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Avokati i Popullit – Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN), më datë 20.03.2013 realizoi 
vizitë me qëllim të kontrollit të zbatimit të rekomandimeve në Qendrën për Vendosjen e 
Azilkërkuesve, e cila kishte për qëllim monitorimin dhe vlerësimin e nivelit të zbatimit të 
rekomandimeve të dhëna në raportin nga vizita e realizuar më datë 14.12.2011. 

MPN realizoi vizitë të paparalajmëruar me qëllim të kontrollit të zbatimit të 
rekomandimeve në Qendrën për Vendosjen e Azilkërkuesve, në kuadër të mandatit dhe 
kompetencave të cilat rezultojnë nga Protokolli Fakultativ i Konventës Kundër Torturës dhe 
Trajtimeve të tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese ose Ndëshkuese dhe Ligji për Avokatin 
e Popullit. Vizita në Qendrën për Vendosjen e Azilkërkuesve u zbatua në disa hapa. 
Përfaqësuesit e MPN-së fillimisht realizuan takim me të punësuarit e Qendrës, si dhe me 
infermieren e angazhuar për mbrojtjen shëndetësore të azilkërkuesve, ndërsa më pas 
realizuan këqyrje në disa kapacitete të vendosjes, si dhe zhvilluan biseda individuale dhe 
konfidenciale me disa persona të vendosur, në lidhje me kushtet dhe të drejtat të cilat i kanë 
gjatë qëndrimit në Qendrën për Vendosjen e Azilkërkuesve. 

Në momentin kur u vizitua Qendra ishin të vendosur 85 persona azilkërkues, të shpërndarë 
në dy ndërtesa. Sa u përket rekomandimeve të dhëna paraprakisht, të punësuarit e Qendrës 
e njoftuan MPN se gjatë periudhës së kaluar janë rinovuar dhomat e ditës dhe është 
ndërtuar qendra rekreative për aktivitete të lira. Rrugica e cila shpinte në ndërtesën e parë 
ku ishin të vendosur azilkërkuesit, vende-vende është e dëmtuar dhe e shkatërruar, ndërsa 
vet ndërtesa është e amortizuar dhe në gjendje akoma më të keqe sesa nga vizita e 
realizuar paraprakisht, përkatësisht në muajin dhjetor të vitit 2011. Në dyshemenë e një 
pjese të toaleteve, MPN-ja hasi në copa të thyera prej qeramike dhe qelqi, si dhe dyer të 
thyera dhe lavamanë të shkatërruar të cilët i shfrytëzojnë personat e vendosur. Për këtë 
shkak, MPN-ja konsideron se toaletet paraqesin rrezik për përhapjen e sëmundjeve ngjitëse 
dhe infektive. Në një pjesë të dhomave mobiliet ishin shkatërruar tërësisht, ndërsa në disa 
korridore u vërejtën sasi të mëdha të mbeturinave. Trapezaritë e vogla (kuzhina për çaj) 
ishin të pasistemuara dhe të ndotura. Ndërkaq, në ndërtesën e dytë kapacitetet e vendosjes 
ishin në gjendje më të mirëmbajtur dhe me higjienë me nivel më të lartë. 

Gjatë vizitës MPN-ja u informua se nga gjithsej 85 azilkërkues, 4 janë persona të mitur. 
Gjatë këqyrjes në kapacitetet e vendosjes MPN-ja nuk mundi të zhvillojë bisedë me personat 
e mitur, të cilët gjatë kohës së vizitës nuk ishin të pranishëm në Qendër. Nga punonjësi 
social, MPN u informua se për personat e mitur është caktuar kujdestar1, ndërsa nga 
personat e moshës madhore të vendosur në Qendër, MPN-ja u informua se nuk ka të mitur 
të pashoqëruar, ndërsa familjet me fëmijë janë të vendosur ndaras nga të tjerët. Gjatë vizitës 

                                                           
1 MPN nuk mori informatë të plotë në lidhje me atë se a bëhet fjalë për të mitur të ardhur me familjet e tyre ose 
me familjarë të afërm, apo bëhet fjalë për persona të mitur të pa shoqëruar. 
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së MPN-së në vitin 2013 u konstatua se Qendra ka lidhur marrëveshje me ambulancën, me 
ç’rast i viziton mjeku dhe kryen kontrolle ditën e martë dhe të enjte, ndërsa infermierja është 
e angazhuar përmes sektorit joqeveritar dhe e njëjta është e pranishme ditën e hënë, të 
mërkurë dhe të premte. Në këtë mënyrë është siguruar prezenca e përditshme e mjekut, 
përkatësisht infermieres, gjatë periudhës kohore nga ora 12:00 deri më 15:00, por kontrollet 
bëhen vetëm nëse për shkak të gjendjes shëndetësore vet personat kërkojnë kontroll. Edhe 
pse nga MPN-ja u dha rekomandimi për punësimin e përhershëm të një mjeku, i cili për çdo 
ditë do të ishte i pranishëm në Qendër, gjendja e tanishme lejon qasje të kufizuar prej 3 
orësh në ditë të mjekut, përkatësisht infermieres, me ç’rast gjatë pranimit nuk bëhet kontrolli 
mjekësor i personave të cilët mbërrijnë, pranohen dhe vendosen në Qendër. 

Nga ana e personave të vendosur, MPN-ja u informua se ata nuk kanë probleme sa i përket 
mbrojtjes shëndetësore sepse papengesë mund të shkojnë në ambulancën e Shuto 
Orizarës, si dhe për ekzaminime tek specialisti, por një pjesë tjetër e personave vunë në pah 
se kanë problem me qasjen deri te shërbimet shëndetësore gjatë ekzaminimeve tek 
specialisti, si dhe se kontrollet stomatologjike u arkëtohen privatisht. Në pjesën e 
arritshmërisë deri te infermierja dhe mjeku, personat e vendosur në Qendër, vunë në pah se 
ndodhë që ndonjëherë ata të mos vijnë në Qendër apo të largohen para kohe nga vendi i 
tyre i punës. 

Gjatë vizitës, MPN-ja zhvilloi bisedë me tre persona të vendosur në Qendër, si dhe zbatoi 
këqyrje gjatë shpërndarjes së racioneve (drekës) së azilkërkuesve. Derisa bëhej këqyrja e 
drejtpërdrejt e shpërndarjes së vaktit të drekës, MPN-ja konstatoi se racioni, nga aspekti 
kuantitativ dhe kualitativ, nuk i përmbushte nevojat për një person të rritur, përkatësisht i 
njëjti ishte një çorbë (ushqim i lëngshëm) në të cilën mungonte sasia e nevojshme e mishit, 
ndërsa personat morën edhe sallatë të freskët dhe sasi të mjaftueshme të bukës. 

Azilkërkuesit potencuan se ndihmën juridike e marrin nga UNHCR dhe nga Shoqata 
Maqedonase e Juristëve të Rinj. Një pjesë e tyre potencuan se nuk kanë komunikim të 
përhershëm me të punësuarit e Qendrës, ndërsa për të drejtat e tyre më së shpeshti 
informohen përmes Shoqatës së Juristëve të Rinj. 

Edhe pse Qendra ka inkorporuar formular për ankesa, megjithatë i njëjti nuk plotësohet për 
shkak të mosnjohjes së gjuhës nga ana e azilkërkuesve dhe të njëjtat kumtohen gojarisht. 
Por, ajo që u konstatua është se nuk ekziston regjistër i veçantë (libër) për ankesa me gojë 
nga ana e azilkërkuesve. Njëkohësisht, MPN-ja konstatoi se nuk ekziston protokoll i 
posaçëm i shkruar për veprim gjatë dhunës fizike ose incidenteve midis personave të 
vendosur në Qendër. Edhe pse të punësuarit vunë në dukje se kjo çështje është rregulluar 
me rendin e shtëpisë, i njëjti nuk është përcaktuar në protokollin e posaçëm, sidomos nëse 
kemi parasysh se personat potencuan se ekziston dhunë fizike midis tyre, ndërsa një pjesë 
e tyre vunë në pah se kanë probleme me popullatën lokale të Shuto Orizarës. 

Mekanizmi Parandalues Nacional shprehu shqetësim për nivelin e ulët të zbatimit të 
rekomandimeve të dhëna nga raporti i veçantë i muajit dhjetor 2012 dhe i përsëriti 
rekomandimet të cilat sërish ia dërgoi Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, si dhe 
Qendrës për Vendosjen e Azilkërkuesve. 

 


