre për zhvillimin e 

vendit. Sipas sondazheve dhe studimeve të 

fundit, një në çdo dy të rinj, që do të thotë 

gjysma e popullsisë nga 15-39 vjeç , 

dëshiron të largohet nga Maqedonia, duke 

bërë që ky vend të mos bëjë përjashtim nga 

trendi ballkanik. 



 

Migrimi, vazhdon të tërheqë kosovarët 

 
 

Shtetet ku më së shumti kanë emigruar 

qytetarët nga Kosova, janë Gjermania me 

35.25 për qind, e pasuar nga Zvicra me 

22.94 për qind. 

 

Miti i daljes jashtë vendit vazhdon të jetë 

tërheqës për një numër ë madh qytetarësh të 

Kosovës. Ata dëshirojnë të migrojnë në 

vende të ndryshme të Evropës, nëse për një 

gjë të tillë iu jepet mundësia. Ekspertë të 

kësaj fushe dhe disa qytetarë, thonë se 

situata politike dhe ekonomike po i 

“motivon”  ata ta braktisin Kosovën. 

Sipas demografëve, mbi 10 mijë është numri 

i qytetarëve që brenda një viti lëshojnë 

Kosovën, kurse të rinjtë janë më të 

motivuar, për shkak të, siç thonë ata, 

mosperspektivë s në vendin ku jetojnë. 

Behar Jashari, student në Fakultetin 

Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, 

thotë se ka shpresuar se pa shpalljes së  

pavarësisë së  Kosovës, gjërat do të 

ndryshojnë, por edhe kjo periudhë e 

shtetësisë nuk ka sjellë perspektivë për të 

rinjtë. 

Për këtë arsye, Behari thotë se me dëshirë do 

ta lëshonte Kosovën. 

“Kudo, vetëm jashtë Kosovës. Në Kosovë 

nuk ka perspektivë  për të rinjtë . Këtu është 



bërë njëjtë si të përfundosh fakultetin si të  

mos shkosh fare, prapë  pa punë  mbetesh”, 

shprehet Behar Jashari. 

Ndryshe,  sipas disa anketave të 

organizatave joqeveritare vendore dhe 

ndërkombëtare, që veprojnë në Kosovë, 

thuhet se deri në 25 për qind e qytetarëve 

janë  të intresuar të migrojnë apo kanë plane 

të tilla. 

Në këtë kategori janë kryesisht të rinjtë nga 

25 deri 35 vjeç që kanë përfunduar studimet 

dhe nuk arrijnë të punësohen në profesionet 

e tyre. 

Por, autoritetet kompetente në Kosovë 

vazhdimisht kanë bërë thirrje se ikja jashtë 

vendit është sakrificë që nuk ia vlen. 

Pavarësisht kësaj, një  e re tjetër nga 

Prishtina, Blerina Avdiu, pohon se  në 

kërkim të një të ardhmeje më të mirë, me 

dëshirë do ta braktiste Kosovën. 

 “Jeta në Kosovë nuk është e mirë për të 

rinjtë. Në të gjitha institucionet, qoftë edhe 

në institucionet arsimore, ekziston 

nepotizmi. Edhe regjistrimi i studenteve 

realizohet në bazë të këtij fenomeni. Është 

katastrofë ”, thotë Blerina Avdiu.   

Në anën tjetër, sipas statistikave të Policisë 

së Kosovës sa i përket kontrabandimit me 

emigrantë dhe trafikimit me njerëz, në 

gjashtëmujorin e parë të këtij viti, në bazë të 

Kodit Penal, janë të hapura 14 raste për 

kontrabandim me emigrantë , kurse sa i 

përket trafikimit me njerëz, janë të hapura 

17 raste. 

Në Kosovë migrimi daton që nga vitet ‘60, 

kurse një trend më i madh ka ndodhur gjatë 

viteve 1998- 1999, gjatë luftës në Kosovë. 

Pas luftës, migrimi ka qenë i stimuluar nga 

kushtet e vështira socio –ekonomike, thonë 

demografët dhe sociologët.  

Demografi Tefik Basha, profesor në 

departamentin e Gjeografisë në  Fakultetin e  

Shkencave Matematiko – Natyre, për 

Radion Evropa e Lirë, thotë se ekzistojnë dy 

faktorë kryesorë që ndikojnë në motivimin e 

qytetarëve të Kosovës për të migruar jashtë 

vendit. 

Sipas tij, ata janë faktorët shtytës dhe 

tërheqës.  

“Faktorët shtytës kanë qenë ata që kanë 

ndikuar në migrimin e popullatës jashtë 

Kosovës. Do të thotë kanë qenë shkaqet 

ekonomike,  politike, sociale. Ka qenë  një  

trend, që mbi 12 mijë qytetarë në vit kanë 

dalë  jashtë Kosovës. Por, këto shifra janë të 

ndryshme në kuadër të hapësirës rajonale të 

Kosovës. Këtu si rajon më emigrues është 

treguar komuna e Suharekës”, thotë 

profesori Basha. 

Edhe sociologët konsiderojnë se trendi i 

migrimit është në rritje e sipër, dhe arsye e 

gjithë kësaj është gjendja socio-ekonomike. 

Sociologu Fadil Maloku, profesor në 

Fakultetin e Filozofisë në Universitetin e 

Prishtinës, njëherësh  kryetar i Shoqatës së 

Sociologëve të Kosovës, pohon se trendi për 

të migruar në vendet perëndimore, ka qenë 

aktual që nga përfundimi i luftës së fundit në 

Kosovë. 



Por, me rritjen e shkallës së papunësisë dhe 

varfërisë, migrimi, sipas sociologut Maloku, 

nuk shihet si dëshirë, por si nevojë 

mbijetese., shkruan Radio Evropa e Lirë. 

“Edhe në bazë të analizave të bëra nga 

Shoqata e Sociologëve të Kosovës, rezulton 

se motivet kryesore janë të natyrës 

ekonomike . Mos të harrojmë se Kosova 

është një vend që edhe 15 vjet pas luftës, 

ende ka një shkallë të lartë, enorme, të 

papunësisë dhe varfërisë”, deklaron 

sociologu Maloku për Radion Evropa e Lirë. 

Sidoqoftë, zyrtarë të Qeverisë së Kosovës 

tashmë sa herë kanë deklaruar se koha e 

migrimit ilegal ka përfunduar dhe Kosova 

është në procesin e liberalizimit të vizave 

me Bashkimin Evropian, për lëvizje të lirë 

në shtetet anëtare të Bashkimin Evropian. 

Sipas tyre, migrimi duhet bërë në forma 

ligjore, duke përfshirë këtu migrimin për 

qëllime studimi, punësim sezonal, 

shkëmbime eksperience, si dhe trajnime të 

ndryshme. 

Sipas të dhënave zyrtare, numri i qytetarëve 

të Kosovës, të cilët jetojnë në vende të 

ndryshme të botës është mbi 700 mijë. 

Shtetet ku më së shumti kanë emigruar 

qytetarët nga Kosova, janë  Gjermania me 

35.25 për qind, e pasuar nga Zvicra me 

22.94 për qind. 
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