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Kjo analizë është realizuar nga ekipi monitorues e hulumtues i BIRN në kuadër të programit Resilient 
Community. Ky program zbatohet nga një konsorcium organizatash i përbërë nga BIRN, PEN dhe PIPS, 
dhe që udhëhiqet nga ATRC. Programi mbështetet nga USAID dhe Ambasada e Mbretërisë së Holandës 
përmes programit GCERF. 
 
Përmbajta e kësaj analize është përgjegjësi e BIRN dhe jo domosdoshmërisht reflekton pikëpamjet e 
GCERF, USAID, Ambasadës së Mbretërisë së Holandës apo të anëtarëve të konsorciumit. 
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Në vitet e fundit në Ballkanin Perëndimor janë rritur shqetësimet për rrezikun që i kanoset zonës nga  
ekstremizmi i dhunshëm i djathtë. Raporti i Komisionit Evropian i gushtit 20221 konstaton se Shqipëria, 
Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia vazhdojnë të jenë rajone të 
konceptuara si politikisht jo stabile me një histori dhune e cila buron nga ideologjitë dhe veprimet (politike) 
të krahut të djathtë. 
 
Një raport i Komisionit Evropian "Ekstremizmi i Dhunshëm i Djathtë në Ballkanin Perëndimor" i publikuar 
në korrik 2022, e përkufizon ekstremizmin si më tutje: "Ekstremizmi i dhunshëm i krahut të djathtë janë 
akte të individëve ose grupeve që përdorin, nxisin, kërcënojnë, legjitimojnë ose mbështesin dhunën dhe 
urrejtjen. për të çuar përpara qëllimet e tyre politike ose ideologjike, të motivuara nga ideologjitë e bazuara 
në refuzimin e rendit dhe vlerave demokratike, si dhe të të drejtave themelore, dhe të përqendruara në 
nacionalizmin përjashtues, racizmin, ksenofobinë dhe/ose jo tolerancën përkatëse"2. 
 
Në kontekstin e Kosovës, raporti përfundon se një faktor rreziku për Kosovën është kryqëzimi i dy rrymave 
– e djathta ekstreme shqiptare dhe e djathta ekstreme serbe. 
 
Po ashtu, raporti “Parandalimi i Ekstremizmit të Dhunshëm (PREVEX)” i vitit 2021 thotë se ekstremizmi 
me motive politike ose etnike paraqet një rrezik më të madh të veprimeve të dhunshme sesa ekstremizmi 
me motive fetare3. Një projekt hartografik i BIRN ka identifikuar të paktën tetë organizata që kanë kryer 
akte të dhunshme të motivuara nga e djathta ekstreme4. Shumë nga to janë të motivuara nga narrativet 
nacionaliste por ka edhe manifestime të formave të tjera të ekstremizmit të djathtë, si lëvizjet anti-LGBTI. 
 
Analiza kontekstuale zbulon se Kosova është sfiduar nga forma të ndryshme të ekstremizmit, duke përfshirë 
ideologjitë etno-nacionaliste, fetare, politike dhe atë të ekstremit të djathtë5. 
 
Të dhënat dhe raportet nga akterë të ndryshëm që monitorojnë dhe raportojnë për këto fusha tregojnë se 
faktorët që nxisin radikalizmin në vend vazhdojnë të jenë evident. Përkatësisht, shoqëria kosovare është e 
ndjeshme ndaj rreziqeve që vijnë nga të gjitha format e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. 
 
Rreziqet kryesore të identifikuara vazhdojnë të jenë ekstremizmi etno-nacionalist, kryesisht i spikatur në 
mesin e dy komuniteteve më të mëdha që jetojnë në Kosovë, përkatësisht shqiptarëve dhe serbëve. Nga ana 
tjetër, ekstremizmi politik rrjedh më shumë si rezultat i polarizimit të skenës politike dhe ndarjeve të gjera 
shoqërore, si dhe paqëndrueshmërisë së vazhdueshme politike, ndërsa ekstremizmi i dhunshëm fetar është 
më i fokusuar në ekstremizmin islamik të importuar nga ndikimet e huaja, veçanërisht nga vendet lindore. 

 
1 Ekstremizmi i dhunshëm i krahut të djathtë në Ballkanin Perëndimor, korrik 2022, i qasshëm në linkun: Violent Right-Wing Extremism in the 
Western Balkans, July 2022 (europa.eu) 
2 Ekstremizmi i dhunshëm i krahut të djathtë në Ballkanin Perëndimor, korrik 2022, i qasshëm në linkun: https://home-affairs.ec.europa.eu/whats-
new/publications/violent-right-wing-extremism-western-balkans-july-2022_en  
3 Raporti PREVEX për Kosovën, i qasshëm në linkun: https://www.prevex-balkan-mena.eu/wp-content/uploads/2022/03/D5.2-FINAL_3019.pdf  
4 Harta IRN e grupeve të djathta ekstreme, i qasshëm në linkun: https://far-rightmap.balkaninsight.com/  
5 Grupi terrorist që planifikonte sulme në Kosovë i lidhur me ISIS, i qasshëm në linkun: https://kallxo.com/lajm/dosja-e-prokurorise-grupi-
terrorist-qe-planifikonte-sulme-ne-kosove-i-lidhur-me-isis  
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Vitet e fundit ka pasur disa indikacione se edhe grupet e djathta ekstreme janë të pranishme në rajon dhe në 
Kosovë6. 
 
Një proces i gjatë i promovimit të Islamit radikal u tolerua nga viti 1999 deri në vitin 2014. Gjatë kësaj 
periudhe, organizatat, fondacionet, ligjëruesit dhe predikuesit e islamit radikal dhe njerëzit e lidhur me 
organizatat terroriste u toleruan të funksiononin lehtësisht. 
 
Krahas arsimit, gjendja e vështirë socio-ekonomike e shoqërisë kosovare është shfrytëzuar edhe për 
inkurajimin e njerëzve për t'iu bashkuar grupeve radikale islamike. Pako me ushqime, shtëpi banimi, madje 
edhe institucione fetare u ndërtuan me para të dyshimta që vinin nga fondacione të cilat pas vitit 2014 u 
bllokuan nga prokuroria.  
 
Aktivitetet e papenguara 14-vjeçare për promovimin e islamit radikal kulmuan me përfshirjen e mbi 400 
kosovarëve në luftërat në Siri dhe Irak. Krahasuar me popullsinë e saj, Kosova renditet me numrin më të 
madh të luftëtarëve të huaj që i janë bashkuar ISIS-it në luftën në Siri dhe Irak. Përveç kësaj, sulmet ruse 
në vitin 2014 në Krime si dhe pushtimi dhe agresioni në shkallë të plotë në Ukrainë që filloi në shkurt 2022, 
panë ndarjet mes shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë duke u thelluar edhe më tej, me shqiptarët që 
simpatizuan dhe identifikoheshin me ukrainasit dhe qytetarët serbë që mbështesnin hapur Rusinë. Ka pasur 
edhe raportime se serbët (gjoja), madje edhe ata nga Kosova, janë bashkuar me radhët e ushtrisë ruse për të 
luftuar në Ukrainë7. 
 
Përkundër faktit që në terren ka pasur shpërfaqje të theksuar të akteve të dhunës dhe aktiviteteve të grupeve 
të ekstremit të djathtë, hulumtimi i BIRN ka konstatuar se institucionet e Kosovës i kanë fokusuar energjitë 
e tyre kryesisht në risocializimin dhe ri-integrimin e personave që kanë rënë ndesh me islamin radikal duke 
i anashkaluar format e tjera8.  Si rrjedhojë, trajtimi i ekstremizmit të djathë ka probleme të cilat mund të 
grupohen në:  
 

● Institucionet e Kosovës nuk kanë paraparë aktivitete konkrete të cilat adresojnë format e 
ekstremit të djathtë përjashtuar këtu atë islamik. 

● Institucionet e Kosovës nuk kanë realizuar programe multidisplinare dhe gjithëpërfshirëse 
për trajtimin R&R për të gjitha format e ekstremizmit të djathtë. 

● Sistemi i drejtësisë nuk i ka kapacitetet e nevojshme profesionale për identifikimin dhe 
trajtimin e elementet e formave të tjera të ekstremizmit.  
 

 
6 Prokuroria Speciale e Kosovës heton “organizatat ilegale” nga Serbia, i qasshëm në linkun: https://www.evropaelire.org/a/prokuroria-speciale-
heton-organizatat-ilegale-nga-serbia/31995791.html  
7 Putini po mbështet miqtë e tij në Ballkan për të ndihmuar në luftën së tij të përgjakshme në Ukrainë, i qasshëm në linkun: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/15/putin-balkans-war-ukraine-russia-serbian  
8 Për qëllim të kësaj analize, në konsultim me Njësinë Kundër Terrorizmit të Republikës së Kosovës janë krijuar përkufizime të formave të tjera të 
ekstremizmit. Ato përfshijnë: Etno-nacionalizmin - individë ose grupe me ide specifike se si duan ta shohin kombin, zakonisht një grup kulturor 
dominon dhe përjashton kulturat e tjera, p.sh. IRA; Ekstremizmi politik - duke përfshirë ekstremizmin e krahut të majtë (p.sh. grupet mjedisore, 
ose grupet e të drejtave të kafshëve) dhe ekstremizmin e krahut të djathtë (neo-nazizmi) ose ideologji të tjera politike; Ekstremizmi fetar -ISIS, Al 
Kaeda, Boko Haram (Islam), Ushtria e Zotit, Terrori Kundër Terrorit (Hebreizmi) dhe grupe të tjera; Islamizmi - është një grup ideologjish të 
bazuara në faktin se Islami duhet të jetë mënyra e jetës shoqërore, politike dhe personale (Islami politik). 
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Kosova ka zhvilluar programe R&R për personat dhe grupet e ekstremistëve të dhunshëm dhe terroristëve 
të arrestuar si pjesë të grupeve radikale islamike. 
 
Të dhënat nga Ministria e Punëve të Brendshme tregojnë se aktivitetet në parandalimin dhe luftimin e 
ekstremizmit fetar kanë dhënë rezultate. Shumica e të rikthyerve nuk janë përfshirë në vepra të reja ndërsa 
numri i të arrestuarve për pjesëmarrje në luftërat e huaja në Siri dhe Irak ka rënë gjatë viteve. 
 
Fokusi i institucioneve në këtë temë ka krijuar zbrazëtirë në pjesën tjetër të fenomenit.  
Tensionet politike  në veriun e vendit kanë rishfaqur sërish gupet e ekstremit të djathtë etno-nacionalist.  
 
Për shembull, tensionet politike në veri të vendit kanë çuar në rishfaqjen e grupeve etno-nacionaliste të 
ekstremit të djathtë. Zhvillime të tilla, edhe pse të reja, duhet të kuptohen brenda kontekstit të tyre historik. 
Kosova është përballur me kërcënimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit që nga përfundimi i 
luftës në qershor 1999, me hulumtimet që tregojnë se grupet nacionaliste ekstremiste vazhduan aktivitetet 
e tyre gjatë vakumit të pushtetit të pasluftës përmes manifestimit të akteve të dhunshme në rrugë dhe 
konflikteve ndërmjet komuniteteve. Gjatë kësaj periudhe, mijëra qytetarë u larguan nga shtëpitë e tyre dhe 
u zhvendosën në vende tjera. Serbët u shpërngulën nga zona të ndryshme të Kosovës në vende të ndryshme 
brenda Serbisë dhe Kosovës, ku shumë u vendosën në veri të Mitrovicës dhe zona të tjera në veri të 
Kosovës. Shumica e shqiptarëve nuk ishin në gjendje të ktheheshin në veri të Mitrovicës dhe zona të tjera 
veriore të Kosovës pas luftës, ndërsa romët, ashkalitë dhe egjiptianët u shpërngulën brenda Kosovës ose 
emigruan jashtë vendit. Në kohët e fundit, Mitrovica e Veriut ka parë disa akte të dhunshme kundër 
anëtarëve të komuniteteve shqiptare dhe serbe që i janë atribuar rishfaqjes së grupeve etno-nacionaliste të 
ekstremit të djathtë, ndërsa jugu i vendit ka dëshmuar gjithashtu një rritje të akteve të dhunës dhe urrejtjes 
me motive etnike9. Ndërkohë, lufta në Ukrainë ka shkaktuar më tej ndarje mes komuniteteve. Serbët janë 
rreshtuar kryesisht me Rusinë, ndërsa shqiptarët janë rreshtuar me Ukrainën. 
 
Përpos tensioneve etnike, në vend janë shfaqur publikisht edhe lëvizje kundër komunitetit LGBTI pasi 
pjesëtarë të dy partive politike të cilat kanë forcë në Kuvendin e Kosovës kanë deklaruar se janë kundër 
martesave në mes gjinisë së njëjtë10.  
 
Pikërisht në këtë kontekst raportet e Komisionit Evropian dhe të PREVEX-it thonë se në Kosovë vazhdojnë 
të ekzistojnë faktorë shtytës dhe tërheqës për ekstremizëm. Ndërkohë, institucionet e Kosovës ende nuk 
kanë filluar të trajtojnë forma të ekstremizmit përveç ekstremizmit fetar. Kjo do të thotë se përderisa disa 
persona janë arrestuar dhe ndjekur penalisht për krime të motivuara nga e djathta ekstreme në Kosovë gjatë 
viteve të fundit, të dhënat e ofruara për BIRN tregojnë se nuk janë zhvilluar programe R&R për ta. As 
programe të ngjashme nuk janë zhvilluar për komunitetet në të cilat këta njerëz janë radikalizuar. 

 
9 Sulmet ndaj policisë në veriun e Kosovës "tensionim i qëllimshëm”, i qasshëm në linkun: https://kallxo.com/lajm/sulmet-ndaj-policise-ne-
veriun-e-kosoves-tensionim-i-qellimshem/      
10 Kuvendi nuk miraton projekt-Kodin Civil, i qasshëm në linkun: https://kallxo.com/lajm/kuvendi-nuk-miraton-projekt-kodin-civil/  
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Metodologjia 
 
Të dhënat në këtë analizë janë mbledhur duke analizuar dokumentet strategjike, duke realizuar intervista 
kualitative, analizuar të dhëna dhe duke bërë matje statistikore. Pjesë e rëndësishme e kësaj analize janë 
edhe analizimi i disa aktgjykimeve të gjykatave të Kosovës të cilat janë shpallur ndaj planifikuesve dhe 
kryerësve të akteve terroriste me motive të djathta në Kosovë.  
 
Për qëllim të hartimit të kësaj analize hulumtuese janë shqyrtuar të gjitha dokumentet strategjike ekzistuese, 
planet e tyre të veprimit dhe po ashtu edhe dokumentet që aktualisht janë në fazën finale të draftimit nga 
Ministria e Punëve të Brendshme.  
 
Po ashtu, për qëllim të kësaj analize janë mbledhur dhe analizuar të dhënat e deritanishme lidhur me 
programet ekzistuese të R&R që realizohen nga Departamenti për Siguri Publike i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe janë realizuar intervista me zyrtarët e këtij departamenti.  
 
Të dhëna të tjera  i dedikohen edhe sistemit të drejtësisë, prokurorisë dhe gjyqësorit, ku përmes pyetësorëve 
gjysmë të strukturuar janë grumbulluar të dhëna nga të gjitha gjykatat dhe prokuroritë e Kosovës, nga 
Këshilli Gjyqësor dhe ai Prokurorial. Po ashtu janë grumbulluar të dhëna edhe nga institucioni përgjegjës 
për organizimin dhe mbajtjen e trajnimeve për gjyqtarët dhe prokurorët – Akademia e Drejtësisë.  
 
Synimi i kësaj analize është të zbardhë nëse zinxhiri institucional duke filluar nga sistemi i drejtësisë në 
vend, gjykatat dhe prokuroritë, e deri tek ekzekutivi – Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e 
Drejtësisë, kanë kapacitetet e nevojshme për të identifikuar dhe trajtuar format e ekstremizmit të dhunshëm 
dhe terrorizmin. 
 

Planifikim i mangët në adresimin e ekstremizmit të djathë  
 
Strategjia për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që Shpie në Terrorizëm edhe 
Strategjia Kundër Terrorizmit evidentojnë në mënyrë të qartë se ekstremizmi i djathtë është rreziku kryesor 
që i kanoset vendit. 
 
Strategjia Shtetërore Kundër Terrorizmit dhe Plani i Veprimit 2018 – 202311 e rendit ekstremizmin me bazë 
nacionaliste si rrezikun kryesor që i kanoset vendit për shkak të tensioneve në mes të dy komuniteteve më 
të mëdha në Kosovë të cilat janë të predispozuara të përdorin dhunën për arritjen e qëllimeve politike si dhe 
të provokojnë incidente ndëretnike, ndonjëherë edhe me mbështetjen e vendeve të treta.  
 

 
11 Strategjia Shtetërore Kundër Terrorizmit Dhe Plani i Veprimit 2018 – 2023,  e qasshme në linkun - https://kryeministri.rks-gov.net/wp-
content/uploads/2022/05/Strategjia-Shteterore-kunder-Terrorizmit-dhe-Plani-i-Veprimit-2018-2023-narrative.pdf  
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Strategjia Për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që Shpie në Terrorizëm 2015 – 
2020 po ashtu evidenton rrezikun e ekstremizmit të dhunshëm që vjen nga situata në veri të Kosovës në 
katër komunat me shumicë serbe që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008.  
 
Grupet radikale që kanë vepruar dhe veprojnë në këtë pjesë kanë qenë të ndërlidhura edhe me partitë politike 
serbe me orientim radikal. Me arritjen e disa marrëveshjeve në mes të Republikës së Kosovës dhe 
Republikës së Serbisë, nën ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, kishte zhvillime pozitive në drejtim të 
uljes së tensioneve mirëpo kjo ishte një qetësi e brishtë siç u dëshmua së fundi edhe  me tërheqjen e plotë 
të përfaqësuesve serbë nga të gjitha institucionet e sigurisë, drejtësisë, administratës. Ky veprim është bërë 
me pretekstin e pakënaqësisë me një vendim të Qeverisë së Kosovës për targat e automjeteve së fundmi, 
por edhe mbetet i lidhur me tensionet e vazhdueshme ndëretnike që nga përfundimi i luftës në vitin 1999 
dhe shpallja e pavarësisë në vitin 200812. 
 
Në  vitet e fundit në Kosovë përpos këtyre incidenteve ka pasur edhe persona të arrestuar të akuzuar dhe të 
dënuar për vepra të tilla mirëpo me gjithë konstatimin e gjendjes të  dy dokumentet strategjike nuk kanë 
paraparë realizimin e aktiviteteve konkrete në rehabilitim dhe ri-integrim e personave që janë pjesë e 
grupeve që përkrahin këto ideologji. Analizimi i planit të veprimit tregon se pjesa më e madhe e aktiviteteve 
janë fokusuar në ekstremizmin fetar kryesisht në trajtimin e problemeve me islamin radikal dhe të rikthyerit 
nga lufta në Siri dhe Irak.  
 
Të dhënat e grumbulluara nga ky hulumtim tregojnë që në edukim dhe parandalim, ministritë e linjës si ajo 
e Arsimit dhe e Mirëqenies Sociale ende nuk kanë dizajnuar programe që adresojnë këtë problematikë. 
 
Edhe tek institucionet ligj zbatuese si prokurori dhe në gjykatë hulumtimi tregon se nuk ka pasur nisma dhe 
nuk ka kapacitete për të zhvilluar hetime profesionale të cilat do zbulonin nëse krimet e urrejtjes, të tilla si 
ato me motive etnike apo të orientimeve seksuale janë kryer mbi motivet e ekstremit të djathë apo persona 
të lidhur apo të motivuar nga narrativet e ekstremit të djathë. 
 
Problematika vazhdon edhe tek institucionet korrektuese të cilat merren me trajtimin e të burgosurve. Të 
dhënat tregojnë që në vitet e fundit, përveç të arrestuarave për ekstremizëm fetar ka pasur dhjetëra persona 
të arrestuar për krime me motive të ekstremit të djathtë mirëpo këta të arrestuar nuk kanë kaluar në programe 
të veçanta risocializimi dhe ri-integrimi të cilat kanë për synim adresimin e faktorëve shtytës dhe tërheqës 
të ekstremizmit të djathtë. 
 
 
 

Kapacitetet e limituara të institucioneve për të trajtuar format tjera të ekstremizmit 

 
12 Një javë bojkot nga zyrtarët serbë: Situatë e paqartë në veri të Kosovës, i qasshëm në linkun -  https://kallxo.com/gjate/nje-jave-bojkot-nga-
zyrtaret-serbe-situate-e-paqarte-ne-veri-te-kosoves/ 
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Me qëllim të matjes së programeve të rehabilitimit dhe risocializimit të personave të dënuar për forma të 
tjera të ekstremizmit të dhunshëm BIRN ka matur 3 raste të cilat hyjnë në këtë kategori. Të dhënat tregojnë 
se institucionet e thirrura për të realizuar programe R&R nuk kanë zhvilluar asnjë aktivitet për ti trajtuar të 
arrestuarit në këto qështje. 
 

Rasti Ministria e Punëve 
të Brendshme – 
Departamenti  

A ka të zhvilluar 
aktivitet?  

Ministria e Arsimit 
Shkencës dhe 
Teknologjisë   

A ka të zhvilluar 
aktivitet?  

Ministria e Drejtësisë – Shërbimi 
Korrektues 

 

A ka të zhvilluar aktivitet?  

Slobodan 
Gavriq13 

N/a N/a Jo 

Syri i Popullit14 Jo Jo Jo 

Vrasja e policëve 
në 200415 

Jo Jo Jo 

 
Të tre këto raste, njëri për përgatitje të aktit terrorist dhe dy të tjera të kryera për motive nacionaliste, që 
përbëjnë disa prej rasteve më të mëdha në Kosovën e pasluftës, evidentojnë se të akuzuarit/dënuarit e këtyre 
rasteve nuk janë përfshirë në një program risocializimi apo riintegrimi dhe rastet e tyre nuk kanë adresë në 
dokumentet strategjike të vendit qoftë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm apo kundër terrorizmit.  
 
Rastet e mësipërme evidentojnë se tri nga rastet më të mëdha penale të motivuara nga motive etno-
nacionaliste kanë kaluar nëpër zinxhirin institucional të vendit, pa iu nënshtruar ndonjë programi të 
individualizuar të ri-integrimit apo risocializimit gjatë kohës së qëndrimit në vuajtje të dënimit apo masës 
së paraburgimit.  
 

 
13 Pendimi i të Dënuarit për Terrorizëm, Slobodan Gavriq, i qasshëm në linkun: https://kallxo.com/shkurt/pendimi-
te-denuarit-per-terrorizem-slobodan-gavriq/  
14 Të gjitha raportimet e KALLXO.com për këtë rast, të qasshme në linkun: https://kallxo.com/tag/syri-i-popullit/  
15 Shtyhet seanca ndaj Bedri Krasniqit dhe Alban Dizdarit, i qasshëm në linkun: https://kallxo.com/ligji/shtyhet-
seanca-ndaj-bedri-krasniqit-dhe-alban-dizdarit/  
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Sipas një raporti të BE-së, strategjia e Serbisë kundër terrorizmit përfshin adresimin e RWE-së përmes 
motivimeve dhe tendencave separatiste që mund të zhvillohen në terrorizëm. Shpesh ekziston një perceptim 
i mungesës së vullnetit politik për të përshkruar V/RWE si një kërcënim sigurie. Aktivistët dhe organizatat 
e RWE janë të vetëdijshëm për sundimin e dobët të ligjit dhe reagimin e butë ndaj aktiviteteve të tyre. 
Nevojiten reforma ligjore, strategjike dhe institucionale për të trajtuar V/RWE, për shembull për kontrollin 
e përmbajtjes së internetit nga aktivistët më me ndikim dhe ndalimin e organizatave të shumta që paraqesin 
kërcënim për demokracinë dhe sigurinë, jo vetëm në Serbi por edhe në rajon. OJQ-të duhet të forcohen për 
shpërndarjen efektive të kundër-narrativave në mediat sociale. 
 
Për më tepër, dokumentet strategjike të Republikës së Kosovës, përkatësisht Strategjia kundër Terrorizmit 
dhe Strategjia për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm që shpie në Terrorizëm nuk e kanë trajtuar 
ekstremizmin e djathtë dhe nuk kanë paraparë aktivitete apo hapa konkretë në Planin e Veprimit. Drafti 
aktual i Strategjisë së re shqyrton çështjen e këtij lloji të ekstremizmit, i cili pasqyron diskursin publik në 
rritje të lidershipit politik lokal në muajt e fundit, të cilat kanë vënë në dukje rrezikun për sigurinë kombëtare 
që paraqesin grupet e djathta serbe në veri të vendit16, ndërsa prania dhe veprimtaria e këtyre grupeve është 
kthyer në një pikë të lartë në agjendën e diskutimeve në mekanizmat kyç të sigurisë në vend17. 
 
Trajtimi nga Departamenti për Siguri Publike 
 
Aktualisht, Departamenti i Sigurisë Publike në MPB, dhe konkretisht Divizioni për Parandalimin dhe Ri-
integrimin e Personave të Radikalizuar, ushtron rolin udhëheqës në programet e R&R. 
 
Sipas mandatit të tij, ky departament është përgjegjës për trajtimin e të gjithë personave të radikalizuar, 
pavarësisht nga forma dhe mënyra e radikalizimit. Divizioni për Parandalim dhe Ri-integrim në kuadër të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme kërkohet të koordinojë, monitorojë, vlerësojë dhe të ofrojë mbikëqyrje 
të vazhdueshme në përpjekjet për të siguruar ri-integrim të qëndrueshëm të të gjithë individëve nën 
programet e R&R. Nën kujdesin e DPR-së funksionon një organ ndërqeveritar dhe ndërinstitucional, 
fushëveprimi i të cilit përfshin përcaktimin dhe koordinimin e detyrave dhe përgjegjësive në rehabilitimin 
dhe ri-integrimin e njerëzve të radikalizuar. Ndër rolet dhe përgjegjësitë kryesore të DPR-së janë 
bashkëpunimi me ekipin ndërinstitucional pas përfundimit të vlerësimeve individuale të kryera nga ekspertë 
të fushave të ndryshme, ku përfshihen psikologë, psikiatër, punonjës socialë, mësues, teologë ose predikues 
fetarë, ekspertë të tjerë. etj., dhe kështu të hartohen ndërhyrje individuale për këta individë bazuar në 
programet e R&R. Këto programe reflektojnë dhe specifikojnë aktivitetet e gjeneruara nga dokumentet 
strategjike që Kosova ka në fushën e parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm, ku përfshihen edhe 
përfaqësues të nivelit lokal apo qendror, si dhe organizata të shoqërisë civile dhe sektorë të tjerë të 
shoqërisë. Megjithatë, ata të dënuar ose të arrestuar që janë të lidhur me ekstremizmin e krahut të djathtë 
janë lënë jashtë programeve R&R.  
 

 
16 Sveçla: Ka eksponentë të BIA-s serbe dhe të GRU-së ruse në veri të Kosovës, i qasshëm në linkun: https://kallxo.com/lajm/svecla-ka-
eksponente-te-bia-s-serbe-dhe-te-gru-se-ruse-ne-veri-te-kosoves/   
17 Situata në veri, mblidhet Këshilli i Sigurisë së Kosovës, i qasshëm në linkun: https://kallxo.com/lajm/situata-ne-veri-mblidhet-keshilli-i-
sigurise-se-kosoves/  
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Ky program ka elementet e ndërhyrjes që fillojnë që nga përkrahja socio-ekonomike, përkrahja 
psikologjike, përkrahja teologjike ose ideologjike, këshillimi familjar, përkrahja përmes aktiviteteve 
kulturore dhe sportive dhe mentorimi.  

Të gjitha këto lloj ndërhyrjesh duhet të jenë të individualizuara bazuar në nevojat e secilit individ/subjekt 
që i nënshtrohet këtyre programeve që duhet të përmbajnë përkrahjen socio-ekonomike, përkrahjen 
psikologjike e rëndësi të veçantë duhet t’u kushtohet fëmijëve dhe grave për t’i ndihmuar në rikuperimin 
dhe ri-integrimin e tyre.  
 
Programet R&R në Kosovë synojnë individët që kanë kryer ekstremizëm të dhunshëm dhe vepra penale 
terroriste - duke përfshirë luftëtarët terroristë në konfliktet e huaja - individë të radikalizuar që nuk janë 
përfshirë ende në vepra penale, por që mbështesin ekstremizmin e dhunshëm, anëtarët e familjeve të atyre 
që janë radikalizuar ose të përfshirë në sjellje ekstremiste dhe fëmijë që janë ekspozuar ndaj ideologjisë së 
ekstremizmit të dhunshëm. 
 
Pjesëmarrja në programet R&R në Kosovë zhvillohet kryesisht në baza vullnetare të subjekteve apo si masë 
obligative e shqiptuar nga gjykatat e Kosovës në rastet kur rastet janë gjykuar. Mbi 100 luftëtarë të huaj 
kosovarë dhe familjarë të tyre, gra dhe fëmijë, janë kthyer nga zonat e konfliktit - përmes operacioneve të  
organizuara nga Qeveria e Kosovës në prill të vitit 2019 dhe korrik të vitit 202118.  
 
Programet e deritanishme R&R janë cilësuar të kenë qenë efektive dhe me rezultate të kënaqshme, 
megjithatë, funksionimi i këtyre programeve mund të avancohet duke detajuar edhe më tej procedurat 
standarde të veprimit, rolin, detyrat dhe përgjegjësitë e secilit nga akterët e përfshirë në këto programe dhe 
në veçanti të përfshihet niveli lokal në realizimin e këtyre programeve.  
 
Të  gjitha programet e deritanishme R&R kanë pasur në fokus vetëm subjektet e rikthyera nga zonat e luftës 
në Siri dhe Irak dhe të përfshirët në vepra që ndërlidhen me terrorizmin dhe familjarët e tyre ndërsa janë 
lënë në tërësi anash subjektet tjera që kanë kryer vepra që manifestojnë forma tjera të ekstremizmit sikurse 
ekstremizmi i krahut të djathtë19.  

Një nga komponentët e programeve R&R është edhe gjithë përfshirja e fëmijëve që duhet të kenë të 
përfshirë elementin social, arsimor, mentorimin e shëndetit mendor gjithmonë duke përfshirë edhe prindërit, 
anëtarët e tjerë të familjes dhe komunitetin. 

Trajtimi nga Ministria e Arsimit  

Si një nga aktorët kryesorë në programet R&R, MAShT fokuson programin e vet në trajnimin e mësuesve 
për ekstremizmin e dhunshëm të motivuar fetarisht. 

 
18 Gratë e kthyera nga Siria sillen në gjykatë, i qasshëm në linkun:  https://ms-my.facebook.com/kallxo/posts/2133064213429715/ 
 
19 Intervista e drejtpërdrejtë për BIRN  me Fatos Makollin, Drejtor i Hetimit të Krimit në Policinë e Kosovës.  
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Në kuadër të realizimit të objektivave dhe aktiviteteve që dalin nga Strategjia, MAShT ka hartuar dhe ofruar 
trajnime për mësimdhënësit, nxënësit dhe stafin ndihmës brenda shkollave. MAShT ka hartuar Udhëzuesin 
“Parandalimi i Ekstremizmit të Dhunshëm”, si dhe ka zhvilluar sesione informimi dhe trajnimi me mësuesit. 
Këto trajnime synonin t'u jepnin mësuesve udhëzime se si të trajtojnë sfidat konkrete të paraqitura nga 
ekstremizmi i dhunshëm brenda mjedisit shkollor. Këto trajnime, të cilat mblodhën mësimdhënës nga 25 
komuna të Kosovës, ofruan zgjidhje të dobishme dhe udhëzime praktike se si të veprohet, duke përfshirë 
demonstrime se si mësimdhënësit mund të reagojnë në mënyrë të duhur ndaj situatave sfiduese të natyrës 
profesionale, ligjore dhe pedagogjike. 

MAShT ka zhvilluar edhe programin e trajnimit me titull “Bashkë me shkollat për komunitete më të 
sigurta”, i cili kishte për qëllim ngritjen e kapaciteteve të stafit mësimor dhe ndihmës në identifikimin dhe 
menaxhimin e rasteve të fëmijëve me sjellje të dhunshme ekstremiste brenda shkollave, duke rritur 
ndërgjegjësimin e tyre për rolin e tyre në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, identifikimin dhe 
menaxhimin e rasteve të ekstremizmit të dhunshëm në institucionet arsimore para universitare. Ky cikël 
trajnimi mblodhi mbi 2200 mësimdhënës nga të gjitha komunat e Kosovës. 

Përkundër gjithë këtyre aktiviteteve të rëndësishme që janë zhvilluar nga MAShT, zyrtarë të Ministrisë 
konfirmojnë se nuk kanë mbajtur ndonjë program specifik për format e tjera të ekstremizmit të dhunshëm 
dhe terrorizmit20. 

Trajtimi nga Shërbimi Korrektues 
 
Shërbimi Korrektues i Kosovës nuk ka programe të veçanta të cilat i dedikohen ekstremizmit të djathtë. në 
këtë shërbim programet e specializuara janë zhvilluar vetëm për ekstremizmin religjioz ndërsa të dënuarit 
për krime të tjera me motive të ekstremit të djathtë kalojnë në programet e ngjashme me ato në të cilat 
kalojnë të dënuarit për krimet ordinere. 
 
Sipas SHKK-së programet janë të fokusuara në tri shtylla  
 

● Programi i përgjithshëm i rehabilitimit për të dënuarit me dënime afatgjata 
● Programi EQUIP ,,Menaxhim i Zemërimit”  
● Programi specifik individual për të dënuarit ekstremistë të dhunshëm me motive religjioze 

 
Rrjedhimisht, personat që janë akuzuar ose dënuar për krime të motivuara nga ekstremizmi i ekstremit të 
djathtë nuk marrin programe të individualizuara21. 
 
Kapacitetet e limituara të sistemit të drejtësisë për ta trajtuar ekstremizmin e djathtë  

 

 
20 Intervista e BIRN me Afërdita Jahja nga MAShT. 
21 Intervistë e KALLXO Përnime me Besar Gashin nga SHKK (transmetuar më 1 nëntor 2022), i qasshëm në linkun: https://kallxo.com/lajm/a-
ka-ne-burgjet-e-kosoves-te-denuar-per-pjesemarrje-ne-grupe-te-ekstremit-te-djathte/ 
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Në parandalimin dhe  luftimin e ekstremizmit të Sistemi i Drejtësisë ka rol të rëndësishëm. Gjykata dhe 
prokuroria  në punën e tyre përcaktojnë motivin e krimit llojin e sanksionit dhe programin rehabilitues i cili 
duhet të realizohet për rastet individuale. Legjislacioni penal ka paraparë veprat penale të cilat adresojnë 
krimet e urrejtjes dhe veprat e terrorizmit të cilat mund të kryhen bazuar në motivet e ekstremit të djathë. 
Mirëpo hulumtimi i BIRN tregon se prokurorët dhe gjykatësit e Kosovës nuk janë të përgatitur për 
identifikuar krimet me motive të ekstremit të djathë.   
 
Gjykatat  e Kosovës  kanë numër shumë të vogël të gjyqtarëve që kanë ndjekur trajnime nga fusha e 
ekstremizmit të djathtë. BIRN ka kërkuar të dhëna nga secila gjykatë veq e veq dhe të dhënat tregojnë se 
ka mungesë serioze të kapaciteteve.  
 
Tabela: Të dhënat e gjykatave të Kosovës lidhur me numrin e gjyqtarëve të trajnuar në tematikën e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit dhe numrin e 
rasteve të krimeve të urrejtjes.  

Gjykata  A kanë 
gjyqtarët 
trajnime për 
ekstremizmin 
me motive 
fetare  

A kanë 
gjyqtarët 
trajnime për 
ekstremizmin e 
formave tjera  

A ka ndonjë rast 
të krimeve të 
urrejtjes duke u 
trajtuar  

A vlerësoni që gjyqtarët 
kanë nevojë për trajnime 
për format tjera të 
ekstremizmit  

Prishtinë  N/a N/a N/a N/a 
Mitrovicë N/a N/a N/a N/a 
Ferizaj  Jo22 Jo  Jo  Po  
Pejë23 2  Jo  1 (nxitje e 

urrejtjes)  
Po  

Prizren Jo24  Jo  Jo  Po  
Gjakovë25  Jo Jo Jo  Jo  
Gjilan 26 Jo Jo Jo Po  

 
Gjyqësori në vend ka rreth 400 gjyqtarë, ndërsa të dhënat e dhëna nga gjykatat tregojnë se vetëm dy 
gjyqtarë, të dy nga Gjykata Themelore në Pejë, kanë marrë pjesë në trajnime për ekstremizmin e dhunshëm 
dhe terrorizmin me motive fetare, ndërsa asnjë gjyqtar nuk ka marrë pjesë të trajnuar për lloje të tjera të 
ekstremizmit. 
 
Problemi tjetër i identifikuar është mungesa e iniciativës që incidentet kriminale të hetohen dhe të gjykohen 
si krime me motive të urrejtjes. 
  

 
22 Përgjigjet me shkrim përmes e-mailit nga zëdhënësja e Gjykatës Themelore në Ferizaj, Gentiana Hoxha. 
23 Përgjigjet me shkrim përmes e-mailit nga zëdhënësja e Gjykatës Themelore në Pejë, Tringa Zhuti. 
24 Përgjigje me shkrim përmes e-mailit nga zëdhënësi i Gjykatës Themelore në Prizren Marcel Lekaj që evidenton se nga viti 2019 nuk ka pasur 
trajnime nga fusha e ekstremizmit të dhunshëm apo terrorizmit.  
25 Përgjigje me shkrim përmes e-mailit nga zëdhënësi i Gjykatës Themelore në Gjakovë Lekë Muçaj, i cili nuk ka dhënë përgjigje për numrin e 
gjyqtarëve të kësaj Gjykate që kanë ndjekur trajnime për ekstremizmin me motive religjioze apo format tjera të ekstremizmit dhe nuk ka treguar 
nëse gjyqtarët e kësaj Gjykate kanë nevojë për trajnime me këtë tematikë.  
26 Përgjigje me shkrim përmes e-mailit nga zëdhënësi i Gjykatës Themelore në Gjilan, Sabit Shkodra, i cili pohon se janë mbajtur trajnime për 
gjyqtarët nga fusha e ekstremizmit të dhunshëm me motive religjioze dhe terrorizmit mirëpo nuk ofron numra.  
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Vetëm në Gjykatës Themelore të Pejës është identifikuar një rast i nxitjes së urrejtjes që është duke u 
zhvilluar në këtë gjykatë ndërsa në gjykatat e tjera nuk ka raste të hapura.  
Një e dhënë shumë e rëndësishme e konstatuar nga BIRN është se shumica e gjykatave kanë evidentuar 
nevojë për trajnime shtesë për gjyqtarët e këtyre gjykatave me tematikë format e ekstremizmit të dhunshëm 
dhe terrorizmit.  
 
Kapacitetet e limituara të prokurorisë në trajtimin e ekstremizmit të djathtë 

 

Ndjekja e kryerësve të veprave penale po ashtu është kruciale në luftimin dhe parandalimin e ekstremizmit 
të djathtë. BIRN ka matur edhe kapacitetet e prokurorisë së shtetit për të trajtuar ekstremizmin e djathë në 
zyrat e prokurorisë së shtetit.  
 
Sipas ligjit, kompetenca ekskluzive e trajtimit të rasteve të terrorizmit i përket prokurorisë speciale të 
Kosovës. në këtë prokurori janë tre prokuror që merren me hetimin e grupeve që kanë aktivitete terroriste 
në vend. 
 
Mirëpo trajtimi i ekstremizmit të djathtë nuk është kompetencë vetëm e prokurorisë speciale. Krimet e 
urrejtjes, krimet ndëretnike apo krimet e motivuara mbi bazën e orientimit seksual apo etnik hetohen nga 
prokuroritë themelore. Një pjesë e këtyre krimeve motivin kryesor mund ta kenë në ideologjitë e djathta. 
 
Për këtë qëllim, BIRN ka kërkuar nga prokuroritë themelore të dhëna nëse prokurorët janë të përgatitur dhe 
të trajnuar që në raste të incidenteve të tilla të hetojnë edhe motivin apo shtytësin e krimit. 
 
Të dhënat tregojnë për numër të vogël të prokurorëve të cilët kanë kaluar në programe të tilla të trajnimit.  
 
Tabela: Të dhënat e prokurorive të Kosovës lidhur me numrin e prokurorëve të trajnuar në tematikën e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit dhe 
numrin e rasteve të krimeve të urrejtjes.  

Prokuroria  A kanë 
prokurorët 
trajnime për 
ekstremizmin 
me motive 
fetare  

A kanë 
prokurorët 
trajnime për 
ekstremizmin e 
formave tjera  

A ka ndonjë rast 
të krimeve të 
urrejtjes duke u 
trajtuar  

A vlerësoni që prokurorët 
kanë nevojë për trajnime 
për format tjera të 
ekstremizmit  

Prishtinë27  1 Jo 3 (nxitje të 
urrejtjes)  

Po  

Mitrovicë28 Jo Jo 7 (nxitje të 
urrejtjes)29 

Po  

 
27 Përgjigje me shkrim përmes e-mailit nga Laureta Ulaj, zëdhënëse e Prokurorisë Themelore në Prishtinë. 
28 Përgjigje me shkrim përmes e-mailit  nga Valon Preteni zëdhënësi në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë. 
29 Përgjigje me shkrim përmes e-mailit  nga Valon Preteni zëdhënësi në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë. Rastet e nxitjes së urrejtjes janë 
paraqitur në vitet 2020-2022.  
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Ferizaj30 Jo Jo 1 (nxitje të 
urrejtjes) 

Po 

Pejë N/a N/a N/a N/a 
Prizren31 1 Jo Jo Po  
Gjakovë32 1  Jo Jo Po 
Gjilan  N/a N/a N/a N/a 

 
Tabela e mësipërme evidenton se vetëm 3 prokurorë nga 3 prokurori të ndryshme të Kosovës kanë ndjekur 
trajnime me tematikë ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin ndërsa evidenton se janë gjithsej 11 raste 
të nxitjes së urrejtjes që janë duke u hetuar aktualisht nga prokuroritë në Kosovë. 
 
Sikurse të gjykatat, të gjitha prokuroritë që janë përgjigjur kanë evidentuar nevojën për trajnime shtesë për 
prokurorët me tematikën e formave të ndryshme të ekstremizmit dhe terrorizmit.  
 
Nevoja për rritjen e kapaciteteve profesionale në trajtimin e ekstremizmit të djathë 

 
Akademia e Drejtësisë33 si trashëgimtare e Institutit Gjyqësor të Kosovës është institucion publik i pavarur 
dhe funksion kryesor ka trajnimin e gjyqtarëve, prokurorëve të shtetit të Republikës së Kosovës, trajnimin 
e personelit administrativ gjyqësor dhe prokurorial, mund të organizojë trajnime për profesionet e lira, si 
dhe çështje të tjera në pajtim me ligjin. 
 
Për më tepër, Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) duke theksuar se janë kryer disa trajnime për gjyqtarët 
për ekstremizmin e dhunshëm, thekson qartë nevojën për programe trajnimi për format tjera të 
ekstremizmit. Ata kanë vënë në dukje se “kur bëhet fjalë për ekstremizmin fetar, programet aktuale të 
specializuara të trajnimit mbulojnë mjaftueshëm këtë fushë, por kur bëhet fjalë për format e tjera të 
ekstremizmit (përveç ekstremizmit të motivuar fetarisht), ekstremizmin e djathtë ekstrem, ekstremizmin 
politik ose etno-nacionalizmin për shembull, ekziston një nevojë thelbësore për t'i përfshirë këto si tema 
specifike të programeve të ardhshme të trajnimit, për të mësuar më shumë rreth formave të tjera të 
ekstremizmit”34. 
 
Parandalimi dhe lufta kundër terrorizmit vazhdon të jetë një nga prioritetet strategjike të Kosovës dhe për 
rrjedhojë edhe prioritet kyç i Akademisë së Drejtësisë35. Kohët e fundit, ajo është bërë pjesë e përhershme 
e programit të trajnimit të Akademisë, pasi është vlerësuar se duhet të përfshihet në kuadrin e trajnimit të 
specializuar, krahas trajnimeve për krimin e organizuar dhe korrupsionin. 
 
Nga Akademia e Drejtësisë evidentohet se përkundër trajnimeve të deritanishme, ekziston mungesa e 
përvojës e cila rrit nevojën për trajnime në këtë fushë dhe kjo është konfirmuar gjatë procesit të vlerësimit 

 
30 Përgjigje me shkrim përmes e-mailit  nga Vjosa Baftiu, zëdhënëse e Prokurorisë Themelore në Ferizaj. 
31  Përgjigje me shkrim përmes e-mailit  nga Fitore Mehmeti, zëdhënëse e Prokurorisë Themelore në Prizren. 
32 Përgjigje me shkrim përmes e-mailit  nga Yllka Shehu, zëdhënëse e Prokurorisë Themelore në Gjakovë. 
33 Pjesa “Rreth Nesh” në faqen e internetit të Akademisë së Drejtësisë, e qasshme në linkun: https://ad.rks-gov.net/sq/rreth-nesh  
34 Përgjigja me shkrim e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për BIRN. 
35 Pjesa “Rreth Nesh” në faqen e internetit të Akademisë së Drejtësisë, e qasshme në linkun: https://ad.rks-gov.net/sq/rreth-nesh  
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të nevojave trajnuese, në takimet e realizuara drejtpërdrejt me gjyqtarët dhe prokurorët përkatës në të cilat 
është thënë  se hetimi dhe gjykimi i rasteve të kësaj natyre është sfidueset sidomos meqenëse vendi ynë nuk 
ka qasje në mekanizmat ndërkombëtarë siç janë Interpoli dhe institucionet tjera meqë këto vepra shumë 
herë dalin përtej kufijve nacionalë.36 
 
Mangësi të theksuara janë konfirmuar në luftimin e financimit të terrorizmit, në llogaritjen e paraburgimit 
të luftëtarëve në Siri si dhe çështje tjera materiale dhe procedurale. 
 
Trajnimi që ofrohet nga Akademia e Drejtësisë zhvillohet në dy sesione trajnuese që nënkupton dy ditë dhe 
ka përmbajtjen si në vijim: 
 
Sesioni I 
 

✔ Të kuptuarit dhe përballja me ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin që favorizojnë 
terrorizmin; 

✔ Parandalimi i terrorizmit, si fokus strategjik i përpjekjeve antiterroriste; 
✔ Strategjia kombëtare kundër terrorizmit në Kosovë; 
✔ Ndërlidhjet ndërmjet krimit të organizuar dhe terrorizmit. 

 
Sesioni II 
 

✔ Teknikat e hetimit dhe të provuarit e veprave penale të terrorizmit; 
✔ Korniza strategjike dhe institucionale e bashkëpunimit në çështjet kundër terrorizmit; 
✔ Liritë dhe të drejtat e njeriut të rrezikuara nga veprimet ndaj terrorizmit; 
✔ Viktimat e terrorizmit dhe qasja në drejtësi nga perspektiva e viktimave; 
✔ Sanksionet penale kundër kryerësve të veprave penale të terrorizmit. 

 
Gjatë trajnimit gjithashtu përdoren raste studimore përmes zgjidhjes së detyrave individuale dhe atyre 
grupore dhe në këtë mënyrë adresohen çështjet sfiduese në zgjidhjen e këtyre rasteve. 
 
Sa i përket vijueshmërisë në trajnime në vijim keni të dhënat të cilat i kemi nxjerrë që nga viti 2014 e deri 
më tani. Në këto trajnime përveç gjyqtarë dhe prokurorë kanë marrë pjesë edhe bashkëpunëtorë 
profesionalë, zyrtarë policorë, zyrtarë të doganës si dhe profesionistë tjerë ligjorë të agjencive ligj-zbatuese 
që merren me parandalimin dhe luftimin e terrorizmit. 
 
Përderisa terrorizmi vazhdon të mbetet një nga kërcënimet kryesore të sigurisë në vend padyshim se është 
e nevojshme të jetë në programin trajnues dhe të adresohen gjitha format e paraqitjes në mënyrë që rastet e 
tilla të trajtohen konform ligjeve adekuate dhe të zgjidhen në mënyrë meritore.  
 

 
36 Përgjigjet e Akademisë së Drejtësisë për BIRN përmes e-mailit.  
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Tabela – Të dhënat e Akademisë së Drejtësisë rreth numrit pjesëmarrësve të trajnuar në temën e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit  në vitet 2014-
2019 
 

Të dhënat e ofruara nga Akademia e Drejtësisë evidentojnë se nga viti 2014 e deri në vitin 2019 janë trajnuar 
gjithsej 132 pjesëmarrës nga të cilët 55 gjyqtarë dhe 40 prokurorë lidhur me tematikën e terrorizmit dhe 
format e paraqitjes së kësaj dukurie.  
 

 
Tabela – Të dhënat e Akademisë së Drejtësisë rreth numrit pjesëmarrësve të trajnuar në temën e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit  në vitet 2014-
2019 

 
Po ashtu, nga të dhënat e ofruara nga Akademia e Drejtësisë për vitet 2021 rezulton se 68 gjyqtarë dhe 14 
prokurorë kanë ndjekur trajnime lidhur me ekstremizmin, radikalizmin dhe terrorizmin.  
 
Nëse i konfrontojmë të dhënat e ofruara nga Akademia e Drejtësisë me të dhënat e ofruara nga gjykatat dhe 
prokuroritë vërehet një shpërputhje e qartë që evidenton po ashtu nevojën e koordinimit më të mirë dhe 
krijimin e një baze të dhënave ku evidentohen qartë gjyqtarët, prokurorët por edhe rastet që ndërlidhen me 
krimet e urrejtjes apo ekstremizmit të dhunshëm me qëllim të pasqyrimit të plotë dhe të drejtë të çështjes.  
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Rekomandime 
 

- Strategjia e re kundër terrorizmit dhe Plani i Veprimit i kësaj Strategjie duhet të përmbajnë 
aktivitete konkrete për të gjitha format e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmin. 
 

- Ministria e Punëve të Brendshme duhet t’i përfshijë në kuadër të programeve R&R të gjitha 
subjektet e përfshira në cilëndo  nga format e ekstremizmit. 

 
- Ministria e Drejtësisë – Shërbimi Korrektues i Kosovës duhet të hartojë programe individuale me 

përmbajtje të qarta që adresojnë të gjitha format e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmin. 
 

- Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit duhet t’i trajnojë mësimdhënësit për 
të identifikuar shfaqjet e hershme të të gjitha formave të ekstremizmit, përveç atij me motive fetare. 

 
- Akademia e Drejtësisë duhet të hartojë module të veçanta të trajnimeve për gjyqtarët dhe prokurorët 

lidhur me format e ekstremizmit të dhunshëm, përveç atij me motive religjioze – duke përfshirë 
këtu ekstremizmin e krahut të djathtë, ekstremizmin me motive politike apo etno-nacionalizimin. 

 
- Këshilli Gjyqësor i Kosovës duhet që në trajnimet lidhur me format e ekstremizmit të dhunshëm  

të organizuara nga Akademia e Drejtësisë por edhe nga donatorët, të përfshijë numër sa më të madh 
të gjyqtarëve. 

 
- Këshillit Gjyqësor dhe ai Prokurorial duhet të përfshijnë në vlerësimin e performancës së 

gjyqtarëve edhe njohuritë mbi format e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmin. 
 

- Gjykatat dhe prokuroritë duhet të kenë të dhëna të sakta lidhur me gjyqtarët dhe prokurorët që kanë 
ndjekur trajnime nga fusha e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. 

 
- Këshilli Prokurorial i Kosovës duhet që në trajnimet lidhur me format e ekstremizmit të dhunshëm  

të organizuara nga Akademia e Drejtësisë por edhe nga donatorët, të përfshijë numër sa më të madh 
të prokurorëve. 

 
- Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe gjykatat duhet të krijojnë një bazë të veçantë të të dhënave të 

krimeve të urrejtjes dhe rasteve të krimeve tjera ku ka shpërfaqje të elementeve ekstremiste. 
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