
KU JANË 60,000 FËMIJË SHQIPTARË? 
 

Gjatë 10 viteve të fundit, kërkesat për azil të fëmijëve nga Shqipëria, kanë ardhur duke u 
rritur, duke krijuar një gjeneratë të fëmijëve të vetmuar dhe të pambrojtur nga dhuna, 
shfrytëzimi, skallëria dhe krimi. Nisur nga kjo situatë e jashtëzakonshme, CRCA/ECPAT 
Shqipëri do t’i kërkojë Kuvendit të ri ngritjen urgjent të një Komisioni Hetimor Parlamentar 
për të evidentuar arsyet, shkaqet dhe përgjegjësit për këtë largim masiv të fëmijëve nga 
Shqipëria! 

 
 

Tiranë, 31 Gusht 2021 – Mbi 60.000 fëmijë janë larguar nga Shqipëria dhe kanë kërkuar azil për herë 
të parë në një vend të BE-së1 gjatë 10 viteve të fundit (2011-2020). Shqipëria numëron gjithsejt në 
vitin 2021 rreth 656,441 fëmijë nën 18 vjeç. Në bazë të këtyre të dhënave rezulton se rreth 10 përqind 
e popullsisë së fëmijëve është larguar nga Shqipëria brenda një periudhe kaq të shkurtër kohore. Të 
dhënat bëhen publike nga Eurostat-agjensia e statistikave të BE-së. 
 
Nuk ka asnjë të dhënë se cila është gjendja e këtyre fëmijëve dhe ku gjenden ata. Nga ana tjetër një 
largim kaq i konsiderueshëm paraqet një sërë rreziqesh ekononike, sociale dhe politike, si në planin 
afat-shkurtër ashtu edhe atë afat-gjatë të zhvillimit të vendit.  
 
Nuk dihet se sa nga këta fëmijë e kanë përfituar të drejtën e azilit dhe sa prej tyre ju është refuzuar 
kjo e drejtë. Po sipas Eurostat, mbi 82 përqind e fëmijëve që kanë kërkuar azil janë nën moshën 14 
vjeç. Rreth 45 përqind e fëmijëve të larguar janë vajza ndërsa 55% janë djem. Të gjitha këto të dhëna 
e bëjnë fenomenin e largimit të tyre edhe më shqetësues.  
 
Numri më i madh i fëmijëve azil-kërkues i përket vitit 2015, me rreth 18 mijë fëmijë, ndërsa gjatë vitit 
2020 mbi 1700 fëmijë aplikuan për azil për herë të parë në një vend të BE-së. Vendi më i preferuar 
nga fëmijët për të kërkuar azil është Franca, e ndjekur nga Gjermania dhe Belgjika. 
 
Bashkimi Europian nuk ka një politikë të unifikuar përsa i përket azilit, ndaj qëndrimi i fëmijëve varet 
nga ligjet dhe politikat që zbaton secili vend anëtar. Kërkesat e fëmijëve që vijnë nga Shqipëria gjatë 
dhjetë-vjecarit të fundit, e rendisin vendin tonë në vend të 5-të, pas vendeve si: Afganistani, Siria, 
Iraku dhe Rusia. 
 
Të gjitha këto të dhëna janë një “shuplakë e fortë” në fytyrën e çdo qeveritari dhe politikani në 
Shqipëri dhe një kambanë alarmi për shoqërinë tonë! Ato flasin për një situatë të pashpresë për 
mijëra fëmijë anëmbanë Shqipërisë, të cilët shohin si zgjidhje vetëm largimin nga vendi i tyre për një 
jetë më të mirë. Ato flasin për mungesën e investimeve për ushqimin, mirë-rritjen, arsimimin, 
argëtimin dhe shërbimet shoqërore për fëmijët që nuk kanë me çfarë të jetojnë! Ato tregojnë 
historinë e dëshpëruar të mijëra fëmijëve e prindërve, të cilët mendojnë se shpëtimin nga mjerimi ku 
jetojnë mund ta gjejnë edhe te trafikimi, skllavëria apo shfrytëzimi!  

 
1 Children first-time asylum applicants aged less than 18, Eurostat. Lidhja tek te dhenat: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Children_in_migration_-_asylum_applicants 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Children_in_migration_-_asylum_applicants


 
Pyetjet që me të drejtë ne shtrojmë sot publikisht për Qeverinë, institucionet e saj, partitë politike 
parlamentare, Kuvendin e Shqipërisë dhe shoqërinë tonë: Ku janë këta fëmijë? A janë të gjallë apo 
kanë vdekur? A janë skllavëruar ata për të shitur drogë apo kryer punë të paligjshme? A po ndjekin 
ata shkollën në një vend të BE-së apo janë duke lypur apo duke u shfrytëzuar seksualisht për të 
mbijetuar? Kush mban përgjegjësi për këtë largim masiv të fëmijëve nga Shqipëria? 
 
CRCA/ECPAT Shqipëri është thellësisht e shqetësuar për këtë largim masiv të fëmijëve nga Shqipëria 
dhe për faktin që askush nuk flet për këtë fenomen, sikur të mos ekzistonte! Është detyrë e Qeverisë, 
Kuvendit dhe Bashkive në të gjithë vendin, që ta marrin seriozisht këtë çështje dhe të gjejnë zgjidhje 
si në nivel vendor ashtu edhe në atë kombëtar! 
 
Me hapjen e Kuvendit të ri të Shqipërisë pas pak ditësh, ne do të kërkojmë zyrtarisht ngritjen e një 
Komisioni Hetimor Parlamentar për të hetuar gjendjen e këtyre fëmijëve, vendodhjen e tyre si dhe 
përgjegjësit për këtë largim masiv të fëmijëve nga Shqipëria. Nga ana tjetër ne mendojmë se këto 
shifra janë një thirrje për Qeverinë e re, që do të formohet pas pak ditesh, për t’i kthyer përfundimisht 
sytë nga fëmijët! Vetëm investimet serioze në arsim, ushqimin dhe sigurinë e fëmijëve, argëtimin dhe 
shërbimet e mbrojtjes shoqërore, do të bënin të mundur që fëmijët të qendrojnë dhe investojnë për 
një jetë më të mirë në Shqipëri.  
 

 
Për më shumë informacion, kontaktoni: 
 
CRCA/ECPAT Shqipëri 
Cel: +355675002025 
E-mail: crca@crca.al 
 
 
Kontakti me Mediat:  

Albana Mustafaraj 

E-mail: albana.mustafaraj@crca.al 

 

 

 

WHERE ARE 60,000 ALBANIAN CHILDREN? 
  
  
   

During the last 10 years, the numbers of children from Albania requesting asylum have 
increased exponentially, creating a generation of unaccompanied children, vulnerable to 
violence, exploitation, slavery and crime. Given this extraordinary situation, CRCA/ECPAT 
Albania will ask the new Parliament to urgently set up a Parliamentary Inquiry to identify 
the reasons, causes and who is responsible for the mass asylum of Albanian children! 
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Tirana, 31 August 2021 - Over 60,000 children from Albania has sought asylum for the first time in an 
EU country during the last 10 years (2011-2020) or otherwise almost 10 percent of the children 
population. The data are made public by Eurostat, the EU statistics agency. In 2021, INSTAT reported 
that a total of 656,441 children under 18 years old are living in Albania.  
  
There is no information on the living condition and situation of these children or their whereabouts. 
Such a significant number of children-asylum seekers poses a series of economic, social, security and 
political risks, both in the short-term and long-term development plan of the country.  

  
It is not known how many of these children have been granted asylum, how many of them have been 
refused and how many are still waiting for an answer. According to Eurostat, over 82 percent of 
asylum-seeking children from Albania are under the age of 14. At least 45 percent of them are girls 
while 55 percent are boys. All these data make the phenomenon even more disturbing. 

  
The largest number of asylum-seeking children was in 2015, with about 18 thousand children, while 
during 2020 over 1700 children applied for asylum in an EU country. The most preferred place for 
children to seek asylum is France, followed by Germany and Belgium. 
  
The European Union does not have a unified asylum policy, so the placement and the protection of 
children varies from country to country in each EU member state. Albania during the last ten years, 
ranked on the 5th place for child asylum seekers, together with countries such as: Afghanistan, Syria, 
Iraq and Russia. 

  
All these data are a slap in the face of every government representative and politician in Albania and 
an alarm bell for our society! They talk about a hopeless situation for thousands of children across 
Albania, who see leaving their country as a solution for a better life. They talk about the lack of 
investment in food, well-being, education, entertainment and social protection services for children 
who have nothing to live with! They tell the desperate story of thousands of children and parents 
who think that a way to escape the misery can be found in trafficking, slavery or exploitation! 

  
The questions we publicly ask today to our government, its institutions, parliamentary political 
parties, the Albanian Parliament and our society are as following: Where are all these children? Are 
they alive or dead? Have they been enslaved for selling drugs or doing illegal work? Are they 
attending a school in an EU country or are they begging or being sexually exploited to survive? Who 
is responsible for this massive runaway of children from Albania? 

  
CRCA / ECPAT Albania is deeply concerned about the state of children in Albania and the fact that no 
one even talks about this, as if it doesn’t exist! It is the duty of the Government, the Parliament and 
the Municipalities throughout the country, to find solutions both at the local and national level! 

  
On the other hand, with the opening of the new legislature of the Albanian Parliament in a few days, 
we will formally request the establishment of a Parliamentary Inquiry Commission to investigate the 
situation of all asylum-seeking children, their location and those responsible for this situation.  
 



We strongly believe that the figures are an urgent call for the new Government, which will be formed 
also in a few days, to finally turn its eyes to the children! Only serious investments in education, food 
and security of children, parks, leisure and social protection services, would make it possible for 
children to stay and build a better life in Albania. 
  
  
For more information: 
  
 
CRCA / ECPAT Albania 
Mobile: +355675002025 
E-mail: crca@crca.al  
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