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Në këtë mënyrë kërkohet azil
Për ju që kërkoni azil me njërin prind,  

të dy prindërit apo kujdestar tjetër. 
Kjo broshurë është 

pronë e:
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Përshëndetje
Kjo broshurë është për ju që keni ardhur me njërin ose të 
dy prindërit për të kërkuar azil – strehim në Suedi.

Mirëpo edhe ju që dëshironi të dini më shumë se çka 
d.m.th. azil dhe si duhet të bëhet për të kërkuar azil mund 
ta shfrytëzoni broshurën. Këtu do të shpjegojmë nëpër cilat 
faza do të kaloni si azilkërkues. Broshura mund të lexohet 
në mënyra të ndryshme. Mund ta lexoni broshurën prej 
faqes së parë deri në faqen e fundit për t’u njohtuar mbi atë 
që ndodh kur të keni kërkuar azil por edhe mund të lexoni 
vetëm ato pjesë që bëjnë fjalë mbi situatën në të cilën ju dhe 
familja juaj gjendeni.

Ruajeni broshurën! Mund të keni dobi prej saj gjatë 
kohës sa jeni azilkërkues në Suedi.

BRIS	është	shkurtesë	për	Barnens	rätt	i	samhället,		
Të drejtat e fëmijëve në shoqëri, dhe është një organizatë 
që punon për të drejtat e fëmijëve. 
Vizitoni www.bris.se

IM është shkurtesë për Individuell Människohjälp, 
Ndihmesë individuale njerëzore. IM është një organizatë 
që punon për parandalim të varfërisë dhe përjashtimit të 
individëve nga shoqëria.
Vizitoni www.manniskohjalp.se

Enti	për	Migrim	është	organ	shtetëror në Suedi që 
shqyrton kërkesat e personave që kërkojnë azil. Enti 
për Migrim shqyrton edhe kërkesat e atyre personave 

që kërkojnë leje për të vizituar apo dëshirojnë të 
shpërngulen në Suedi. Enti për Migrim shqyrton 
gjithashtu edhe kërkesat për nënshtetësi suedeze.
Vizitoni www.migrationsverket.se

Rädda	Barnen, Shpëtoni Fëmijët, është një organizatë 
që punon për të drejtat e fëmijëve. Vizitoni www.
raddabarnen.se 

Kryqi	i	Kuq	është një organizatë që punon për të 
mbrojtur dhe ndihmuar njerëzit që kanë nevojë për 
ndihmë. 
Vizitoni www.rodakorset.se

Falenderojmë	të	gjithë	fëmijët,	të	rinjtë,	prindërit,	
mësuesit	dhe	persona	tjerë	të	rëndësishëm	nga	BRIS,	
Rädda	Barnen,	Kryqi	i	Kuq,	IM	dhe	shkolla	e	lartë	në	
Malmö	të	cilët	kanë	shprehur	pikëpamjet	e	tyre	gjatë	
procesit	të	përpilimit	të	broshurës!

Autorë të broshurës janë Filip Kyrönen dhe Simon 
Holmberg nga gjimnazi Johannes Hedberg në 
Helsingborg. Ata kanë bërë vizita studimore, kanë 
ndihmuar në kërkim të informatave dhe kanë 
testuar materialin te fëmijët dhe të rinjtë.
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Fëmijë
Kush	mund	të	quhet	fëmijë?	Në	Suedi	ju	jeni	fëmijë	deri	
sa	të	keni	mbushur	18	vjet.

Cilat	janë	të	drejtat	tuaja? Suedia është nënshkruese 
e konventës së KB për të drejtat e fëmijëve. KB është 
shkurtesë për Kombet e Bashkuara. Në KB bëjnë pjesë 
gati të gjitha shtetet e botës. Është kjo një organizatë 
bashkëpunimi për paqe dhe mbrojtje të të drejtave të 
njeriut.

Konventa për fëmijë përmban të drejtat që i takojnë të 
gjithë fëmijëve. Suedia dhe gati të gjitha shtetet e botës 
janë zotuar se do t’i përmbahen konventës për fëmijë. 

Konventa për fëmijë përbëhet nga rregulla që shpjegojnë 
se cilat të drejta ju si fëmijë i keni. Rregullat quhen artikuj 
dhe në to thuhet:

• ju keni po ato të drejta si edhe fëmijët tjerë (artikulli 2).
• të mirat tuaja duhet çdo herë të jenë të rëndësishme 

(artikulli 3).
• ju keni të drejtë të jetoni dhe zhvilloheni (artikulli 6).
• ju keni të drejtë të shprehni mendimin tuaj  

(artikulli 12). 

Fëmijët	azilkërkues	kanë	po	ato	të	drejta	që	kanë	
edhe	fëmijët	tjerë	në	shoqërinë	suedeze,	si	për	
shembull:	

• ju keni të drejtë të vini në shprehje. Kjo d.m.th. 
se, nëse ju dëshironi, keni të drejtë të flisni dhe të 
dëgjoheni.

• ju keni të drejtë në përkujdesje shëndetësore dhe 
mjekim të dhëmbëve nëse keni nevojë për këtë.

• ju keni të drejtë të vijoni shkollën.

Enti	për	Migrim	mban përgjegjësinë mbi, pos 
tjerash:

• të shqyrtojë dhe bie vendim nëse ju dhe 
familja juaj keni të drejtë azili ose jo.

• banimin – nëse jeni të vendosur në banesë 
të Entit për Migrim.

• ndihmë ekonomike – nëse nuk keni para 
tuaja.

• t’u caktojë përfaqësues juridik publik. Ky 
do të jetë një person që njeh ligjet suedeze 
dhe që u ndihmon në kërkesën për azil.

• t’u ndihmojë në udhëtimin prej Suedisë 
nëse nuk lejoheni të qëndroni këtu.

Komuna mban përgjegjësinë mbi, pos tjerash:	

• që të vijoni parashkollën, shkollën dhe 
gjimnazin. 

• atë që quhet shërbime sociale. Në 
shërbimet sociale personeli punon në 
përputhje me një ligj që quhet ligji mbi 
shërbime sociale. Ky ligj bën fjalë mbi të 
drejtat tuaja në shëndetësi dhe përkujdesje. 
Ligji përmban rregulla mbi atë se si 
shoqëria do të ndihmojë të gjithë ata që 
kanë nevojë dhe që nuk kanë mundësi të 
ndihmohen nga dikush tjetër.

Shërbimet	mjekësore	mbajnë përgjegjësinë mbi:	

• përkujdesje mjekësore për dhëmbët dhe 
shëndetin tuaj.

Ju	do	të	keni	rast	të	takoni	persona	nga	
autoritete	të	ndryshme
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Çfarë domethënie kanë fjalët?
Azil	do me thënë strehim. Kur ndonjë person kërkon 
azil ai ose ajo kërkon mbrojtje në një vend që nuk është 
atdheu i tij/saj.

Proces	azili është faza të ndryshme nëpër të cilat 
azilkërkuesi kalon – prej kërkesës deri te vendimi.

Azilkërkues	është ai person që ka ardhur në Suedi për 
të kërkuar strehim. Ai ose ajo ende nuk ka marrë vendim 
përfundimtar në kërkesën e tij/saj.	

Refuzim	në kërkesë azili do me thënë se një person ka 
marrë përgjegje negative në kërkesën e tij/saj për azil.  
Ai ose ajo nuk ka të drejtë të qëndrojë në Suedi.

Vendim	mbi	një	çështje azili është kur personeli i Entit 
për Migrim të ketë vendosur nëse një azilkërkues lejohet 
ose nuk lejohet të qëndrojë në Suedi.

Pagë	ditore	është	ndihma që personi azilkërkues ka të 
drejtë të kërkojë në rast se ai ose ajo nuk ka para të veta.

Aktgjykim	në një çështje azili është kur gjykata e 
migracionit ose Gjykata e lartë e migracionit, pasi të 
jetë bërë apelim (ankesë), të ketë shqyrtuar lëndën për 
të vendosur nëse azilkërkuesi ka ose nuk ka të drejtë të 
qëndrojë në Suedi.

Refugjat	është	ai person që ka kërkuar azil dhe të cilit i 
lejohet të qëndrojë në Suedi për arsye refugjatësh.

Inhibicion	do me thënë se Enti për Migrim ose ndonjë 
gjykatë migracioni ka marrë vendim që përkohësisht të 
ndërprejë procesin e kthimit në atdhe ose në ndonjë 
shtet tjetër të ndonjë personi azilkërkues.

Autoritetet janë veprimtari shtetërore që udhëhiqen nga 
qeveria. Autoritetet kujdesen që shoqëria të funksionojë 
ashtu si duhet dhe në përputhje me ligjet që parlamenti 
ka aprovuar.

Përfaqësues publik është ai person që njeh ligjet 
suedeze. Ai ose ajo mund të ndihmojë azilkërkuesit 
për të bërë kërkesën për azil. Përfaqësuesi publik është 
zakonisht jurist ose advokat.

Udhëheqës procesi është ai person që përfaqëson Entin 
për Migrim në gjykatë migracioni.

Shërbime	sociale ka në çdo komunë. Personeli i këtyre 
shërbimeve punon në përputhje me një ligj që quhet ligji 
mbi shërbimet sociale. Ligji mbi shërbimet sociale bën 
fjalë mbi të drejtat në shëndetësi dhe përkujdesje të cilat 
çdo banor komune i takojnë. Ligji përmban rregulla mbi 
atë se si shoqëria duhet të ndihmojë të gjithë ata që kanë 
nevojë për ndihmë e që nuk kanë mundësi të marrin 
ndihmë nga dikush tjetër. 

Lejeqëndrim do me thënë se një personi i është miratuar 
kërkesa për azil. Ai ose ajo lejohet të qëndroj në Suedi.

Ligji	mbi	shtetas të huaj është një ligj që, pos tjerash, 
përmban rregulla mbi atë nëse azilkërkuesit lejohen ose 
nuk lejohen të qëndrojnë në Suedi. Parlamenti vendos 
mbi ligjet.

Apelim	(ankesë)	do me thënë se një person i shkruan 
autoriteteve kompetente ose gjykatës se ai ose ajo 
nuk pajtohet me atë që autoritetet kompetente ose 
gjykata ka vendosur. Ky person dëshiron që autoritetet 
kompetente ose gjykata të ndryshojë vendimin.
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Kërkesa për azil – çka ndodh pastaj?

Regjistrimi i kërkesës për azil
Çka	bën	njësiti	për	kërkesa? Njësiti për kërkesa mban 
përgjegjësinë që të pranojë kërkesat e personave që 
kërkojnë azil. Të kërkosh azil do me thënë të kërkosh 
strehim.

Kë	do	të	takojmë	dhe	çka	do	të	na	pyesin? Në njësitin 
për kërkesa ju do të takoni personelin e Entit për Migrim. 
Ata do t’u pyesin:

• si quheni.
• kur keni lindur.
• prej nga vini.
• cilën gjuhë flisni. 
• si keni ardhur në Suedi.
• pse keni braktisur atdheun.
• si ndjeheni.

Këto pyetje personeli u bën që të mund t’u regjistrojë 
në sistemin kompjuterik të Entit për Migrim. Pastaj ata 
vazhdojnë punën me kërkesën tuaj.

Është me rëndësi që Enti për Migrim të marrë vesh shkaqet 
që u kanë bërë të braktisni atdheun dhe se si ndjeheni. 
Nëse vetë dëshironi, dhe prindët tuaj pajtohem për këtë, ju 
mund të flisni me personelin e Entit për Migrim.

Nëse nuk dëshironi të flisni me personelin ju mund t’u 
thoni atyre jo. Nëse për momentin nuk mundeni apo 

nuk dëshironi t’i tregoni diç personelit ju keni mundësi të 
kontaktoni Entin për Migrim edhe më vonë. Këtë mund ta 
bëni edhe nëse ju u brengos diçka apo keni pyetje tjera.

Përkthyesi
Çka	bën	përkthyesi?	Që ju dhe personeli i Entit për 
Migrim të mund të kuptoni njëri tjetrin një përkthyes do 
të përkthejë atë që thuani. Përkthyesi di të flasë edhe 
suedisht edhe gjuhën që ju flisni. Përkthyesi mund të 
gjendet në po atë dhomë që ju gjendeni ose të përkthejë 
nëpërmjet telefonit apo videos. Nëpërmjet përkthyesit ju 
dhe personeli i Entit për Migrim mund të flisni me njëri 
tjetrin. Përkthyesi do të përkthejë vetëm atë që thuhet. 
Përkthyesi është i obliguar të mbajë sekret atë që flitet.	

Obligim mbi mbajtje sekreti
Çka	do	me	thënë	obligim	për	mbajtje	sekreti?	Obligim 
për mbajtje sekreti do me thënë se Enti për Migrim nuk 
guxon të tregojë për gjëra mbi ju dikujt që sipas ligjit nuk 
ka të drejtë të dijë mbi to. Të gjithë që punojnë në Entin 
për Migrim janë të obliguar të mbajnë sekretin. Edhe 
përkthyesit dhe përfaqësuesit publik janë të obliguar të 
mbajnë sekretin.

Në Entin për Migrim ka njësite të ndryshme. Do të mund të thuhej se njësitet janë zyra. 
Njësiti i parë te i cili ju dhe familja juaj do të vini është njësiti për kërkesa. Aty ju do të 
bëni kërkesën për azil. 
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?

A	mundemi	të	udhëtojmë	në	shtete	
tjera	deri	sa	jemi	duke	kërkuar	azil	në	
Suedi?
Jo, derisa jeni duke kërkuar azil në Suedi 
ju nuk mundeni të dilni jashtë kufinjve të 
Suedisë. Nëse lëshoni Suedinë kërkesa juaj 
për azil nuk do të shqyrtohet. 

Përfaqësues publik 
Çka	është	përfaqësuesi	publik? Përfaqësuesi publik 
është personi që njeh ligjet suedeze. Ai ose ajo do t’u 
ndihmojë juve dhe familjes suaj në kërkesën për azil. 
Përfaqësuesi publik është zakonisht jurist ose advokat.

A	kanë	të	gjithë	të	drejtë	të	kenë	përfaqësues	
publik?	Nëse Enti për Migrim vlerëson se ju keni nevojë 
për të bërë kërkesën për azil, ju do t’u ndahet një 
përfaqësues publik. Ju nuk do të paguani për ndihmën që 
përfaqësuesi publik u ofron.

Identiteti
Çka	është	identitet?	Identiteti ka të bëjë me atë se kush 
jeni, si quheni, kur keni lindur, prej nga vini dhe cilët janë 
prindërit tuaj.

Pse	duhet	të	tregoni	se	kush	jeni?	Enti për Migrim do të 
dijë se kush jeni dhe prej nga vini në mënyrë që të mund 
të marrë vendim të drejtë. Është përgjegjësi e prindërve 
tuaj që të tregojnë se si quheni dhe prej nga vini.

Mënyra më e mirë për të dëshmuar identitetin është të 
tregoni pasaportën ose letërnjohtimin.

Nëse prindët tuaj nuk mund të dëshmojnë se kush 
jeni atëherë do të jetë vështirë për Entin për Migrim të 
vlerësojë nëse keni ose nuk keni të drejtë në azil.

Enti për Migrim mund të marrë më shpejt vendim në 
kërkesën tuaj nëse prindët tuaj dëshmojnë se kush jeni.

?

?
Ku	do	të	banojmë?
Ju mund të rregulloni vetë çështjen e 
banimit, si p.sh. te farefisi ose miqtë. Mirëpo 
nëse keni nevojë për ndihmë atëherë njësiti 
për kërkesa mund të rregullojë që ju të 
jetoni në ndonjë banesë të Entit për Migrim. 
Ato janë banesa që Enti për Migrim ka marrë 
me qera në disa qytete të Suedisë. Në rast të 
tillë ju nuk mund të zgjedhni qytetin.
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Fotografimi
Pse	Enti	për	Migrim	u	fotografon	kur	ju	kërkoni	azil?	
Të gjithë anëtarët e familjes do të fotografohen. Enti 
për Migrim do të përdorë fotografitë në sistemin e saj 
kompjuterik dhe për kartelat LMA.	

Çka	është	kartela	LMA? LMA është shkurtesë për lag om 
mottagande av asylansökan, ligji mbi pranim të kërkesës 
për azil. Kartela LMA është nga plastika dhe përmban 
fotografinë tuaj. Kartela u ndahet pasi të keni kërkuar azil 
në Suedi. Ajo është dëshmi se ju jeni azilkërkues dhe se 
lejoheni të qëndroni në Suedi derisa jeni duke pritur të 
merrni vendim.

Shenjë gishtërinjsh 
Pse	Enti	për	Migrim	u	merr	shenjë	gishtërinjsh?	Enti 
për Migrim u merr shenjë gishtërinjsh që të kontrollojë 
nëse ju më parë keni kërkuar azil në Suedi apo ndonjë 
shtet tjetër evropian.	

Ditën që ju do të vini në njësitin për kërkesa personeli 
do të marrë shenjat e gishtërinjve të prindërve tuaj. Nëse 

keni të mbushura 14 vite edhe ju duhet të leni shenjë 
gishtërinjsh.

Si	mirren	shenjat	e	gishtërinjve?	Shenjë të gishtërinjëve 
do të merren duke trusur gishtërinjtë tuaj në një makinë 
që do të lexojë shenjat e tuaja të gishtërinjve.

Çka	bën	Enti	për	Migrim	me	shenjat	tuaja	të	
gishtërinjve?	Shenjat e gishtërinjve dërgohen në baza të 
ndryshme kompjuterike. Një ndër to gjendet në Suedi. Në 
këtë bazë kompjuterike Enti për Migrim mund të shohë 
nëse ju më parë keni kërkuar azil në Suedi.	

Bashkimi Evropian ka një bazë tjetër kompjuterike e cila 
quhet Eurodac. Të gjitha shtetet e BE-së, Islanda, Norvegjia 
dhe Zvicrra kanë qasje në këtë bazë kompjuterike. Nëse 
ju më parë keni kërkuar azil në ndonjërën nga këto shtete 
kjo do të duket në bazën kompjuterike. Këto shtete 
quhen shtetet Dublin. 

Çka	do	me	thënë	BE?	Bashkimi evropian quhet BE. Prej 
vitit 1995 Suedia është anëtare e BE-së. BE-ja ka 27 shtete 
anëtare.
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Dekreti i Dublinit 
Çka	është	dekreti	i	Dublinit?	Shtetet anëtare të BE-së, 
Norvegjia, Islanda dhe Zvicrra kanë disa rregulla mbi atë 
se cili shtet mban përgjegjësinë për një kërkesë azili. Në 
rregullore thuhet se vetëm një shtet mund të shqyrtojë 
kërkesën. Këto rregulla quhen dekreti i Dublinit dhe kanë 
vlerën e ligjit.

Nëse ju para se të vini në Suedi keni qenë në ndonjë 
tjetër shtet të Dublinit, mund të detyroheni të ktheheni 
prapa në atë vend. Mund të bëhet kështu nëse ju për 
shembull:

• keni marrë vizën ose lejeqëndrimin nga një shtet 
tjetër që ka nënshkruar konventën e Dublinit.

• keni kërkuar azil në ndonjë shtet tjetër të Dublinit.
• keni hyrë pa leje në një shtet që ka nënshkruar 

konventën e Dublinit.

Çka	ndodh	nëse	ndonjë	shtet	tjetër	i	Dublinit	
shqyrton	kërkesën	tonë	për	azil?	Në rast të tillë 
prindët tuaj do të ftohen në një bisedë në Entin për 
Migrim. Ky takim quhet komunikim. Nëse ju dhe prindët 
tuaj dëshironi që edhe ju të merrni pjesë në këtë takim 
atëherë edhe ju do të lejoheni të jeni prezent.

Çka	është	komunikim?	Komunikim është një bisedë 
ndërmjet prindërve tuaj dhe personelit të Entit për 
Migrim. Në këtë bisedë ju do të informoheni mbi dekretin 
e Dublinit dhe se një shtet tjetër Dublini mund të marrë 
ose ka marrë përgjegjësinë që të shqyrtojë kërkesën tuaj 
për azil. Ata kanë poashtu mundësi t’u tregojnë nëse 
ekzistojnë arsye që të udhëtoni në një shtet tjetër Dublini. 
Ata edhe mund të tregojnë pse ju dëshironi që kërkesa 
juaj të shqyrtohet në Suedi.

A	mund	të	apeloni	(ankoheni)	në	vendimin	Dublin?	
Nëse prindërit tuaj nuk pajtohen me vendimin Dublin ata 
kanë të drejtë të apelojnë ndaj vendimit te një gjykatë 
migracioni.

Gjykata e migracionit nuk shqyrton arsyet për të cilat ju 
keni kërkuar azil. Ajo vetëm shikon se cili vend duhet të 
shqyrtojë arsyetimin tuaj për azil.

Nëse prindërit apelojnë ndaj vendimit tuaj Dublin kjo do 
me thënë se ju nuk keni të drejtë të qëndroni në Suedi 
derisa gjykata e migracionit shqyrton çështjen. Udhëtimi 
ndërprehet vetëm nëse Enti për Migrim ose gjykata thotë 
se udhëtimi mund të ndërpritet.  

Për ju që dëshironi të dini më 
shumë:

Dekreti i Dublinit vlen për këto shtete të BE-së: 
Belgjika, Bullgaria, Qipro, Danimarka, Estonia, 
Finlanda, Franca, Greqia, Irlanda, Italia, Letonia, 
Litauania, Luxemburgu, Malta, Holanda, Polonia, 
Portugalia, Rumania, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, 
Britania e Madhe, Suedia, Çekia, Gjermania, 
Hungaria dhe Austria. 

Konventa e Dublinit vlen edhe për Norvegjinë, 
Islandën dhe Zvicrrën, edhe pse këto nuk janë 
shtete anëtare të BE-së.
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A	kemi	të	drejtë	të	kemi	përfaqësues	publik?	Nëse 
çështja juaj është çështje Dublini ju nuk keni të drejtë të 
keni përfaqësues publik. Prindërit tuaj munden vetë të 
kërkojnë ndihmë nga ndonjë jurist ose advokat. Juristi ose 
advokati është një person që njeh ligjet suedeze. Në rast 
të tillë prindërit tuaj do të paguajnë vetë advokatin ose 
juristin.

Çka	ndodh	nëse	gjykata	e	migracionit	vendos	që	ne	
të	udhëtojmë	në	ndonjë	shtet	tjetër	Dublin?	Prindërit 
tuaj do të ftohen në një bisedë në Entin për Migrim. Nëse 
ju dhe prindërit tuaj dëshironi që edhe ju të merrni pjesë 
në atë bisedë atëherë edhe juve do t’u lejohet të jeni 
prezent. Aty do t’u informojnë se ju duhet të udhëtoni në 
një shtet që do të ceket në vendimin mbi ju.	

Ju poashtu do të merrni vesh se si do të bëhet udhëtimi. 
Personeli i Entit për Migrim do t’u përcjellë deri te 
aeroplani. Persona që punojnë për autoritete shtetërore 
të shtetit në të cilin do të udhëtoni u presin kur të keni 
arritur atje.

A	mund	të	apeloni	ndaj	vendimit	Dublin	të	gjykatës	
së	migracionit?	Nëse prindërit tuaj nuk pajtohen me 
vendimin ata mund të apelojnë te Gjykata e lartë e 
migracionit. Nëse Gjykata e lartë e migracionit shqyrton 
ankesën tuaj atëherë po ajo gjykatë vendos nëse kërkesa 
juaj do të shqyrtohet në Suedi ose ndonjë shtet tjetër 
Dublin.	

Çka	ndodh	nëse	gjykata	e	migracionit	ndryshon	
vendimin	Dublin	të	Entit	për	Migrim?	Enti për Migrim 
mund të apelojë ndaj vendimit të Gjykatës së lartë të 
migracionit. Nëse Enti për Migrim apelon ndaj vendimit 
të gjykatës së migracionit atëherë Gjykata e lartë e 
migracionit vendos nëse do të shqyrtojë apelimin. Nëse 
gjykata shqyrton apelimin atëherë do të jetë ajo që 
vendos nëse kërkesa juaj do të shqyrtohet në Suedi ose 
ndonjë shtet tjetër Dublin.	

Nëse Enti për Migrim nuk apelon ndaj gjykatës së 
migracionit procesi i azilkërkimit do të vazhdojë të 
shqyrtohet në Suedi. Personeli i Entit për Migrim atëherë 
do t’u ftojë për të bërë hetime mbi çështjen tuaj të azilit. 
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Këtu mund të shkruani numra të rëndësishëm telefoni

Shtëpi

Enti për Migrim Shkolla

Miq

Shtëpi shëndeti dhe mjekim 
i dhëmbëve
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Çfarë	bën	njësiti	për	pranim?	Njësiti për pranim ka 
përgjegjësinë që të mbajë kontakte me ju derisa jeni duke 
pritur të merrni vendimin në çështjen tuaj.

Personeli në njësitin për pranim, pos tjerash, punon që: 

• të kontrollojë nëse keni të drejtë në pagë ditore në 
rast se nuk keni para tuaja.

• t’u tregojë mbi vendimin në çështjen tuaj – nëse keni 
marrë përgjegje pozitive ose negative në kërkesën 
tuaj për azil.

• t’u ndihmojë në rast se keni marrë përgjegje 
negative në kërkesën tuaj për azil dhe u duhet të 
ktheheni në shtëpi.

Nëse banoni në banesë që Enti për Migrim ka marrë me 
qera do të takoni personelin për çështje banimi të njësitit 
për pranim. Ata do t’u tregojnë mbi rregullat dhe u japin 
informata praktike mbi p.sh. se çka gjendet në afërsi të 
banimit.

Pagë ditore 
Çka	është	pagë	ditore?	Në rast se nuk keni para tuaja ju 
keni të drejtë të kërkoni pagë ditore nga Enti për Migrim. 
Prindërit tuaj mund të kërkojnë pagë ditore për tërë 
familjen. Ata do të mbajnë përgjegjësinë mbi pagën tuaj 
ditore. Paratë duhet të mjaftojnë për, për shembull, ushqim, 
veshmbathje, sapun dhe shampon, ilaçe, aktivitete të kohës 
së lirë etj. Nëse keni nevoja të jashtëzakonshme ju mund të 
bëni kërkesën edhe për ndihmë të posaçme.		

Çka	është	ndihmë	e	posaçme?	Nëse ju keni ndonjë 
nevojë të posaçme për, për shembull, syze, veshmbathje 
dimërore ose diç tjetër pa të cilat ju nuk mund të bëni 
dhe nuk ia dilni t’i plotësoni me pagë ditore, prindërit 
tuaj kanë mundësi të kërkojnë ndihmë të posaçme. 
Ata atëherë do të plotësojnë një kërkesë për ndihmë të 
posaçme. Është me rëndësi që ata të shpjegojnë pse keni 
nevojë për to. Kërkesa i dorëzohet njësitit për pranim i cili 
pastaj bie vendim. Përgjegja mund të jetë edhe pozitive 
edhe negative.

Bisedë hetimore 
Të gjitha familjet ftohen në një takim të parë në njësitin 
për pranim. Aty do të informoheni mbi rolin e njësitit për 
pranim dhe informata praktike mbi atë se cilat janë të 
drejtat e fëmijëve. 

Personeli do të shënojë: 

• si ndjeheni.
• cilët janë anëtarët e familjes. 
• në dini të lexoni dhe shkruani.
• cilat gjuhë i flisni.
• cilat shkolla keni kryer. 
• të dhëna mbi identitetin tuaj.

Nëse dëshironi ju edhe mund t’i bëni pyetje personelit.

Pas regjistrimit – çka ndodh pastaj?
Pasi të keni bërë kërkesën për azil ju do të regjistroheni në njësitin për pranim.
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Informim grupor 
Prindërit tuaj do të ftohen në njësitin për pranim për t’u 
informuar mbi Entin për Migrim. Aty do të njohtoheni 
edhe mbi ligjet, autoritete tjera dhe organizatat 
vullnetare. Organizatë vullnetare është ajo organizatë në 
të cilën të gjithë punojnë vullnetarisht, pa pagesë, që të 
ndihmojnë në gjëra që ata i konsiderojnë të rëndësishme. 
Dy shembuj të këtyre organizatave janë Kryqi i Kuq dhe 
Rädda Barnen (Shpëtoni fëmijët).

Shëndeti
A	kam	të	drejtë	në	përkujdesje	shëndetësore	dhe	
mjekim	të	dhëmbëve?	Ju keni po ato të drejta në 
përkujdesje shëndetësore dhe mjekim të dhëmbëve si 
edhe të gjithë fëmijët tjerë në Suedi.

Enti për Migrim do të njohtojë entet shëndetësore me 
emrin dhe adresën tuaj në mënyrë që ata të mund t’u 
ftojnë për një kontrollim shëndetësor. Në këtë kontroll ju 
keni mundësi të bisedoni me personelin mjekësor.

Nëse ndonjërit në familjen tuaj i duhet të shkojë në spital, 
shtëpi të shëndetit ose te dentisti atëherë ai ose ajo duhet 
të tregoj kartelën LMA.

Shkolla
A	kam	të	drejtë	të	vijoj	shkollën?	Ju keni po ato të drejta 
të vijoni parashkollën, klasën parashkollore, shkollën fillore 
dhe gjimnazin si edhe fëmijët tjerë që jetojnë në Suedi. Ju 
keni të drejtë të ndiqni të gjitha lëndët mësimore dhe të 
udhëzoheni për shkollim në gjuhën tuaj. Nuk u duhet të 
pritni deri sa të keni mësuar suedishten për të vazhduar në 
zhvillim të njohurive tuaja. Komuna në të cilën jetoni do të 
kujdeset që ju të filloni shkollimin.

Çka	është	parashkolla?	Parashkolla është një veprimtari 
mësimore për fëmijët njëvjeçar deri në moshën kur ata 
fillojnë shkollën. Fëmijët fillojnë parashkollën në mosha të 
ndryshme dhe aty qëndrojnë në kohëzgjatje të ndryshme, 
varësisht nga puna dhe studimet e prindërve dhe varësisht 
nga nevoja e fëmiut që të ketë një vend në parashkollë, 
gjithnjë duke marrë në konsideratë situatën familjare.

Çka	është	klasë	parashkollore?	Klasën parashkollore e 
vijoni para se të filloni klasën e parë të shkollës fillore.

Çka	është	shkolla	fillore?	Shkolla fillore është për të 
gjithë fëmijët e moshave prej 7 deri në 16 vjeç.

Çka	është	gjimnazi? Të gjithë të rinjtë në Suedi që kanë 
mbaruar shkollën fillore kanë të drejtë të bëjnë kërkesën 
për t’u pranuar në një gjimnaz trevjeçar – program 
nacional. Shkollimi gjimnazial jep njohuri themelore për 
vazhdim të studimeve dhe për punën dhe jetën tuaj të 
ardhshme. Për t’u pranuar në gjimnaz duhet të keni notë 
kaluese në disa lëndë të shkollës fillore; 8 lëndë mësimore 
për programe profesionale dhe 12 lëndë mësimore 
për programe parapërgatitëse për shkollë të lartë dhe 
univerzitet. Nëse nuk keni nota të mjaftueshme kaluese 
nga shkolla fillore ju keni mundësi të vijoni një program 
introduktues. Programi introduktues do t’u lehtësojë 
nxënësve që të pranohen në programe nacionale ose 
të punësohen. Një program introduktues, introdukcioni 
gjuhësor, i drejtohet të rinjve që kanë jetuar një kohë të 
shkurtër në Suedi dhe kanë nevojë të mësojnë më mirë 
suedishten, sipas nevojave dhe dëshirave personale.
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Hetime rreth kërkesës për azil – çka 
ndodh pastaj?

A	mundem	unë	si	fëmijë	të	flas	me	personelin	e	Entit	
për	Migrim?	Po, ju mund të flisni me personelin nëse 
dëshironi dhe nëse prindërit tuaj u lejojnë.	

A	më	duhet	të	flas	me	personelin	edhe	nëse	unë	
nuk	dëshiroj? Jo, nuk keni jeni të obliguar të flisni me 
personelin nëse nuk dëshironi. Nëse ju nuk dëshironi të 
flisni me personelin atëherë ata do të flasin me prindërit 
tuaj. Në rast të tillë personeli pyet prindërit tuaj edhe 
për ju.

Si	bëhen	hetimet	rreth	azilit?	Hetimet rreth azilit bëhen 
në Entin për Migrim dhe këto hetime, për çdo person të 
moshës madhore, marrin rreth dy deri në tri orë. Për ju 
si fëmijë puna ecën më shpejt pasi që personeli nuk u 
shtron aq shumë pyetje sa edhe të rriturve.	

Gjatë hetimeve ju do të tregoni dhe do të përgjegjeni në 
pyetje mbi për shembull: 

• vetë juve.
• cilët janë anëtarët e familjes.
• si ndjeheni.
• prej nga vini.
• rrugëtimin deri në Suedi. 
• si e kishit gjendjen në atdhe.

• çka keni përjetuar.
• pse keni braktisur atdheun.
• pse nuk mundeni të ktheheni në atdhe.

Është me rëndësi të tregoni për të gjitha që keni 
përjetuar. Është me rëndësi për Entin për Migrim të 
njohtohet me arsyet pse nuk mund të jetoni në atdheun 
tuaj. Jo vetëm arsyet e prindërve tuaj.

Deklaratat tuaja evidentohen në një protokoll. Protokolli 
është libër shënimesh që përmban atë që ju keni thënë 
gjatë hetimeve.

Kush	do	të	jetë	prezent	në	hetime?	Në të shpeshtën 
e herave është personeli i Entit për Migrim që bën 
hetimet. Nganjëherë është edhe një person që shkruan 
në protokoll. Nëse keni përfaqësues publik edhe ai/ajo do 
të jetë prezent. Në dhomë do të ketë edhe një përkthyes. 
Përkthyesi nuk është i punësuar i Entit për Migrim porse 
vjen nga një firmë që dërgon përkthyes.	

Kur personeli bisedon me ju, njëri prind në të shpeshtën 
e herave do të jetë prezent. Ju mund të bisedoni vetëm 
me personelin nëse dëshironi dhe nëse prindërit tuaj 
pranojnë.

Pasi që ju dhe prindërit tuaj të keni kërkuar azil ju do të ftoheni për të bërë heti-
met rreth kërkesës për azil. Zakonisht ju ftojmë vetëm një herë.
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Ju dhe familja juaj
Përkthyes

Persona nga Enti 
për Migrim

Përfaqësues 
publik
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Vendim mbi kërkesën për azil – çka 
ndodh pastaj?

Si	bie	vendimin	Enti	për	Migrim? 
Kur Enti për Migrim bie vendim mbi çështjen tuaj të azilit 
atëherë do të krahasohet ajo që ju keni deklaruar në 
hetimet e kërkesës për azil me ligjin mbi shtetas të huaj 
dhe me informatat që Enti për Migrim ka mbi situatën në 
atdheun tuaj.

Çka	është	ligji	mbi	shtetas	të	huaj?	Ligji mbi shtetas 
të huaj është një ligj që pos tjerash përmban rregulla 
që përcaktojnë nëse ju mundeni ose nuk mundeni të 
qëndroni në Suedi. Parlamenti i Suedisë ka vendosur mbi 
këtë ligj.	

Ekzistojnë tri baza që japin azil:

Refugjat
Një person që mund t’i nënshtrohet përndjekjeve në rast 
kthimi në atdhe mund të qëndrojë në Suedi si refugjat 
nëse ai ose ajo nuk mund të gjejë mbrojtje në atdheun 
e tij – dhe përndjekjet që ai rrezikon t’u nënshtrohet 
varen nga: 

• raca (prejardhja), përkatësie të ndonjë grupi nacional 
ose prejardhjes etnike (si për shembull ngjyra e 
lëkurës). 

• nacionalitetit, për shembull për shkak të përkatësisë 
gjuhësore ose etnike.

• përkatësia religjioze.
• botëkuptimeve politike (pikëpamjeve që ka mbi atë 

se si do të duhej të udhëhiqet një shtet).
• përkatësie të ndonjë grupi të veçantë shoqëror, 

gjinie (djalë ose vajzë) ose prirjeve seksuale (prirje 
seksuale është kur një person dashurohet në vajza, 
djem ose edhe vajza edhe djem). 

Për të fituar azilin një person duhet të rrezikohet nga 
përndjekjet nga dikush për shkak të ndonjërit nga 
shkaqet e sipërcekura dhe të frigohet aq shumë sa ai 
ose ajo nuk mundet dhe nuk dëshiron të shfrytëzojë 
mbrojtjen e atdheut të tij, si për shembull mbrojtje nga 
policia.  
Sipas ligjit kjo vlen pavarësisht nëse përndjekjet vien 
nga autoritetet e atdheut ose nëse autoritetet e atdheut 
nuk munden dhe nuk duan të ofrojnë mbrojtje nga 
përndjekjet.
 

Pasi të keni qenë në hetime rreth kërkesës për azil Enti për Migrim do të bie vendim.
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Nevojtarë	për	mbrojtje	tjetër	dhe	alternative
Nevojtarë për mbrojtje tjetër dhe alternative janë ata 
persona që nuk janë refugjatë ashtu si ligji e definon, por 
që megjithatë frigohen të kthehen në atdhe. 

Ka dy arsye kryesore që e bëjnë një person të ketë nevojë 
për mbrojtje.

1. Personi rrezikon torturë, dënim me vdekje ose ndonjë 
trajtim tjetër jonjerëzor dhe nënçmues në rast se 
kthehet në atdhe. 

2. Ose personi ka nevojë për mbrojtje sepse ekzistojnë 
rreziqe serioze që ai ose ajo mund të lëndohet në luftë 
ose trazira tjera që mbizotërojnë vendin e tij. Mund 
poashtu të jetë që ai ose ajo nuk mund të kthehet në 
atdhe për shkak të katastrofës natyrore. 

Nevojë për mbrojtje ka vetëm ai ose ajo që nuk mund të 
gjejë mbrojtje në atdheun e tij.
 
Rrethana	posaçërisht	delikate
Kur Enti për Migrim të shqyrtojë raste të ashtuquajtura 
rrethana delikate, atëherë Enti për Migrim vlerëson 
situatën e përgjithshme të familjes ose fëmiut. Duhet të 
ketë arsyetim të fortë për të mundur të qëndrohet në 
Suedi. Enti për Migrim merr veçanërisht në konsideratë se 
si ndjehet azilkërkuesi, ambientimi i tij/saj në Suedi dhe 
situata në atdhe.

BiF_albanska.indd   17 2011-05-12   08.54



18	 NË KËTË MËNYRË KËRKOHET AZIL

Lejeqëndrimi – çka ndodh pastaj?

Çka	ndodh	nëse	fitojmë	lejeqëndrimin?
Ju ftoheni në një bisedë me personelin e njësitit pranues. 
Në atë bisedë juve u ofrohet një vërtetim se keni marrë 
lejeqëndrimin. Do të njohtoheni se çka është cekur 
në vendimin tuaj dhe arsyet për të cilat keni fituar 
lejeqëndrimin.

Lejeqëndrim permanent do me thënë se mund të 
qëndroni në Suedi sa ju vetë dëshironi. Në disa raste 
ndahen lejeqëndrime që vlejnë për një kohë të caktuar, si 
për shembull një vit.

Nëse keni patur banesën tuaj ju do të çregjistroheni nga 
Enti për Migrim 30 ditë pas ditës që keni marrë vendimin 
tuaj.

Nëse keni banuar në ndonjë banesë të Entit për Migrim 
dhe nuk keni mundësi të rregulloni vetë çështjen e 
banimit, atëherë Enti për Inkuadrim do t’u ndihmojë. 

Çka	të	bëjmë	kur	të	kemi	fituar	lejeqëndrimin?
Ju dhe familja juaj duhet të shkoni te autoritetet tatimore 
që të regjistroheni në librin amëz. Kjo do me thënë se 
juve do t’u ndahet një numër personal me katër shifrat e 
fundit.

Lejeqëndrim do me thënë se ju keni marrë përgjegje pozitive në kërkesën tuaj 
për azil. JU pra lejoheni të qëndroni në Suedi.
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Këtu	banojmë	ne:
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Refuzim – çka ndodh pastaj?

Bisedë mbi vendimin për refuzim
Nëse keni marrë përgjegje negative në kërkesën tuaj për 
azil prindërit tuaj do të ftohen në një bisedë në Entin për 
Migrim. Nëse ju dhe prindërit tuaj dëshironi, edhe ju mund 
të jeni prezent në atë bisedë. Në bisedë do t’u ofrohet 
ndihmë për të kuptuar përmbajtjen e vendimit. Pavarësisht 
nëse prindërit tuaj apelojnë (ankohen) ose nuk apelojnë 
ndaj vendimit ju do të ftoheni në Entin për Migrim për të 
biseduar mbi situatën tuaj dhe mbi atë se si ju e mendoni 
të ardhmen. 

Nëse	prindërit	pajtohen	me	vendimin	–	çka	duhet	të	
bëjnë?	Ata mund të tregojnë se pajtohen me vendimin. 
Kjo quhet pëlqim dhe do me thënë se prindërit tuaj nuk 
dëshirojnë të apelojnë ndaj vendimit. Prindërit tuaj nuk 

mund të pendohen pastaj nëse ata njëherë kanë dhënë 
pëlqimin.
A mund të apelojmë ndaj refuzimit? Prindërit tuaj mund të 
apelojnë ndaj vendimit nëse ata konsiderojnë se atë që ju 
keni treguar nuk është vlerësuar drejt, nëse keni diç tjetër 
të shtoni ose nëse diçka e rëndësishme nuk është cekur. 
Prindërit tuaj do të apelojnë ndaj vendimit te një gjykatë 
migracioni.	

Çka	do	me	thënë	të	apelosh?	Të apelosh do me thënë 
se prindërit tuaj duhet të shkruajnë një letër ndonjë organi 
shtetëror ose gjykate dhe në të të tregojnë se ata nuk 
pajtohen me atë që organet ose gjykata ka vendosur. 
Prindërit tuaj në këtë mënyrë dëshirojnë që organi 
kompetent ose gjykata të ndryshojë vendimin.

Refuzim do me thënë se ju keni marrë përgjegje negative në kërkesën tuaj për azil. Ju 
pra nuk mund të qëndroni në Suedi.
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Apelim - gjykatë migracioni
Prindërit tuaj i dërgojnë ankesën Entit për Migrim. 
Veprohet ashtu që Enti për Migrim të mund të shqyrtojë 
vendimin e saj edhe një herë para se personeli t’i dërgojë 
ankesën tuaj gjykatës së migracionit.

Gjykata e migracionit e lexon ankesën dhe vlerëson nëse 
kërkohen informata tjera. Pastaj gjykata merr një vendim. 
Vendimi quhet aktgjykim. 

Në ankesën e tyre prindërit tuaj mund të shprehin dëshirën 
që të takohen me gjykatën. Takimi quhet negociata gojore. 
Aty prindërit tuaj do të kenë rast që edhe një herë të 
tregojnë se çka ju dhe familja juaj keni përjetuar. Gjykata 
vendos nëse do të ketë negociata gojore.

Kush	merr	pjesë	në	negociatat	gojore?	Në negociata 
gojore në të shpeshtën e herave marrin pjesë një 
gjykatës, tre gjyqtarë porotë dhe një prezantues. 
Prezantuesi është një jurist i diplomuar që parapërgatit 
negociatat. Edhe gjykatësi është jurist i diplomuar.
Jurist është ai person që ka mësuar ligjet suedeze. 
Gjyqtarët porotë nuk janë juristë të diplomuar. Kur nuk 
janë në gjykatë ata punojnë punë krjet tjetër. Enti për 
Migrim nuk vendos në vazhdim.

Enti për Migrim është njëra palë (njëra anë) dhe 
përfaqësohet nga një udhëheqës procesi. Udhëheqësi i 
procesit është jurist i diplomuar. 

Në negociata prindërit tuaj janë pala tjetër (ana tjetër). 
Ata rëndom ndihmohen nga një përfaqësues publik. 
Përfaqësuesi publik është jurist i diplomuar. 

Nuk është e zakonshme që fëmijët të marin pjesë në 
negociata. Gjykata vlerëson kur është e arsyeshme që një 
fëmijë të marrë pjesë në negociata. 

Një përkthyes do të jetë prezent në mënyrë që të gjithë 
të kuptojnë njëri tjetrin.

Gjykatësi udhëheq negociatat dhe vendos se kush 
do të flas. Në negociata prindërit tuaj, me ndihmë të 
përfaqësuesit publik, kanë mundësi t’u tregojnë atë që 
dëshirojnë gjykatësit dhe gjyqtarëve porotë. Kur të kenë 
mbaruar së foluri atëherë udhëheqësi i procesit nga 
Enti për Migrim do të ketë mundësi t’u shtrojë pyetje 
prindërve tuaj. Pastaj edhe gjykatësi mund të shtrojë 
ndonjë pyetje. Prindërit tuaj dhe përfaqësuesi publik 
përfundojnë fjalimet duke shpjeguar arsyet që bëjnë që 
ju nuk mund të ktheheni në atdhe. Pas kësaj udhëheqësi i 
procesit shpjegon pikëpamjet e Entit për Migrim. 

Çka	do	me	thënë	seancë	me	dyer	të	mbyllura?	
Negociatat në gjykatë duhet të jenë të hapura për të 
gjithë. Kjo do me thënë se aty kushdo që dëshiron 
mund të marrë pjesë dhe të dëgjojë. Mirëpo nëse 
gjykata konsideron se jo edhe çdokush mund të jetë 
prezent në sallën e gjykatës ajo mund të vendos që 
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seanca të mbahet me dyer të mbyllura. Në raste të tilla 
mund të thuhet se negociatat janë sekrete. Gjykata 
mban negociata sekrete kur të bëhet fjalë mbi gjëra të 
ndjeshme ose kur njëra palë është fëmijë i moshës nën 
15 vjeçare. Në rast seance me dyer të mbyllura vetëm 
ata për të cilët negociatat bëjnë fjalë munden të jenë 
prezent në sallë.  Gjykata zakonisht vendos në fillim të 
negociatave nëse seanca do të jetë me dyert të mbyllura. 
Gjykata mundet poashtu të vendos që dyert të mbyllen 
edhe gjatë negociatave. 

A	mundet	çdokush	të	lexojë	vendimin	e	gjykatës?	
Vendimi i një gjykate quhet aktgjykim. Aktgjykimet e 
gjykatave janë zakonisht publike, e kjo do me thënë:
se edhe të tjerët mund t’i lexojnë aktgjykimet. Nëse pjesë 
të aktgjykimit janë konfidenciale (sekrete) atëherë ato 
mund të lexohen vetëm nga ata për të cilët bëhet fjalë në 
aktgjykim. Aktvendimi (pozitiv ose negativ) asnjëherë nuk 
është konfidencial (sekret). Gjykata e migracionit vendos 
mbi konfidencialitet. 

Çka	ndodh	pas	negociatave?	Gjykata zakonisht merr 
vendim pas disa javësh.

Çka	ndodh	nëse	na	miratohet	kërkesa?	Miratim do me 
thënë se gjykata e migracionit konsideron se ju mund të 
qëndroni në Suedi.

Është me rëndësi të dini se edhe Enti për Migrim mund 
të apelojë ndaj aktgjykimit të gjykatës së migracionit te 
Gjykata e lartë e  migracionit. Kjo do me thënë se vendimi 
mund të ndryshohet. Nëse Enti për Migrim nuk apelon 
ndaj aktgjykimit brenda tri javësh atëherë aktgjykimi do 
të jetë i plotfuqishëm. Atëherë ju fitoni lejeqëndrimin. 
Prindërit tuaj do të ftohen në bisedë mbi lejeqëndrimin 
te njësiti për pranim. Nëse ju dhe prindërit tuaj dëshironi 
të jeni prezent në këtë bisedë atëherë edhe ju mund të 
vini në bisedë. Mbi lejeqëndrimin mund të lexoni më 
gjerësisht në faqen 18.

Çka	ndodh	nëse	marrim	refuzim? Refuzim do me 
thënë se ju keni marrë përgjegje negative nga gjykata e 
migracionit. Ndaj aktgjykimit të gjykatës së migracionit 
mund të apeloni te Gjykata e lartë e migracionit. 
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Apelim – Gjykata e lartë e migracionit
Ndaj aktgjykimit të gjykatës së migracionit mund të 
apelohet te një gjykatë tjetër e cila quhet Gjykata e lartë 
e migracionit. Që të mund të apelohet ndaj ndonjë 
aktgjykimi ju duhet të kërkoni një të ashtuquajtur leje për 
rishqyrtim.  

Jo të gjitha aktgjykimet merren parasysh nga Gjykata e 
lartë e migracionit. Ata shqyrtojnë vetëm aktgjykimet në 
të cilat gjejnë arsye të forta ose çështje të rëndësishme 
ligjore që duhet të shqyrtohen.

Çka	ndodh	nëse	Gjykata	e	lartë	e	migracionit	nuk	
miraton	leje	rishqyrtimi?	Nëse prindërit tuaj nuk 
marrin leje rishqyrtimi atëherë aktgjykimi i gjykatës së 
migracionit do të jetë i plotfuqishëm.		

Çka	ndodh	nëse	Gjykata	e	lartë	e	migracionit	miraton	
leje	rishqyrtimi?	Nëse juve u miratohet leje rishqyrtimi 
atëherë aktgjykimi juaj do të shqyrtohet nga Gjykata e 
lartë e migracionit.

Çka	ndodh	nëse	Gjykata	e	lartë	e	migracionit	
shqyrton	dhe	miraton	çështjen	tonë?
Miratim do me thënë se Gjykata e lartë e migracionit 
konsideron se ju mund të qëndroni në Suedi. Atëherë 
ju fitoni lejeqëndrimin. Prindërit tuaj pastaj ftohen në 
një bisedë me personelin nga njësiti për pranim. Nëse 
ju dhe prindërit tuaj dëshironi atëherë edhe ju mund të 
jeni prezent në atë bisedë. Më shumë mbi lejeqëndrimin 
mund të lexoni në faqen 18.

Çka	ndodh	nëse	Gjykata	e	lartë	e	migracionit	nuk	
shqyrton	lëndën	tonë	ose	nëse	ne	marrim	refuzim?	
Nëse Gjykata e lartë e migracionit vendos që të mos 
shqyrtojë lëndën tuaj ju dhe familja juaj nuk mund të 
bëni ankesë ndaj këtij vendimi.	

Nëse Gjykata e lartë e migracionit vendos të refuzojë 
(përgjegje negative) çështjen ju dhe prindërit tuaj nuk 
mund të bëni ankesë ndaj këtij vendimi.

Arsyet të cilat ju i keni deklaruar nuk kanë mjaftuar që të 
fitoni lejeqëndrimin në Suedi. 
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Riatdhesimi (kthimi) – çka ndodh pastaj?
Çka	ndodh	nëse	marrim	vendim	refuzimi	(përgjegje	
negative)	ndaj	të	cilit	nuk	mund	të	ankohemi? 
Prindërit tuaj do të ftohen nga Enti për Migrim në dy 
takime të ndryshme që kanë të bëjnë me riatdhesimin. 
Në ato takime do të bisedohet mbi udhëtimin në atdhe 
ose ndonjë shtet tjetër që u pranon. Nëse ju dhe prindërit 
tuaj dëshironi edhe ju mund të jeni prezent në atë takim. 

Prindërit tuaj janë përgjegjës që ju të lëshoni Suedinë. 
Ata do të rezervojnë biletat. Nëse ata vetë nuk mund të 
rregullojnë biletat ata mund të ndihmohen nga Enti për 
Migrim.

Biseda e parë mbi riatdhesimin mbaron kur personeli 
i Entit për Migrim u tregon se çka duhet të bëni para 
takimit tjetër.  Zakonisht prindërve tuaj u ipet të zgjedhin 
një ose më shumë detyra. Ato mund të jenë plotësimi i 
informatave mbi dokumentacion udhëtimi, kontaktim 
me ambasadën e atdheut tuaj, të gjeni fotografi etj. 
Edhe personeli hulumton disa gjëra që ai ose ajo do t’i 
shpjegojë në bisedën e ardhshme. 

Çka	ndodh	para	se	të	udhëtoni?	Disa ditë para se të 
udhëtoni ju do të ftoheni nga Enti për Migrim. Atëherë 
ju do të bisedoni mbi atë se kur dhe si do të udhëtoni, 
mbi bagazhin dhe gjëra tjera që mund të kenë rëndësi 
para udhëtimit. Nëse keni banuar në banesë të Entit për 

Migrim do të njohtoheni mbi atë se çka duhet të bëni 
para se ta braktisni atë.

Si	bëhet	riatdhesimi	me	ndihmën	e	Entit	për	Migrim?	
Nëse ju do të udhëtoni vetëm ose së bashku me personel 
të Entit për Migrim, varet nga ajo se nga do të niseni 
ose çfarë lloj udhëtimi do të bëni. Çfarë lloji do të jetë 
udhëtimi do të varet nga ajo nëse ju keni pasaportë 
ose nëse u duhet të nxjerrni dokument të përkohshëm 
udhëtimi. Nëse do të udhëtoni nga një aeroport i 
Suedisë dhe keni pasaportë atëherë autoritetet nuk do 
të përzihen në udhëtimin tuaj, as ato të Suedisë e as të 
atdheunt tuaj.

Çka	ndodh	nëse	nuk	dëshirojmë	të	ktheheni	në	
shtëpi	pas	vendimit	mbi	përjashtim	dhe	deportim?	
Enti për Migrim merret me udhëtimin tuaj vetëm nëse 
prindërit tuaj pajtohen që të udhëtojnë në atdhe. Nëse 
nuk paraqiteni kur Enti për Migrim u thërret ose tregoni 
se nuk do të bashkëpunoni me Entin për Migrim për 
udhëtim në shtëpi atëherë Enti për Migrim do t’i dorëzojë 
çështjen tuaj policisë.  

Çka	ndosh	nëse	çështja	jonë	i	dorëzohet	policisë?	
Atëherë policia mban përgjegjësinë që ju t’i përmbaheni 
vendimit të Entit për Migrim dhe gjykatës, me fjalë tjera 
që ju të lëshoni Suedinë. 
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A	mund	të	vijoj	shkollën	nëse	policia	ka	çështjen	time?
Ju keni të drejtë të vijoni shkollën edhe nëse policia ka 
çështjen tuaj.

A	kam	të	drejtë	në	përkujdesje	shëndetësore	
nëse	policia	ka	çështjen	time? Ju keni të drejtë në 
përkujdesje shëndetësore derisa të gjendeni në Suedi. 

Para riatdhesimit

Gjëra që është mirë të keni me vete:
• vërtetim se keni vijuar shkollën
• dëftesa eventuale të shkollës
• vërtetim mbi vaksinimin
• adresa postale, e-mail adresa, numra telefoni 

të atyre që ju dëshironi të mbani kontakte 
edhe nga shtëpia.

Nëse dëshironi dhe mundeni ... tregoni miqve tuaj, 
shokëve të shkollës, mësuesve, dhe personave 
tjerë që kanë rëndësi për ju se do të lëshoni 
Suedinë.
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Të jesh azilkërkues nuk është situatë e zakonshme – 
keni ardhur në një shtet të ri për ju dhe keni kërkuar 
azil (strehim) në Suedi. Askush nuk e lëshon atdheun 
vullnetarisht për të kërkuar azil – mirëpo arsyet nuk 
mjaftojnë çdoherë që ju të fitoni lejeqëndrimin.

Nuk është e sigurtë se do të lejoheni të qëndroni në 
Suedi. Nuk është faji juaj se ju keni marrë përgjegje 
negative në kërkesën tuaj për azil. Autoritetet shtetërore 
dhe gjykatat me ndihmë të ligjit për shtetas të huaj 
vendosin nëse ju keni të drejtë në lejeqëndrim. 

Koha që prisni përgjegje nëse lejoheni ose nuk lejoheni të 
qëndroni në Suedi mund të jetë e vështirë dhe mund të 
ndikojë ndjenjat tuaja trupore. Ndjenjat janë të natyrshme 
– trupit i nevojiten ato. Është mirë të shfaqni ndjenjat 
tuaja. Është me rëndësi për trupin tuaj që të shfryheni dhe 
të bisedoni mbi mendimet që u sillen në kokë. Bisedoni 

me mamanë, babanë, ndonjë të rritur në shkollën tuaj ose 
dikë tjetër të rëndësishëm për ju mbi atë që ndjeni. Nëse 
nuk mund të bisedoni mbi atë që ndjeni ndoshta mund 
të shkruani apo vizatoni atë që mendoni. 

Është me rëndësi të merreni me diçka gjatë ditës. 
Zgjohuni në mëngjes, shkoni në shkollë, takoni mësuesit 
dhe shokët e klasës. Bëni gjëra që ju u argëtojnë. 

Atë që keni mësuar në Suedi gjatë kohës që keni pritur 
përgjegje nëse mund apo nuk mundeni të qëndroni, 
askush nuk mund t’ua merr. Pavarësisht se si do të bëhet 
në të ardhmen, ju do të bartni me vete atë që keni 
mësuar, kudo që të gjendeni – në Suedi apo në ndonjë 
vend tjetër. 

Disa fjalë për ju

Nëse keni pyetje mundeni lirisht të na kontaktoni.

www.migrationsverket.se        
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Për ju që jeni një i rritur i rëndësishëm  
për fëmiun
Të rriturit janë të rritur e fëmijët fëmijë

Prindët janë prindër edhe pse keni qenë të detyruar të 
lëshoni atdheun për të kërkuar azil.  

Prindërit janë të rëndësishëm për fëmijët dhe kur 
prindërit mungojnë të tjerë të rritur të rëndësishëm për 
fëmiun kanë domethënie të madhe!

Të jesh azilkërkues nuk është situatë normale – keni 
ardhur në një vend të ri dhe keni kërkuar azil (strehim) 
në Suedi. Askush vullnetarisht nuk zgjedh të braktis 
atdheun për të kërkuar azil – mirëpo arsyetimi i kërkesës 
për azil nuk është gjithmonë i mjaftueshëm për të fituar 
lejeqëndrimin. 

Një	i	rritur	i	rëndësishëm	për	fëmiun	mund	të	jetë:

• mamaja.
• babai.
• kujdestar tjetër.
• i besuar i komunës që kujdeset për fëmiun. 
• i afërm.
• mësues. 
• punëtor social. 
• personel në Entin për Migrim.
• person nga ndonjë organizatë vullnetare.

Fëmijët janë individë të ndryshëm, si dhe të rriturit. Në 
vetvete fëmijët bartin pyetje, disa pyesin mbi situatën e tyre, 
të tjerë  dëshirojnë të pyesin por nuk kanë guxim të pyesin. 

Si i rritur ju luani një rol të rëndësishëm. Ju jeni personi 
që udhëzon dhe ndihmon fëmiun në situatën në të cilin 
fëmiu gjendet.

Këte broshurë ju mund ta lexoni së bashku me fëmiun. 
Së bashku ju si azilkërkues mund të kaloni nëpër faza të 
ndryshme. 

Nëse keni pyetje lirisht mund të na kontaktoni.
www.migrationsverket.se  
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