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Ndërtimi i një strategjie ishte parë si një mekanizm i domosdoshëm nga organet shtetërore 
për ballafaqimin me terrorizmin dhe kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë. 
Për këtë qëllim që nga viti 2009, Republika e Kosovës kishte hartuar strategji të ndryshme 
dhe  të njëpasnjëshme për parandalimin e kësaj dukurie. 

Si të tilla, strategjitë kanë qenë të domosdoshme pasi e kanë orientuar punën e institucioneve 
të ndryshme drejt ndërmarrjes së aktiviteteve të cilat janë parë të nevojshme për parandalim 
dhe luftim të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. 

Strategjitë e hartuara deri më tani kishin dërguar në përfundimin se papunësia e madhe, 
varfëria dhe mungesa e shkollimit të duhur në Kosovë kishin ndikuar që shumë qytetarë 
të indoktrinoheshin me frymën ekstremiste. Sipas këtyre strategjive, problemet ekonomike, 
sociale dhe politike kishin bërë që personat lehtësisht të cenueshem të infiltroheshin në 
aktivitete të dyshimta të organizuara nga shoqata të ndryshme të cilat në vendin tonë kishin 
ardhur me qëllime të caktuara. Impakti i tyre do të bëhej i ditur pak vite më vonë, kur nga 
Kosova ishin larguar qindra qytetarë për t’iu bashkangjitur organizatave terroriste në konfliktet 
jashtë vendit.

Rreth 403 qytetarë të Republikës së  
Kosovës ishin bashkuar në luftërat e huaja  
apo në organizatat terroriste për themelimin e  
“Shtetit Islamik” në Siri dhe Irak.
Në këtë aspekt, gjatë viteve të fundit, në nivele 
të ndryshme, Kosova ka intensifikuar përpjekjet 
për parandalimin e ekstremizmit dhe ndërtimin e 
kundër-narrativave kundër ideologjive ekstremiste, 
që ka si rrjedhojë hartimin e strategjive kundër 
terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm përmes 
së cilave filloi të ndërtojë kundër-narrativa ndaj 
ideologjive ekstremiste.

QASJA E INSTITUCIONEVE NDAJ STRATEGJISË KUNDËR 
TERRORIZMIT DHE EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM
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Tashmë ekstremizmi i dhunshëm dhe përhapja e terrorizmit janë sfida me të cilat Kosova 
është duke u përballur që një dekadë edhe pse kohëve të fundit për të në publik është duke 
u folur shumë pak.  

Megjithatë, nganjëherë spektri politik në vend nuk ka prioritizuar gjithmonë deradikalizmin, 
riintegrimin dhe rehabilitim krahasuar me çështje të tjera.

Në vend ka dy strategji, njëra për luftimin e terrorizmit dhe tjetra për parandalimin dhe luftimin 
e ekstremizmit të dhunshëm. Me qëllim të përmirësimit të gjithëpërfshirjes, qartësisë dhe 
shmangies së dykuptimësisë në një anë si dhe shmangjes së dyfishimit të veprimeve në anën 
tjetër, institucionet kanë marrë qëndrim që nga ky vit orientimi strategjik të jetë me vetëm 
një strategji, atë për parandalimin dhe luftimin e terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.

Përkundër realizimit të një varg aktivitetesh, të dhënat e Qeverisë tregojnë që problemet me 
ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin në vend vazhdojnë sidomos në parandalim, ri-
integrim, rehabilitim dhe paralajmërim të hershëm.1 Të dhënat e Qeverisë tregojnë që ndër 
vite ka pasur raste të reja të evidentuara të arrestimeve për terrorizëm2. Numri i asteve të 
raportuara per veprat penale në lidhje me terrorizmin për periudhen kohore 2017 - deri me 
sot (27.07.2021) bazuar në të dhënat e Sistemit Informativ të PK-së, janë si në vijim:

2017 RASTE

138 Lehtësimi në kryerjen e terrorizmit 1

141 Shtytja për kryerjen e veprave terroriste 2

143 Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist 19

144 Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër 
rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës 6

145 Parëndësia e kryerjes së veprës terroriste 1

Pra të dhënat zyrtare të vitit 2017-të tregojnë se shumica e rasteve të iniciuara nga Policia e 
Kosovës kanë të bëjnë me personat të cilët kanë marrë pjesë në luftrat e huaja ndërsa asnjë 
rast nuk është i  iniciuar për financim të terrorizmit.

1    Analiza e situatës, https://mpb.rks-gov.net/Uploads/Documents/Pdf/AL/46/STRATEGJIA%20SHTET%C3%8BRORE%20
KUND%C3%8BR%20TERRORIZMIT%20DHE%20PLANI%20I%20VEPRIMIT%202018%20%E2%80%93%202023.pdf 
2    https://kallxo.com/lajm/prokuroria-speciale-e-kosoves-ndalon-nje-te-dyshuar-per-terrorizem/ 
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2018 RASTE

143 Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist 3

Për dallim nga tabela paraprake e të dhënave të vitit 2017, ato të vitit 2018 tregojnë një rënie 
të madhe të numrit të rasteve të iniciuara për terrorizëm, mirëpo sikurse një vit më parë edhe 
gjatë vitit 2018 janë iniciuar vetëm raste kundër personave që kanë qenë pjesë e grupeve 
terroriste.

2019 RASTE

134* Shtytja për kryerjen e veprave terroriste 1

Pasqyra e vitit 2019 tregon se Polica e Kosovës ka referuar vetëm një rast kundër një personi 
që ka pasur të bëjë me shtyje për kryerjen e veprave terroriste.

2020 RASTE

134* Shtytja për kryerjen e veprave terroriste 2

136* Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist 1

137* Udhëtimi për qëllime të terrorizmit 2

138* Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër 
rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës 2

Viti 2020 tregon një tendencë në rritje të rasteve të luftimit të terrorizmit pasi janë hapur 
raste kundër shtatë (7) personave për vepra të ndryshme të terrorizmit.
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2021 RASTE

143 Organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist 3

Raste të reja të terrorizmit nuk munguan as gjatë këtij viti. Për pjesëmarrje në grupe terroriste 
u iniciuan tre raste nga Policia e Kosovës.

Nga gjitha këto raste gjatë pesë viteve të fundit mund 
të nxjerrim një përfundim se institucionet ndjekëse 
kanë arritur që të iniciojnë procedura penale 
kryesisht kundër personave që janë rikthyer nga 
Siria apo Iraku mirëpo nuk kanë arritur që të ndjekin 
penalisht financuesit kryesor të personave që u  janë 
bashkuar këtyre luftërave pasi të paktën sipas të 
dhënave zyrtare asnjë rast i tillë nuk është raportuar.

Pos tjerash këto të dhëna tregojnë që ndër vite ka pasur një fokus të madh në arrestime mirëpo 
ka pak raste të suksesshme kur procesi i radikalizmit është ndërprerë qysh në zanafillë.

BIRN ka analizuar situatën lidhur me implementimin e aktiviteteve dhe nivelin e përmbushjes 
së obligimeve të institucioneve lidhur me zbatimin e strategjive duke u fokusuar në objektivat 
të cilat i ka paraparë strategjia e re për parandalim dhe luftim të terrorizmit përfshirë këtu 
aktivitetet që lidhen me ri-integrimin dhe ri-socializimin e personave të dënuar, familjeve të 
tyre si dhe personave të radilkalizuar.

Për qëllime të këtij publikimi janë konsultuar dokumentet si: Analiza për vlerësimin e 
strategjisë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit të dhunshëm 
që shpie në terrorizëm, Draft strategjia shtetërore kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të 
dhunshëm, raportet nga monitorimi direkt i BIRN dhe takimet me zyrtarët kompetentë të 
përfshirë në implementimin e aktiviteteve të strategjisë.

Momentalisht vendi është në një status-kuo për shkak se strategjia për parandalimin 
ekstremizmit nuk është miratuar ndërsa strategjia kundër terrorizmit përfundon në vitin 
2022. Si rrjedhojë, institucionet e Kosovës janë duke realizuar obligimet e tyre ligjore mirëpo 
pa pasur obligime dhe fonde të ndara ekskluzivisht për implementimin e aktiviteteve në 
terren.
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Në fillim të korrikut nga zonat e luftës në Kosovë janë kthyer 11 persona duke e rritur në mbi 
250 persona numrin e personave të rikthyer nga zonat e luftës në Siri dhe Irak3.

Programet e ri-integrimit dhe ri-socializimit në vend udhëhiqen nga Ministria e Punëve të 
Brendshme konkretisht Departamenti per Siguri Publike/Divizioni për parandalim dhe 
riintergrim) ndërsa përfituesit e këtyre skemave janë vetëm të rikthyerit në kontingjentin e 
prillit të vitit 2019 dhe ata që janë rikthyer së fundmi. Disa prej të liruarve të mëhershëm dhe 
familjet e të vrarëve janë jashtë programeve të MPB-së.

Të dhënat tregojnë që në listën e institucioneve kompetente në vend për t’u marrë me 
procesin e identifikimit të radikalizmit dhe trajnimit të personave të radikalizuar janë qendrat 
për punë sociale, mekanizma të bazuara në komunat e vendit.

Decentralizimi i programeve të punëve sociale ka krijuar një disbalanc në mes prioritizimit 
të kësaj teme nga komuna të caktuara ndërsa përgatitjet profesionale të njerëzve që janë 
të thirrur për t’u marrë me problemin tregojnë që ka zbrazëtira të mëdha në këtë drejtim. 
Në disa komuna si Hani i Elezit ku kishte probleme me radikalizim dhe numër të madh të 
personave që iu bashkuan luftërave të huaja nuk kishte psikolog për një kohë të gjatë ndërsa 
punëtoret socialë nuk kishin trajnime speciale për t’u marrë me të rikthyerit4.

Madje raporte të ndryshme të organizatave por edhe të institucioneve që masin zbatimin 
e planit të veprimit tregojnë se shteti ka dështuar në përmbushjen e objektivave për de-
radikalizim. 

Raporti i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) tregon se strategjia 2015-2020 
ka dështuar të zbatohet në tërësi sa i përket ri-integrimit të personave dhe de-radikalizmit të 
tyre të cilat ishin objektivi i katërt strategjik i kësaj strategjie5.

Madje vet raporti i përgatitur nga Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës pranë Zyrës së 
Kryeministrit, për zbatimin e Planit të Veprimit të SPEDHRT 2015-2020, tregon se objektivi i 
de-radikalizimit dhe ri-integrimit të personave të radikalizuar ka shkallën më të ulët të zbatimit 
krahasuar me tre objektivat e tjerë, me vetëm 36% të aktiviteteve të parapara të zbatuara.

Të dhënat e siguruara nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale tregojnë që stafi i 
qendrave të cilët janë në kontakt direkt me personat e rikthyer dhe duhet të merren me 
risocializimin kanë kryesisht përgatitje të përgjithshme pa specializime të veçanta.

3    https://kallxo.com/lajm/kosova-kthen-11-shtetas-nga-zonat-e-konfliktit-ne-siri/ 
4    https://kallxo.com/shkurt/skandaloze-lufta-kunder-terrorizmit-komuna-e-hanit-te-elezit-nuk-ka-psikolog/ 
5    http://www.qkss.org/repository/docs/violent-extremism-alb_256843.pdf 

GJENDJA MOMENTALE 
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164 34 21 22 6 4 54 1 1 2 2 1

 
Shënim: Këto te dhëna janë të mbledhura në vitin 2020 në bazë të pyetësorëve të dërguar 
nga DPSF dhe që janë plotësuar nga QPS-të.

Të dhënat tregojnë që punëtorët e QPS-ve janë trajtuar kryesisht nga organizata joqeveritare 
dhe vetëm në baza të trajtimit të problemit.

Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

Trajnues
Numri i 
zyrtareve  
të trajnuar

Tema e trajnimit

Zyra e Koordinatorit Nacional 3 Punëtori rreth qasjes vendore dhe 
praktikave më të mira

Partners Kosova – Center 
for Conflict Management-
Kosovë”;

1

“Fuqizimi i bashkëpunimit të organizatave 
të shoqërisë civile me institucione në 
fushën e parandalimit dhe luftimit të 
ekstremizmit të dhunshëm (PLEDH) në 
Kosovë”

“Partners Kosova – Center 
for Conflict Management-
Kosovë”

3 “Së bashku për të parandaluar dhe luftuar 
ekstremizmin e dhunshëm në Kosovë”

Këto të dhëna tregojnë që Ministria e Punës dhe Mirëqenies Soviala nuk ka pasur asnjë 
program trajnimi për zyrtarët e saj ndërsa gjatë dy viteve asnjë program i trajnimit nuk është 
financuar nga Qeveria e Kosovës.
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Fenomeni ku institucionet tentojnë të decentralizojnë kompetencat është i pranishëm edhe 
në edukim për shkak se Ministria e Arsimit nuk arrin t’i thërrasë në llogari drejtorët e shkollave 
që nuk raportojnë sjelljet e dyshimta të nxënësve.

Drejtorët i japin llogari nivelit komunal dhe mungesa e koordinimit MAShT-Komuna ka krijuar 
probleme në fazën e hershme të identifikimit të sjelljeve të dyshimta.

Identifikimi i sjelljeve të hershme të dyshimta te nxënësit vazhdon të jetë shumë problematik 
për shkak se shumë prej shkollave edhe pse e kanë të obligueshme nuk kanë psikolog dhe 
staf të trajnuar për të identifikuar sjellje të dyshimta.

Diaspora është poashtu problem i madh për vendin pasi rreth 30% e qytetarëve të cilët kanë 
përfunduar në luftërat e huaja vijnë nga diaspora.

Të dhënat tregojnë që për implementimin e 
aktiviteteve për strategjinë për parandalimin e 
ekstremizmit të dhunshëm janë shpenzuar më pak se 
2.8 milionë euro një pjesë e të cilave janë shpenzuar 
për aktivitete me diasporën.

Në implementimin e aktiviteteve zbulohen forma dhe qasje të ndryshme nga komuna në 
komunë e deri te niveli qendror. 

Komuna si Gjilanit ka realizuar shumë aktivitete në kuadër të mekanizmit referues, një model 
i testuar në këtë komunë ndërsa në komuna të tjera nuk është marrë për shembull qasja 
e testuar në Gjilan. Gjendja në komuna tregon se hapësirat dhe aktivitetet komunale nuk 
garantojnë angazhim të bollshëm të të rinjve në aktivitete rekreative dhe jashtëshkollore.

Të dhënat nga raporti i performancës së komunave tregojnë se të paktën pesëmbëdhjetë (15) 
komuna nuk i përmbushin 50% të kritereve kombëtare për hapësira ku mund të realizohen 
aktivitete të sportit. Shtatë (7)  komuna janë nën nivelin e 50 % në planifikimin dhe realizimin 
e aktiviteteve kulturore.

Një analizë tjetër nxjerr të dhëna se cilësia e aktiviteteve nuk arrin të përmbush pjesëmarrjen 
e publikut dhe të rinjve në aktivitete. Vetëm tetë (8) komuna arrijnë të përmbushin 100% 
pjesëmarrjen e planifikuara të të rinjve në aktivitete kulturore e sportive.

Të dhëna të tjera tregojnë se vetëm shtatë (7) komuna i kanë të pajisura plotësisht shkollat 
me kabinete kompjuterike. Një vlerësim tjetër që është zhvilluar së fundmi tregon se vetëm dy 
(2) nga tridhjetë e tetë (38) komunat e vendit kanë arritur t’i përmbushin në 100% standardet 
për siguri në shkolla6.

6    Tabela-e-treguesve-te-performances-janar-dhjetor-2019_shqipserbisht-1
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Nga viti 2014 dhe deri më sot në Kosovë janë zhvilluar disa testime në atë se kush duhet të 
udhëheqë implementimin e strategjive dhe kush duhet të jetë koordinatori kryesor i aktiviteteve. 
Fillimisht një koordinator ishte caktuar në MPB për t’u bartur pastaj te koordinatori nacional 
i qeverisë. Një vendim i qeverisë Kurti 1 mbylli Zyrën e Koordinatorit Nacional për ta kthyer 
kompetencë të MPB-së ku varësisht nga qeverisja roli i Koordinatorit herë i besohej ministrit 
e herë ndonjë të deleguari të tij. Ndryshimet e shpeshta kanë krijuar situata ku aktivitete të 
rëndësishme të strategjisë nuk janë përmbushur. Për shembull, edhe pse ishte kërkuar që 
për implementimin e strategjisë të hartohej një strategji e komunikimit me publikun, ajo ende 
nuk është miratuar edhe në kohën kur po diskutohet strategjia e re.

Është e padiskutueshme që niveli i përmbushjes 
së aktiviteteve edhe pse për disa institucione i 
kënaqshëm ende nuk ka të ndërtuar mekanizma të 
llogaridhënies për institucionet të cilat nuk i realizojnë 
me kohë obligimet strategjike. Në strukturën 
qeveritare një ministër nuk mund t’i kërkojë llogari 
një punonjësi të një ministrie apo komune për 
mospërmbushjen e obligimeve të strategjisë.

Një problem tjetër i identifikuar gjatë implementimit të strategjisë së kaluar është mungesa e 
përcaktimit të buxhetit dhe ndarjes së veçantë të buxhetit për implementimin e aktiviteteve 
për ta përmbushur strategjinë e po ashtu përcaktimet që një pjesë e aktiviteteve do të 
përmbushen nga donatorët pa pasur zotime që donatorët do të ndihmojnë në përmbushjen 
e obligimeve. Të dhënat tregojnë që institucionet e Kosovës nuk u besuan institucioneve të 
nivelit lokal që në prillin e vitit 2019 të merrnin trajtimin e të rikthyerve nga lufta, kjo për arsye 
të mungesës së kapaciteteve dhe njohurive për ballafaqimin me këtë fenomen.

Rikthimi i grupit të muajit prill 2019 ka imponuar nevojën që trajtimi i të rikthyerve të kryhet 
në formë të centralizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme. Organi i MPB-së ka realizuar 
aktivitete me fëmijët dhe programe për gratë e rikthyera mirëpo suksesi i këtij departamenti 
nuk garanton funksionimin e mekanizmave të tjerë parandalues të cilët udhëhiqen nga 
komunat dhe ministritë e tjera.

Të dhënat tregojnë që qasja e re në draft strategjinë për parandalimin e ekstremizmit të 
dhunshëm dhe terrorizmit nuk dallon shumë veçanërisht te pjesa narrative. Strategjia ka 
paraparë nisjen e delegimit të kompetencave tek komunat për trajtimin e të rikthyerve dhe 
procesin e parandalimit. 

ZBATIMI I STRATEGJISË
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Draft-strategjia e re të cilën e ka siguruar BIRN, ka paraparë 101 aktiviteteve të ndryshme të 
ndara në katër objektiva strategjike të cilat kanë për synim luftimin e terrorizmit në mënyra 
dhe forma të ndryshme.

Fokus të vecantë në këtë strategji i është kushtuar 
parandalimit të individëve që mund të nxiten në 
ideologji ekstremiste, ri-integrimit dhe rehabilitimit të 
tyre. Pjesa më e madhe e aktiviteve të draft strategjisë 
së re është e drejtuar për këtë qëllim. 

Janë gjithsej 53 aktivitete të ndryshme të cilat janë paraparë për objektivin e parandalimit i 
cili si objektiv kryesor strategjik e ka hartimin dhe zbatimin e planeve për rehabilitim dhe ri-
integrim. Të parapara për këtë qëllim janë përcaktuar plot 22 aktivitete të cilat janë të lidhura 
drejtpërdrejt me qëllim të ri-integrimit dhe rehabilitimtit të tyre, mirëpo mënyra e paraparë 
për përmbushjen e tyre ka lënë të kuptohet se çështja e ri-integrimit nuk është prioriteti 
kryesor pasi pothuasje secili nga aktivitetet është paraprë që të zhvillohet nga donacionet 
dhe shoqëria civile dhe jo nga buxheti i insitucucionit përkatës. 

Aktivitetet si trajnimet profesionale për personat të cilët kanë qenë pre e radikaizimit, 
mbështetja me grante për ta, aktivitet specifike për ri-siocializim, mbështetja e dialogut 
ndërfetar, ngritja e kapaciteteve të profesionistëve të shëndetit mendor, ngritja e kapaciteteve 
për psikologë në shkolla dhe qendra per punë sociale si dhe bashkëpunimi i shoqërisë civile 
në procesin e ri-integimit janë parparë që të zhvillohen nga donacionet. 

Pra qeveria ndonëse ka përmendur si objektiv strategjik ri-integrimin e këtyre personave, 
në planin e veprimit nuk është se ka ndarë ndonjë buxhet të madh për realizimin e kësaj 
komponente mirëpo këtë ua ka lënë në dorë donatorëve dhe shoqërisë civile dhe kjo e 
rrezikon zbatimin dhe përmbushjen e këtyre aktiviteteve. 

Tjetër problem që strategjia nuk e adreson është krijimi i nismës për hartimin e Ligjit për 
Liritë Fetare dhe kornizës ligjore të saj. Mungesa e këtij ligji i ka lënë jashtë llogaridhënies 
në çështjen e ekstremizmit fetar bashkësitë fetare në Kosovë të cilat funksionojnë vetëm në 
bazë të ligjit për OJQ-të.

Njëri nga problemet kryesore që strategjia nuk e adreson është krijimi i nismës për nisjen 
e hartimit të ligjit për liritë fetare dhe kornizës ligjore të saj. Mungesa e këtij ligji i ka lënë 
jashtë llogaridhënies në çështjen e ekstremizmit fetar bashkësitë fetare në Kosovë të cilat 
funksionojnë vetëm në bazë të ligjit për OJQ-të.

QASJA E RE E DRAFT-STRATEGJISË 2021-2026
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Strategjia kërkon zhvillimin e aktiviteteve por nuk arrin të realizojë standardin sipas të cilit 
institucionet arsimore e kulturore do duhej të merreshin me problemin. Përveç ngjashmërisë 
së madhe të pjesës narrative, draft-strategjia e re ka paraparë edhe një numër të madh të 
aktiviteteve të njëjta me strategjinë paraprake7. 

Përpos katër objektivave strategjike të cilat vazhdojnë të jenë të njëjta (Parandalimi, Mbrojtja, 
Ndjekja, Reagimi), strategjia e re ka paraparë edhe aktivitete specifike të cilat ishin të 
përcaktuara në strategjinë e kaluar.

P.sh. aktivitetet për kundërshtimin e ideologjive ekstremiste mbeten identike, njëjtë siç mbesin 
edhe disa aktivitete të tjera në fushën e objektivave të mbrojtjes, ndjekjes dhe reagimit. 
Madje ka aktivitete të cilat nuk do të duhej të ishin fare në këtë strategji pasi rregullohen në 
forma të tjera siç është aktiviteti për unifikimin e dënimeve në rastet e terrorizmit gjë e cila 
rregullohet me udhëzuesin për politiken ndëshkimore.

Për dallim nga strategjia e kaluar 2018-2022 e cila në parandalim kishte në fokus identifikimin 
e hershem të shkaqeve dhe grupeve të tregtuara, draft-strategjia e re 2021-2026 ka paraparë 
22 aktivitete për parandalimin e shkaqeve dhe faktorëve që qojnë në ekstremizëm8. 

Mirëpo sikurse strategjia aktuale edhe strategjia e cila synohet që të miratohet ka një varg të 
metash. Së pari pothuajse të gjitha produktet të cilat pritet që të arrihen pas implementimit 
të aktiviteteve pritet të maten me numra si p.sh. (numri i takimeve, numri i mbledhjeve, numri 
i ndihmave, numri i storjeve, numri i pjesëmarrësve) etj.

Në këtë kuptim, draft-strategjia e re, sikurse edhe strategjitë e kaluara, pritet të matet së 
zbatuari vetëm përmes të dhënave kuantitative dhe jo atyre kualitative të cilat do të duhej të 
dërgonin në arritjen e një rezultati të caktuar. Në shumë rubrika të planit të veprimit figuron 
numri i trajnimeve dhe i personave të trajtuar mirëpo jo edhe forma, përmbajtja dhe rezultati 
i atyre trajnimeve në terren.

Strategjia vazhdon të ketë problem buxhetimin dhe formën e llogaridhënies për institucionet 
që nuk i zbatojnë planet e aktiviteteve. Kjo draft-strategji është bazuar edhe në financime 
të donatorëve dhe aktivitete të OJQ-ve, mirëpo për to nuk është se ka ndonjë zotim konkret 
e që në mungesë të tyre aktivitetet të cilat janë paraparë donacionet mund të mbeten pa u 
realizuar. 

Sipas një rregullative qeveritare për përfshirjen e donacioneve në një strategji do të duhej që 
Zyra për Planifikime Strategjike e qeverisë të kishte një zotim për donacione të cilat do mund 
tutje të barteshin në strategji.

7    Draft-strategjia shtetërore kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, plani i veprimit 2021-2026.
8    Po ashtu, draft-strategjia shtetërore kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, plani i veprimit 2021-2026.



QASJA E INSTITUCIONEVE NDAJ STRATEGJISË KUNDËR TERRORIZMIT DHE EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM 13|

Përveç tjerash, draft strategjia e re 2021 – 2026 ka 
paraparë zbatimin e strategjisë nga shoqëria civile 
në mbi 20 aktivitete të ndryshme mirëpo nuk janë 
përcaktuar mënyrat e financimit të këtyre OJQ-ve. Një 
hulumtim i BIRN i realizuar në vitin 2019 tregoi që 
fonde të Ministrisë së Kulturës të ndara për qëllime të 
de-radikalizmit dyshoheshin se ishin keqpërdorur9.

Hartimi i strategjisë është kryer nga një ekip profesionistësh mirëpo të dhënat tregojnë që 
në aktivitetet e strategjisë nuk është menduar të përfshihet niveli akademik në hulumtime 
shkencore të cilat do të orientonin zhvillimin e strategjive të tjera. Strategjia ka një vizion 
pesëvjeçar të implementimit të aktiviteteve mirëpo nuk ka një vizion orientues për një 
kohëzgjatje më të gjatë për dhjetë apo 15 vitet e ardhshme. 

Një element tjetër është përfshirja e mundshme e diasporës në aktivitetet kundër radikalizmit 
dhe terrorizmit mirëpo nuk ka asnjë dakordim që vendet partnere të mundshme të lejojnë 
zhvillimin e aktiviteteve të financuara nga Kosova në vendet e tyre.

Në diasporë, objektivat strategjike përjashtojnë sistemin arsimor dhe atë kulturor dhe synohet 
që vetëm nëpërmjet mekanizmave fetar të realizohet procesi i de-radikalizmit. Në objektivat e 
saj strategjia ka aktivitete të shpërndara por jo një fokus direkt në ndryshimin e mentalitetit 
dhe identifikimin e narrativëve të rrezikshëm të terrorizmit. 

Fakti që niveli politik ka një kompetencë të madhe në përmbushjen e objektivave veçanërisht 
në nivelin lokal është injoruar nga aktivitetet e strategjisë. Kjo për faktin se në strategji nuk 
janë paraparë aktivitete e trajnime për asambleistë, kryetarë komunash e drejtorë komunalë 
të cilët merren drejtpërdrejt me qytetarët. 

Përmbushja e aktiviteteve dhe produktiviteti i tyre duhet të matet me impaktet të cilat 
shfaqen pas realizimit të aktiviteteve dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të bazohen në të dhënat 
kuantitative të numrit të trajnimeve apo ndihmave të ofruara. Qeveria duhet të hartojë një 
matës cilësor për aktivitetet ndërsa llogaridhënia për akterët që nuk i përmbishin aktivitetet 
duhet të jetë poashtu pjesë e përditshmërisë së punës.

9    https://www.youtube.com/watch?v=CKe3KkaAqdg
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PROBLEMET NË RAPORTIMIN E RASTEVE TË 
EKSTREMIZMIT TË DHUNËSHËM, TERRORIZMIT, 
SFIDAT E ADRESIMIT MEDIAL

Mediat kanë një rol të madh dhe të rëndësishem në procesin e parandalimit të ekstremizmit 
dhe deradikalizimit në vend. Përkundër këtij roli, gjatë dekadës së fundit ato kanë pasur sfida 
të shumta gjatë raportimit të rasteve që kanë pasur të bëjnë me terrorizem dhe ekstremizem 
në Kosovë. 

Njëra ndër sfidat kryesore të identifikuara me të 
cilat ato janë përballur ka qenë ruajtja e identitetit të 
fëmijëve të rikthyer nga zonat e luftës dhe fëmijëve të 
familjeve të të  vrarëve dhe të dënuarve për terrorizëm. 
Një gjë e tillë ka ndikuar drejtpërdrejt në ri-socializimin 
dhe rehabilitimin e tyre në Kosovë. Sfidë tjetër jo më 
pak e rëndësishme ka qenë edhe publikimi i video 
filmimeve të akteve terroriste në media. 

Diskutimi nëse video filmilet e vrasjeve duhet të ripublikoheshin ka qenë i gjatë mirëpo të 
shtyra nga dëshira për të raportuar sa më parë dhe për të tërhekur sa më shumë lexues, ato 
shpesh herë përmes ripublikimit të videove, pa dijeni i kanë ndihmuar kauzës së terrorizmit. 

Përpos kësaj, edhe terminologjia e përdorur në media për personat e arrestuar nën dyshimet 
për terrorizem ka qenë sfidë në vete. Media të ndryshme në Kosovë shpeshehrë ka rënë 
ndesh me parimet kryesore të drejtësisë, pasi që për persona të cilët vetëm dyshoheshin për 
vepra terroriste në shumë raste i etiketonin si terrorist edhe pse nuk kishte ndonjë vendim 
final gjyqësor.

Sfidë tjetër me të cilën janë përballë mediat në këtë dekadë ka qenë ndalimi i komenteve 
fyese dhe komenteve të cilat nxisin urrejtje pasi edhe pse deri në një masë ato janë ndaluar 
akoma nuk është arritur që përfundimisht të ndalohen nga faqet që menaxhohen direkt nga 
mediat. 

Përdorimi i mediave si platforma për të ndihmuar në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm 
tashmë është testuar në disa raste në Kosovë dhe është dëshmuar si storie suksesi, 
përfshirë këtu aktivizmin e shoqërisë civile. Megjithatë duhet të punohet shumë në ndërtimin 
e mendimit kritik në mënyrë që programet e ri-integrimit dhe risocializimit të kenë sukses. 
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Ndonëse ka paraparë 101 aktivitete, strategjia e re kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të 
dhunshem lë shumë për të dëshiruar sa i përket mundësisë së realizimit në praktikë pasi që 
përveç se nuk janë përshkruar specifikisht aktivitetet dhe institucionet që duhet t’i zbatojnë 
ato,  një numër i madh i  aktiviteteve është paraparë që të zhvillohet me ndihmen e shoqërisë 
civile dhe donacioneve të ndryshme të cilat janë pothuajse të pasigurta dhe jostabile. 
Rrdhjedhimisht qysh tani këto aktivitete janë të pasigurta se do të mund të realizohen dhe 
kjo i jep strategjisë një ngjyrim hipotetik më shumë se realist. 

Kjo analizë është fokusuar vetëm në procesin e qasjes së munguar në procesin e ri-integrimit 
dhe ri-socializimit. 

Problemi esencial qëndron në faktin se strategjia 
nuk identifikon as numrin e personave potencialë të 
cilët do kalojnë në procesin e ri-socializimit dhe ri-
integrimit. Si rrjedhojë, strategjia nuk mund të llogarisë 
asnjërën prej kostove gjatë procesit.

Të dhënat për numrin potencial të njerëzve që duhet të kalojnë në këtë proces determinojnë 
pastaj nevojat për staf dhe nevojat buxhetore mirëpo fakti që ende nuk ka të dhëna se sa 
persona potencialisht mund të kalojnë në këto aktivitete tregon se institucionet e Kosoves 
ende nuk e kanë të qartë se sa i madh do jetë procesi i trajtimit, ri-socializimit dhe ri-integrimit.

Strategjia nuk parasheh as model mbi të cilin do të bazohet ky proces dhe vizion se si do të 
zhvillohet përfshirë edhe hapësirat ku do të zhvillohet procesi. Po ashtu strategjia nuk ka një 
pocedurë apo nuk parasheh nevojën e hartimit të një metodologjie me të cilën do të kryhej 
identifikimi i personave që do të jenë pjesë e planeve të rehabilitimit. 

Përcaktimi i grupmoshave, nivelit akademik, përgatitjes profesionale të personave të cilët do 
të kalojnë në këtë proces poashtu është element i cili i mungon draft-strategjisë së re ndërsa 
është i domosdoshëm për të planifikuar aktivitetet. 

Në të gjitha aktivitetet e saj, strategjia nuk vlerëson rrezikun e faktorëve madhorë të cilët nuk 
do lejonin zbatimin e aktiviteteve. Shembujt si pandemia COVID 19 apo rreziqet e tjera duhet 
të parashikohen në planin e veprimit dhe të njëjtat të adresohen me zgjidhje apo plan për 
zgjidhjen e tyre.

Kosova është vend ku një procedurë gjyqësore zjgat mesatarisht 8 vjet dhe rrjedhimisht pjesa 
më e madhe e dënimeve të personave të dyshuar për terrorrizëm kryhen në paraburgim. 

QASJA E MUNGUAR E STRATEGJISË SË RE  
NË RI-INTEGRIM DHE RISOCIALIZIM
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Në procesin e ri-socializimit dhe ri-integrimit nuk është paraparë ndonjë aktivitet i cili do t’i 
trajtonte të rikthyerit e arrestuar gjatë kohës kur ata janë  në paraburgim 

Problem tjetër është përcaktimi i vizionit mbi të cilin do organizohet procesi i ndërtimit të 
planeve individuale të trajtimit të personave të prekur nga fenomeni.

Të dhënat mbi shkollimin, gjendjen financare por edhe hapësirat gjeografike ku jetojnë 
të burgosurit dhe familjet e tyre tregojnë që qasja ndaj tyre dhe problemeve me të cilat 
ballafaqohen duhet të jetë individuale dhe e përshtatshme në secilën situatë.

Ndërtimi i planeve individuale të trajtimit të rasteve është vetëm i potencuar në strategji por 
pa pasur analizë se sa do të jetë impakti buxhetor dhe cilat mekanizma dhe cila metodologji 
do të përdoret për ndërtimin e këtyre planeve. 

Qeveria e Kosovës duhet të përcaktojë nivelin bazik të përkrahjes gjatë hartimit të këtyre 
planeve dhe poashtu të përcaktojë partnerët bashkëpunues si shkolla apo biznese të cilat do 
të përfshiheshin drejtpërdrejt në implementimin e planeve.

Strategjia nuk parasheh se cili do jetë mekanizimi i vlerësimit të suksesit të planeve individuale 
e as kohën brenda të cilit do të përcaktohet se një plan do të jetë i implementuar apo do të 
rivlerësohet,

Strategjia e planifikuar të zhvillohet nga MPB ka ngecje të mëdha edhe në qasjen e edukimit 
nga distanca dhe përgatitjen e materialeve mësimore në platforma online.

Fëmijët e moshave të hershme në Kosovë nuk arrijnë 
të ndjekin filma vizatimorë dhe programe edukative 
në online por edhe në televizionin publik. Ata janë të 
ekspozuar ndaj materialeve potencialisht të dyshimta 
të cilat mund të shfaqen në rrjetet sociale dhe në 
platforma tjera si Youtube.

Shfaqja e pandemisë ka rritur diskutimet dhe platformat e mësimit nga distanca ndërsa 
MAShT nuk ka paraparë asnjë standard mbi të cilin ndërtohen këto platforma dhe kush e 
kontrollon përmbatjjen e shprëndarjes së tyre.

Pa paragjykuar por rreziku që radikalizmi të shprëndahet duke përdorur platforma të mësimit 
online dhe në distancë është i madh sidomos në një ambient ku prodhimi i materialeve nuk i 
nështrohet asnjë kontrolli profesional. Në strategji në asnjë moment nuk përmenden aktivitete 
që me të ri-atdhesuarit të punohet dhe të kontrollohet nëse ata vazhdojnë të kryejnë mësime 
në platforma online të mësimit të cilat janë zhvilluar jashtë Kosovës apo në vendet ku kanë 
qëndruar më parë këta fëmijë.
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Strategjia kërkon që me të rikthyerit të punohet gjatë procesit mësimor duke përfshirë 
programe të shoqërisë civile dhe programe të MPB-së mirëpo në asnjë moment strategjia 
nuk imponon një mekanizëm certifikimi ose kontrolli mbi programet të cilat mund të ofrohen 
nga OJQ-të në emër të procesit të ri-socializimit dhe ri-integrimit.

Të dhënat nga terreni tregojnë që shkollat janë tejet të hapura për të ofruar hapësirë për 
OJQ-të për ligjërata të ndryshme ndërsa MAShT në asnjë rast nuk kërkon verifikim paraprak 
të kurrikulave të ligjëratave që mbahen para nxënësve.

Përveç tjerash, strategjia si e tillë nuk e ka përcaktuar as vizionin se ku parashihet të arrihet 
në 10 vitet e ardhshme, cili do të jetë rezultati i saj dhe si do t’i realizojë aktivitet brenda 
përiudhës për të cilën është nxjerrë. 

Një problem tjetër që është evidentuar është hapja e strategjisë ndaj kategorive të shumta pa 
përcaktuar se si do vlerësohen personat që do hyjnë në këto kategori.

Në strategji janë paraparë programe të trajtimit individual për personat që kanë prirje radikale 
mirëpo paraprakisht nuk është përcaktuar se cili institucion do të konstatojë që një person 
ka prirje radikale. 

E kaluara tregon që persona të cilët janë vlerësuar që kanë prirje radikale islamike janë liruar 
nga gjykata si të pafajshëm për shkak të gabimeve se cili institucion duhet ta përcaktojë nëse 
një sjellje është radikale apo jo.

Edhe këtë herë sikurse edhe me strategjitë e kaluara 
vërehet një mungesë e madhe e aktiviteteve specifike, 
nuk përcaktohet saktë se cilat janë veprimet që do 
të ndermerren nga secili institucion dhe nuk është 
përcaktuar saktë koha brenda të cilës ato duhet 
të ndërmerren, pasi secilit aktivitet i është lënë në 
dispozicion zbatimi deri në vitin 2024. 

Në mënyrë që një strategji të jetë më serioze dhe e mundshme për t’u zbatuar, duhet të 
përcaktojë saktë veprimet e secitit institucion për arritjen e rezultatit të synuar. 

Përveç këtyre, një strategji do ta bënte ideale ndërtimi i një mekanizmi llogaridhenës për 
secilin institucion i cili dështon në përmbushjen e aktiviteve të përcaktuara në planin e 
veprimit. 
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1. Qeveria e Kosovës të përcaktojë numrin fillestar të personave të cilët duhet të 
kalojnë në procesin e ri-socializimti dhe ri-integrimit

2. Qeveria e Kosovës të përcaktojë metodologjinë dhe qasjen me të cilën do t’i 
identifikojë personat që duhet të kalojnë në procesin e ri-socializimit dhe ri-
integrimit;

3.  Qeveria të ndajë buxhet për secilin aktivitet që ka të bëjë me ri-integrimin dhe 
ri-socializimin e personave të radikalizuar; 

4.  Qeveria të marrë zotime nga donatorë të ndryshëm për secilin aktivitet për 
të cilin e ka përcaktuar donacionin si formë të financimit dhe të sigurohet që 
aktivitetet nuk do të mbesin vetëm në letër; 

5.  Qeveria të përcaktojë llojin e trajnimeve dhe aktiviteteve për ri-integimin e 
personave dhe jo vetëm t’i përmendë si aktivitete që do të maten me numër të 
trajnimeve. Pra, për të gjitha trajnimet që ka nevojë të realizohen duhet të ketë 
objektiva të qarta, caqe specifike dhe mënyrat e arritjes së këtyre objektivave;

6.  Aktivitetet e strategjisë së re të maten me të dhëna kualitative dhe impakte 
dhe jo vetëm me të dhëna kuantitative. Pra, strategjia duhet të ketë indikatorë 
matës konkretë që masin impaktin, kualitetin e aktiviteteve si dhe indikatorë 
matës kuantitativë që arrijnë caqet e parapara;

7. Qeveria të përfshijë në strategji Ligjin për Liritë Fetare;

8.  Qeveria të ndajë mjete financiare për trajnimin e psikologëve dhe zyrtarëve të 
QPS-ve pasi ata janë faza e parë e parandalimit të ekstremizmit te të rinjtë;

9.  Të përfshihet niveli akademik në përpunimin e një strategjie më afatgjate; 

REKOMANDIME
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10.  Të sigurohet mbështetje buxhetore për zbatimin e Strategjisë dhe Planit të 
Veprimit kundër Ekstremizmit dhe Terrorizmit;

11. Të rritet niveli i llogaridhënies mes të Koordinatorit Nacional dhe institucioneve 
përgjegjëse që dështojnë të raportojnë;

12.  Të hartohet strategjia e komunikimit që do të përcjellë zbatimin e strategjisë;

13.  Të financohen aktivitetet e ndërtimit të kundër-narrativave që mund të 
realizohen nga shoqëria civile dhe/apo mediat në Kosovë;

14.  Të rritet monitorimi dhe bashkërendimi i aktiviteteve të OJQ-ve që përfitojnë 
projekte për zbatimin e planit të veprimit të strategjisë kundër terrorizmit dhe 
ekstremizmit të dhunshëm;

15.  Të parashihen trajnime për kryetarë të komunave dhe zyrtarë të tjerë lokalë të 
cilët do të ballafaqohen me zbatimin e planit të veprimit të strategjisë së re;

16. Ministria e Arsimit të kontrollojë kurrikulat për të gjitha OJQ-të që ligjërojnë në 
shkolla ose ofrojnë trajtime apo aktivitete të tjeranë shkolla;

17.  Ministria e Arsimit të përcaktojë rregullativën në të cilën licencohen dhe 
promovohen shkollat online dhe programet online të edukimit;

18.  Institucionet relevante të krijojnë mekanizma për mbikëqyrjen dhe licencimin/
akreditimin e literaturës dhe materialeve që përdoren për të rinjtë gjatë procesit 
të deradikalizimit;

19.  Investimet  publike si çerdhe, shkolla, hapësira të gjelbruara e hapësira 
rekreacioni në nivelin lokal dhe atë qëndror t’i shërbiejnë procesit të parandalimit 
të ekstremizmit por edhe të ndihmojnë në procesin e ri-socializimit dhe ri-
integrimit;

20.  Strategjia e re të parashikojë rreziqet dhe planin e menaxhimit të rrezikut të 
implementimit të aktiviteteve. 




