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           Prishtinë, 29 korrik 2013 
 
Zyra e BE-së në Kosovë, në bashkëpunim me Ministrinë për Komunitete dhe Kthim (MKK)  
dhe UNHCR kanë lansuar një projekt i cili ka për qëllim të gjejë zgjidhje afatgjatë për 
familjet e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian.  
 
Deri në 60 familje rome, ashkali dhe egjiptiane, të cilat janë zhvendosur aktualisht në Ish 
Republikën Jugosllave të Maqedonisë (IRJM) dhe Mal të Zi pritet që të përfitojnë nga ky 
projekt. Ky projekt vazhdon të plotësojë asistencën e kaluar dhe të vazhdueshme në 
kthimin dhe riintegrimin e qëndrueshëm të personave të zhvendosur në Kosovë.  
Christof Stock, shef i operacioneve në Zyrën e BE/PSBE-së tha: "Ky projekt është 
dizajnuar për të adresuar kushtet alarmuese të jetesës në të cilat kanë jetuar familjet 
rome, ashkali dhe egjiptianë në dekadën e kaluar, në strehime të përkohshme në IRJM 
dhe Mal të Zi. Bashkimi Evropian është duke punuar ngushtë me Ministrinë për 
Komunitete dhe Kthim, UNHCR, dhe palët e tjera të interesit për të krijuar një rrjet të mirë 
për zgjidhjen e këtij problemi afatgjatë. Lansimi i këtij projekti paraqet angazhimin dhe 
dedikimin e fuqishëm të BE-së për të adresuar nevojat e romëve, ashkalive dhe 
egjiptianëve në nivel rajonal, si dhe për të lehtësuar kthimin dhe ri-integrimin e tyre të 
qëndrueshëm në Kosovë."  
Dalibor Jevtiç, Ministri për Komunitete dhe Kthim tha: "Unë gjatë vizitës nëpër kampe 
refugjatësh në Maqedoni dhe Mal të Zi, kam theksuar gjithmonë se është e rëndësishme 
që të niset një proces i kthimit sa më shpejtë që të jetë e mundur, në mënyrë që të 
ndërtohen shtëpitë për të kthyerit këtë vit. MKK do të ofrojë gjithë asistencën e nevojshme 
dhe do të mbështesë dhe koordinohet me institucionet e tjera për të siguruar që ky proces 
ka përfunduar me sukses dhe ka qenë i kënaqshëm për të dyja palët, për të kthyerit dhe 
për partnerët nga Bashkimi Evropian dhe UNHCR." 

Jo Hegenauer, Shefi i Misionit të UNHCR tha: “Ky projekt është projektuar për të ofruar 
zgjidhje të qëndrueshme për refugjatët e kthyer. Përfundimi i suksesshëm i tij do të varet 
nga angazhimi i plotë i institucioneve kosovare, të kthyerve dhe komuniteteve pranuese”.   

Aktivitetet e projektit ndahen në tri komponentë: qasje e barabartë ndaj të drejtave dhe 
shërbimeve për të gjithë përfituesit e projektit; lehtësim në kthimin vullnetar të 60 familjeve 
të zhvendosura dhe përmirësimi i kushteve bazë të jetesës dhe qëndrueshmëria e kthimit 
dhe riintegrimit të 60 familjeve të kthyera përmes ofrimit të mbështetjes socio-ekonomike e 
përshtatur sipas nevojave dhe lehtësimi i dialogut ndër-etnik në mes të të kthyerve dhe 
komuniteteve pranuese.   

Objektiva e përgjithshme e projektit është kontributi në arritjen e zgjidhjeve të 
qëndrueshme për komunitetet minoritare të të kthyerve romë, ashkali dhe egjiptianë nga 
Kosova dhe zhvillimin e një shoqërie shumë-etnike stabile në Kosovë.  
 



Ky projekt do të mbështesë më tej Qeverinë e Kosovës në përpjekjet e saj për të siguruar 
për të gjithë të kthyerit të drejtën e kthimit në Kosovë dhe në veçanti adresimin e 
përfshirjes së komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptianë në shoqërinë kosovare.  
 
Ky projekt i përbashkët financohet nga BE-ja dhe MKK-ja me € 1.8 milion dhe respektivisht 
€0.2 milion. UNHCR është partneri implementues i projektit, i cili do të zgjas 30 muaj. 
 
 
Një doracak i publikuar së fundi  'Të angazhohemi më fuqishëm për komunitetet e romëve, 
ashkalinjëve dhe egjiptianëve në Kosovë' mund të shkarkohet nga uebfaqja e Zyrës së BE-
së/PSBE.  

 
 

Për më shumë informata, kontaktoni: 
 

Zyra e BE-së në Kosovë/Përfaqësuesi Special i BE-së: 
Fjolla Çeku, Zyrtare për Informim, fjolla.ceku@eeas.europa.eu, 038 5131 327 
 

Ministria për komunitete dhe kthim: 
Sabit Hykolli, Drejtor, sabit.hykolli@rks-gov.net; 038 552 047/ext.16-504; 044 174 387 
Igballe Maloku, igballe.maloku@rks-gov.net; 038 552 092/ext. 16-523;  044 433 165 
 
UNHCR  
Elisabetta Iurcev, Zyrtare për marrëdhënie me jashtë, iurcev@unhcr.org, 038 241 509 ext 3113 
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