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Deklaratë e mohimit:  

Ky projekt është financuar nga Agjensia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim 

Ndërkombëtar - USAID dhe mbështetur nga Qendra e Burimeve dhe 

Trajnimeve për Avokim - ATRC. Opinionet, gjetjet dhe përfundimet apo 

rekomandimet e shprehura këtu janë të Institutit Cilësor për Hulumtime, 

Analiza dhe Trajnime dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht opinionet e 

Qeverisë Amerikane, Agjensia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim 

Ndërkombëtar - USAID apo Qendrës për Trajnime dhe Burimeve për Avokim 

- ATRC. 
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Përshëndetje miqësi, 

 

Dukuria e Ekstremizmit të dhunshëm, tashmë një fenomen global ka shtrirë 

territor edhe në Kosovë ku si pasojë një numër i konsiderueshëm i të rinjve 

janë angazhuar në luftëra të huaja, prej të cilëve pak janë kthyer në Kosovë. 

Duke marrë parasysh se Kosova edhe pse ka hartuar politika për 

parandalimin e kësaj dukurie megjithatë nuk është e mjaftueshme që  

parandalimi të bëhet vetëm përmes dokumenteve të shkruara , sepse në këtë 

mënyrë ne si shoqëri po shmangim përgjegjësinë që na takon. Kosova ka 

marrë masa parandaluese, por pak është bërë në mundësinë e trajtimit të 

atyre që kanë qenë pjesë e aktiviteteve ekstremiste dhe tani po ballafaqohen 

me vështirësitë e integrimit social të tyre.  

Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime ka marrë për 

iniciativë që "Të Informojmë që të Parandalojmë" në mënyrë që të fuqizojmë 

rolin e rinisë në parandalimin e aktiviteteve që cënojnë sigurinë e tyre, sepse 

konsiderojmë që ne shumë lehtë mund të jemi faktorë me ndikim në 

ndryshimin e të rinjve në qoftë se bashkërisht si shoqëri angazhohemi në 

kanalizimin e drejtë të energjisë së të rinjve, dhe u japim mundësinë atyre të 

jenë indikatorë të ndryshimeve në komunitetin e tyre.  iCHAT siç asocon 

edhe akronimi, vlerëson se vetëm pasi të hulumtojmë dhe analizojmë 

problematikën, mund të trajnojmë individë dhe grupe që i kontribuojnë 

dobisë së përgjithshme shoqërore.   

 

 

Besmir Kokollari 

Drejtor Ekzekutiv 
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HYRJE 

Dukuria e ekstremizmit të dhunshëm tashmë një fenomen global, i cili ka 

shtrirë rrënjë edhe në Kosovë, paraqet një nga kërcënimet më të përhapura  

dhe për të cilin janë të nevojshme masat parandaluese, me theks të veçantë 

në vetëdijësimin e të rinjve për mënyrat e infiltrimit dhe formave tjera 

direkte dhe indirekte për t’u kyqur në aktivitete extremiste të dhunshme, me 

motive të ndryshme religjioze apo nacionaliste. Kosova ka ndërrmarrë disa 

hapa parandalues duke miratuar ligjin dhe startegjinë për parandalimin e 

ekstremizimit të dhunshëm në Kosovë, por efektivisht nuk ekziston një 

përgjigje e vetme magjike që mund të lehtësoj këtë problem, porse një mori e 

gjerë e politikave duhet të zbatohen nga një numër i konsiderueshëm i 

institucioneve dhe organizatave të cilat mund të kontribuojnë në 

vetëdijësimin e të rinjve. Njëri nga nxitësit kryesor të ekstremizmit të 

dhunshëm konsiderohet të jetë gjuha e urrjetjes, që përdoret nga "njerëzit me 

ndikim". 

Edhe pse si term “gjuha e urrejtjes” ka shumë definicione, varësisht prej 

vendit, kulturave dhe ligjeve përkatëse, gjeneralisht është e pranueshme si 

një formë sistematike e nxitjes së urrjetjes përmes mjeteve komunikuese  

zyrtare dhe jozyrtare, e cila ka për target individë ose grupe me etni, fe, racë, 

orientim seksual etj., të ndryshëm nga  përdoruesit e kësaj gjuhe. 

Instituti Cilësor për Hulumtime Analiza dhe Trajnime e ka parë të 

domosdoshme intervenimin në këtë element, i cili është një nga mjetet i cili 

shfrytëzohet nga individë apo grupe me interesa të caktuara, për manipulime 

dhe shfrytzime të të rinjve për qëllimet e tyre.  Ne jemi dëshmitarë se viteve 

të fundit përfshirja e të rinjve në aktivitete ekstremisht të dhunshme, siç janë 

përfshirja e tyre në luftërat e huaja, ka pasur një ngritje të dukshme, ose të 

paktën ato janë raportuar, pasi janë publikuar dhe janë shpërndarë me ritme 
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të shpejta video inqizime të realizuara nga vetë të rinjtë, dhe reagimi konkret 

për parandalim apo intervenim në këto raste tejet të ndjeshme, ka qenë i 

vonshëm. Në fushën e luftimit të terrorizmit, ekstremizmit dhe radikalizmit, 

Policia e Kosovës ka punuar në gjithsej 56 raste. Janë ngritur 19 kallëzime 

penale kundër 50 personave, ku 22 prej tyre janë arrestuar1. Këto raste kanë 

qenë të identifikuara në vitin 2015, dhe ky numër është i mjaftueshëm për të 

konsideruar se rreziku nga kjo dukuri është mjaft prezente në vendin tonë. 

Prandaj iCHAT duke parë nevojën e trajtmit të kësaj dukurie në mesin e të 

rinjve të vendit tonë, mori si iniciativë që të "Informojmë që të 

Parandalojmë" me qëllim të vetëdijësimit të të rinjve për format e 

përfshirjes në ekstremizëm që shpiejnë në radikalizëm.   

 

1. Rreth iCHAT 

Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime është organizatë 

jofitimprurëse, e cila u themelua më 13.11.2014 sipas Ligjit Nr. 04/L-57 për 

Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës, 

duke vepruar sipas Statutit dhe akteve tjera juridike. 

Qëllimi kryesor i iCHATështë: 

-Hulumtimi dhe analizat e pavarura të politikave publike në lëmin e 

qeverisjes demokratike si dhe hulumtime dhe analiza të shëndosha 

profesionale me paanshmëri të plotë të çështjeve vendore, rajonale dhe 

ndërkombëtare. 

Fuqizimi i rolit të minoriteteve në shoqëri (të drejta të pakicave), që jetojnë 

në Kosovë, duke i përkrahur, duke i promovuar të drejtat e tyre të garantuara 

me Kushtetutën e Republikës së Kosovës që të jenë qytetarë të barabartë në 

                                                           
1 Raporti vjetor i punës së Policisë së Kosovës 2015 
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Kosovë dhe njëherit duke qenë zë i fuqishëm i tyre për mundësi të barabarta 

për gjithë komunitetet që jetojnë në Kosovë. 

 

1.1. Misioni i iCHAT 

Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime- iCHAT është 

organizatë jofitimprurëse, e cila ka mision për të çuar përpara mirëqenien e 

qytetarëve të Republikës së Kosovës përmes hulumtimeve empirike, 

analizave dhe trajnimeve, inicimin për informimin e mirë të politikave 

publike, ndërgjegjësimit, të bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar, të 

drejta të pakicave, avokimit dhe rrjeteve. 

Të ofrojmë nxitje dhe veprimtari të vlefshme për krijimin e nismave dhe 

politikave efektive, ide dhe aksione konkrete për të mundësuar një reagim të 

integruar të shtetit, shoqërisë civile dhe komunitetit ndaj veprimeve negative 

dhe të atyre që nxisin për veprime të tilla. Objektivi është që ta adresojmë 

këtë veprim në mënyrë efektive dhe dinamike në katër fushat bazë të 

përballimit të problemit, në zbatimin e ligjit, parandalimin, trajtimin e 

zvogëlimin e dëmit dhe edukimin. 

 

2. Qëllimi dhe objektivat 

 

Qëllimi i kësaj iniciative vetëdijësuese dhe këtij projekti ishte që të bëhet 

ngritja e kapaciteve përbrenda rinisë, e cila kontribuon në vetëdijësimin për 

parandalimin e përfshirjes së rinisë në aktivitete ekstremiste të dhunshme, 

dhe kishte si objektiva specifike:  

-  Vetëdijësimi i të rinjëve të moshës 16-20 vjeç për format e ndikimit që 

dërgojnë në ekstremizëm të dhunshëm,në përiudhën prej 6 muajve. 

 - Nxitja e mendimit kritik tek të rinjtë e 14 shkollave të mesme në Kosovë, 
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për promovimin e paqes dhe parandalimin e përfshirjes së tyre në aktivitete 

ekstremisht të dhunshme. 

3. Rezultatet e arritura 

Rezultatet që pritej të arrihen nëpërmjet këtij projekti ishin: 

-Të rinjtë përfitues nga ky projekt pas certifikimit janë të gatshëm të 

parandalojnë mënyrat e ndikimit për t'u përfshirë në aktivitete dhe ideologji 

ekstreme.  

-Janë parandaluar format e ndryshme të gjuhës së urrejtjes përbrenda rinisë.  

-Janë vetëdijësuar dhe certifikuar 56 promoterë të paqes nga ky projekt në 

parandalimin e përhapjes së formave të ekstremizimit të dhunshëm tek pjesa 

tjetër e rinisë.  

-Është fuqizuar roli i rinisë përmes këtij projekti, është bërë fuqizimi i tyre në 

luftimin e ideologjive që dërgojnë në ekstremizëm të dhunshëm.  

 

 

4. Mbulueshmëria gjeografike 

Duke analizuar të dhënat nga organet e rendit në vendin tonë, kemi parë se të 

rinjtë e përfshirë në ideologji, dhe aktivitete me prirje ekstremisht të 

dhunshme vijnë nga komunat Ferizaj, Kaçanik, Prizren, Gjilan, Pejë, 

Mitrovicë, dhe Vushtrri2 , në këtë mënyrë është bërë përzgjedhja e hapësirës 

gjeografike për t’u mbuluar me aktivitetet e këtij projekti.  

 

 

 

                                                           
2 Raporti vjetor i punës së Policisë së Kosovës 2015 
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Përmbledhje Ekzekutive e Aktiviteteve 

 

Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime "iCHAT" në kuadër 

të projektit "Informojmë që të Parandalojmë" ka zhvilluar hulumtimin në 7 

komuna: Vushtrri, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan, Prizren, Kaçanik dhe Pejë, 

duke përfshirë një mostër prej 3316 anketave të vlefshme. 

 

Foto nr. 1 Hulumtimi në terren 

 

Gjithashtu iCHAT në fazën e dytë të informimit për të rinjë ka vazhduar me 

mbajtjen e ligjeratave në 14 shkolla me temën "Gjuha e Urrejtjes" si mjet që 

shfrytëzohet nga individë apo grupe të caktuara për infiltrimin e të rinjve në 

aktivitete që cënojnë sigurinë e tyre dhe mirëqenien e përgjithshme. Këto 

ligjërata janë mbajtur me ekspertë të fushave sociale: Psikolog (Gëzim 

Shala), Sociologe (Vildane Sllamniku) dhe Teolog (Besnik Murati).  
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Foto nr. 3 Ligjërata "Gjuha e Urrejtjes"  

Foto nr.4 Ligjërata "Gjuha e Urrejtjes" 

Në kuadër të projektit “Informojmë që të parandalojmë”, mbështetur nga 

Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar-USAID dhe 

implementuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim- ATRC, 

Insituti iCHAT me datë 21.04.2017, mbajti trajnimin "Programi i të Rinjve 

Diplomatik për Promovimn e Paqes" me rreth 55 nxënës të shkollave të 

mesme të komunave: Pejë, Prizren. Ferizaj, Mitrovicë, Vushtrri, Kaçanik dhe 
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Gjilan. Nxënësit gjatë punës në grupe, ndanë idetë dhe eksperienca të 

ndryshme nga jeta e tyre, me qëllimin për të zgjidhur dhe paraqitur idetë më 

inovative dhe interesante, që më së miri përfaqësojnë gjuhën e paqes dhe 

duke u kushtuar kujdes të veçantë mendimit të secilit anëtar të grupit, e që 

vinin nga vende të ndryshme të Kosovës. 

Foto nr. 4 "Programi Diplomatik i të Rinjve për Promovimin e Paqes" 

Këto ide ata i paraqitën në mënyrë të veçantë përmes hamerëve dhe skicave 

që punuan përgjatë këtij trajnimi dyditor, e çka është më e rendësishmja ata 

mbrojtën idetë e tyre karshi pytjeve të ndryshme, dhe ishin mjaft të hapur 

ndaj sygjerimeve dhe rekomandimeve që do ndihmonin në përmirësimin e 

aspekteve të ndryshme që ata përfaqësuan, ose në të cilat ata besonin.  

Aspekte dhe dukuri të ndjeshme u trajtuan nga të gjitha grupet, për të cilat 

ata dhanë mendimet, këndëvështrimin e tyre si dhe rekomandimet lidhur me 

ato çështje. 

Në këtë trajnim, pjesëmarrësit shtjelluan tema dhe probleme të ndryshme të 

cilat sipas tyre përfaqësojnë  dukuritë ekstreme në vendin tonë.  
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Foto nr. 5 "Programi Diplomatik i të Rinjve për Promovimin e Paqes" 

Në fund pjesëmarrësit u certifikuan si promoterë të paqes. 

Foto nr. 6 "Programi Diplomatik i të Rinjve për Promovimin e Paqes" 

Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime "iCHAT" në kuadër 

të projektit "Informojmë që të Prandalojmë" ka realizuar edhe një 

Eksperiment Social në qendër të Prishtinës me moton PA MURE. Qëllimi i 

eksperimentit ka qenë përçimi i mesazhit sensibilizues te shoqëria për 

eliminimin e paragjykimeve dhe respektimin e plotë të drejtave të njeriut. 
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Foto nr.7 Eksperimenti Social "No Walls" 

 

Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime "iCHAT" në fund të 

çdo projekti organizon  konferencën përmbyllëse për publikimin e të 

gjeturave dhe raportit përfundimtar, me ç'rast ftohen të gjithë partnerët dhe 

akterët e angazhuar në projekt, në mënyrë që bashkërisht të shpalosim dhe 

analizojmë gjetjet, si dhe të vlerësojmë impaktin e këtij projekti. 
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Metodologjia: Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime 

"iCHAT" në kuadër të projektit "Informojmë që të Parandalojmë" ka 

zhvilluar hulumtimin në 7 komuna: Vushtrri, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan, 

Prizren, Kaçanik dhe Pejë, duke përfshirë një mostër prej 3600 anketave prej 

të cilave 3316 rezultuan të vlefshme. Qëllimi i këtij hulumtimi ishte për të 

matur dhe vlerësuar gjendjen reale të tendencave për përfshirje të të rinjve në 

aktivitetet ekstremisht të dhunshme. Pyetësori është përpiluar nga tre ekspertët e 

angazhuar në projekt dhe kishte karakter psikologjik, sociologjik dhe 

teologjik. Kjo është bërë me qëllim që ky fenomen dhe nga ky pyetësor të 

dalin rezultate nga tre këndvështrime. Pjesa e parë e pyetësorit përbëhet nga 

pyetjet demografike, pastaj pjesa e dytë përmbanë pyetje indirekte me 

karakter psikologjik dhe sociologjik, dhe pjesa e fundit ishte në formë 

pohimesh me të cilat respondentët duhej të rrethonin nëse pajtoheshin apo jo 

me pohimet e dhëna.  

Mostra është e përbërë prej 3672 respondentëve prej të cilave 3316 rezultuan 

të vlefshme. Kjo mostër ka perfshirë shkollat e mesme të larta të këtyre 

komuanve një total prej 17 shkolla, gjegjesisht nga (9) klasë të këtyre 

shkollave (paralelet X, XI, XII), që do të thotë se hulumtimi është realizuar 

me 153 klasë duke llogaritur një mesatare 24 nxënës për klasë, që gjithsej 

përfshinë në total 3672 nxënës si mostër për këtë hulumtim. 
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Përzgjedhja e komunave (Vushtrri, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan, Prizren, 

Kaçanik dhe Pejë) është bërë në mënyrë të qëllimshme duke u bazuar në të 

dhëna nga raportet e policisë së Kosovës që shënojnë rastet e përfshirjes së të 

rinjve në ekstremizëm të dhunshëm.  

Në tabelën e mëposhtme figuron shtrirja gjeografike e mostrës. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

                    Tab. nr. 1 Shtrirja gjeografike e mostrës 

 

 

 

 

 

 

 

Vendbanimi 

 

 Nr. i 

respondetëve 

Përqindja 

 Vushtrri   746 22.5% 

Mitrovicë 448 13.5% 

Ferizaj 512 15.4% 

Gjilan 510 15.4% 

Prizren 520 15.7% 

Kacanik 209 6.3% 

Pejë 371 11.2% 

Total 3316 100.0% 
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Ky hulumtim është realizuar në 17 shkolla të mesme të larta në komunat 

Vushtrri, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan, Prizren, Kaçanik dhe Pejë,  me klasat e 

X, XI, dhe XII, në një periudhë prej 8 ditësh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Tab. nr. 2 Shkollat e përfshira në hulumtim 

 

Pyetësori kishte një përmbajtje prej 15 pyetjeve të cilat janë formuluar në 

formë pyetjesh dhe në formë të deklaratave pohuese, me qëllim të matjes së 

tendencave apo marrjen e mendimit të tyre lidhur me aktivitetet ekstremisht 

të dhunshme.  

Shkolla 

 

 Nr. i 

respondentëve 

Përqindja 

 Agrobiznesi 4 1% 

Zenel Hajdini 324 9.8% 

Bujqesi 4 1% 

Faik Konica 201 6.1% 

Pjeter Bogdani 56 1.7% 

Kuvendi i Arberit 158 4.8% 

Frang Bardhi 215 6.5% 

Hasan Prishtina 168 5.1% 

Eqrem Qabej 204 6.2% 

Xhavit Ahmeti 214 6.5% 

Ali Hadri 374 11.3% 

Marin Barleti 232 7.0% 

Lutfi Musiqi 11 3% 

Hasan Prishtina 389 11.7% 

Gjon Buzuku 318 9.6% 

Remzi Ademaj 206 6.2% 

Bahri Xharra 238 7.2% 

Total 3316 100.0% 
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Nxënësit janë pyetur se "Në kushte normale a mund të jenë të gjithë njerëzit 

të besueshëm?" Përgjigjeja e tyre dominante nga opsionet e zgjedhura ishte 

se "Disa njerëz mund të jenë të besueshëm" me një përqindje prej 82.3%. 

        Tab.nr. 3 Rezultatet e shprehura në përqindje 

 

Nga përgjigjet e dhëna shohim se, disa njerëz mund të jenë të besueshëm, 

këtu aludohet më shumë në anëtarët e ngushtë të familjes. Mirëpo, në 

përqindjen se askush nuk mund të jetë i besueshëm, kjo tregon një mosbesim 

për gjeneratën e re, si mungesa e afërsisë dhe komunikimit të ndërsjellë si në 

familje po ashtu edhe në shkollë dhe shoqëri, e cila ka krijuar një hendek të 

mosbesimit. 

 

 

 

 

Besimi tek njerëzit në përgjithësi 

 

 Nr. i respondentëve Përqindja 

 Të gjithë njerëzit janë 

të besueshëm 

145 4.4% 

Disa njerëz mund të 

jenë të besueshëm 

2730 82.3% 

Askush nuk mund të 

jetë i besueshëm 

426 12.8% 

Nuk është pergjigjur 15 5% 

Total 3316 100.0% 
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Më pas nxënësit janë pyetur se cila prej opsioneve të dhëna i përshkruante 

ata më së miri? 

Fjalët që i përshkruajnë më së miri 

 

 Nr. i respondentëve Përqindja 

 Nxënës 1521 45.9% 

Shqiptarë 695 21.0% 

Mysliman 603 18.2% 

Krishterë 62 1.9% 

Artist 260 7.8% 

Atlet 20 6% 

Tjetër 7 2% 

Nuk është 

përgjigjur 

148 4.5% 

Total 3316 100.0% 

       Tab.4 Rezultatet e shprehura në përqindje 

 

            Sipas rezultateve nxënësit identifikoheshin në radhë të parë si nxënës 45.9 

përqind, pastaj si shqiptarë 21.0 përqind, dhe pastaj si mysliman 18.2 përqind. 

Nga përgjigjet e dhëna shohim se tri elemente janë dominante, së pari si 

nxënës, shqiptarë dhe mysliman. Këtu shohim ndjekjen e personalitetit të 

lidhur ngushtë me identitetin profesional si nxënës, atë kombëtar dhe më pas 

atë religjioz.  
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                      Grafiku nr.1 Të dhënat e  shprehura në përqindje 

 

Në rastet kur ata kanë nevojë për një këshillë, në radhë të parë i drejtohen një 

anëtari të familjes 80.6 përqind, pastaj ndonjë shoku/shoqeje 8.3 përqind, 

pastaj mësimdhënësve 5.6 përqind dhe më pas një ligjëruesi fetar 3.1 

përqind. Anëtarët e familjes konsiderohen si njerëzit më të denjë për 

kërkimin e një këshille, duke pasur në konsideratë moshën e tyre të re. Por, 

çfarë mund të konkludojmë është se pas familjes, mësimdhënësit nuk 

konsiderohen si më të denjë për këshillë, dhe si pasojë kërkojnë alternativa të 

tjera si tek shoqëria dhe tek ligjëruesit fetarë. 
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Deklaratat pohuese me të cilat janë matur qëndrimet e nxënësve kishin të 

bëjnë me çështjen e religjionit" 

 Tab.5. Rezultatet e shprehura në përqindje 

 

Nxënësit në përqindje më të madhe nuk kishin siguri nëse njerëzit e 

religjioneve tjera janë po aq të mirë sa njerëzit e besmit të tyre 45.2 përqind 

dhe një pjesë e tyre në masë të konsiderueshme 40.5 përqind pajtohen me 

këtë fakt. Te shumica e njerëzve, çështja e besimit konsiderohet si diçka e 

shenjtë, e paprekshme, e cila simbolizon ndjenjën individuale. Duke u nisur 

nga ky parim, çdo njëri pavarësisht besimit, mund të konsiderohet si i mirë 

edhe pse i përket një religjioni tjetër. 

Përderisa në grafikun e mëposhtëm (Grafiku nr.3) vërejmë se të rinjtë 

kryesisht nuk pajtohen se "Njerëzit duhet të jenë të lirë të thonë çfarë ju 

pëlqen madje edhe nëse i ofendojnë të tjerët" në një përqindje prej 44.4 

përqind, ndërkohë që 37.0 përqind prej tyre pajtoheshin me këtë pohim, dhe 

18.6 përqind nuk ishin të sigurtë. Ajo e cila konsiderohet si e papranueshme 

pothuajse të shumica është se, nëse disa njerëz e shfrytëzojnë të drejtën e 

lirisë së fjalës për të fyer ose ofenduar besimin dhe identitetin e tjetrit.  

Njerëzit e religjioneve të tjera janë po aq të mirë sa njerëzit e besimit tim 

 Nr. i respondentëve Përqindja 

 Pajtohem 1342 40.5% 

Nuk jam i sigurtë 1499 45.2% 

Nuk pajtohem 460 13.9% 

Nuk është pergjigjur 15 5% 

Total 3316 100.0% 
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Nga kjo shohim se, edhe liria e fjalës ka kufijtë e të shprehurit, me theks të 

veçantë kur është në pyetje çështja e besimit dhe ajo e identitetit kombëtar. 

 

Grafiku nr.2 Rezultatet e shprehura në përqindje 

 

Meqenëse fokusi i këtij hulumtimi ishte të vërehen tendencat për përfshirje 

në aktivitete ekstremisht të dhunshme, atëherë të anketuarit dhanë mendimin 

e tyre edhe në pohimin  "Nëse një nxënës fyen religjionin tim unë do të 

përpiqem ta ndaloj atë edhe nëse do ta lëndoja" . Të dhënat janë paraqitur 

më poshtë në formë tabelare dhe grafike.  

        Tab. nr. 7 Rezultatet e shprehura në përqindje 

P A J T O H E MN U K  J A M  I  
S I G U R T Ë

N U K  
P A J T O H E M

N U K  Ë S H T Ë  
P E R G J I G J U R

T O T A L

13421499460

15

3316

40,50%45,20%13,90%

5%

100,00%

NJERËZIT DUHET TË JENË TË LIRË TË 
THONË ÇFARË JU PËLQEN MADJE 

EDHE NËSE I OFENDOJNË TË TJERËT

Nr. i respondentëve Përqindja

Nëse një nxënës fyen religjionin tim unë do të përpiqem ta ndaloj 

atë edhe nëse do ta lëndoja 

 Nr. i respondentëve Përqindja 

 Pajtohem 1136 34.3% 

Nuk jam i 

sigurtë 

969 29.2% 

Nuk pajtohem 1211 36.5% 

Total 3316 100.0% 
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Grafiku nr.3 Rezultatet e shprehura në përqindje   

 

Rezultatet e shprehura më sipër, tregojnë se diferenca mes atyre që pajtohen 

dhe nuk pajtohen me pohimin e cekur është vetëm 2.2 përqind . Diferenca në 

mes atyre të cilët do ta përdornin dhunën si mjet parandalimi me ata të cilët 

nuk do ta përdornin, është shumë e vogël. Kjo do të thotë se, ndjenja e 

besimit pavarësisht sa e praktikojnë, konsiderohet e paprekshme dhe e 

pacenueshme. Dhe si pasojë e kësaj një pjesë e madhe edhe forcën e 

konsiderojnë si opsion në parandalimin e të tjerëve. 

 

Ndërkohë që shohim edhe grafikun dhe pohimin në vijim (Grafiku nr. 4) se 

ata në masë të madhe pajtohen se nuk është në rregull përdorimi i forcës 

fizike për t'i zgjidhur problemet 67.3 përqind. 
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Grafiku nr. 4 Rezultatet e shprehura nëpërqindje 

Duke vërejtur ndryshimin mes këtyre dy pohimeve, në njërën anë që një 

masë prej 67.3 përqind e të anketuarve nuk e shohin zgjidhjen e problemeve 

te përdorimi i forcës, e në anën tjetër kemi një diferencë vetëm 2.2 përqind 

mes atyre që pajtohen dhe nuk pajtohen se "Nëse një nxënës fyen religjionin 

tim unë do të përpiqem ta ndaloj atë edhe nëse do ta lëndoja", atëherë këto të 

dhëna menjëherë na bëjnë të ngrisim hipoteza dhe pyetje të reja, se cilët 

mund të jenë faktorët ndikues që për të rinjtë përdorimi i forcës nuk është 

zgjidhje, por kur është në pyetje ofendimi i religjionit, ata do të mund të 

bënin veprime me të cilat edhe do të mund ta lëndonin tjetrin? Edhe pse, 

pjesa më e madhe janë kundër përdorimit të forcës në zgjidhjen e 

problemeve në mes njerëzve, mbetet enigmë kundërthënia në mes asaj se 

dhuna nuk është zgjidhje e problemeve, por në çështjen e fyerjes së 

religjionit konsiderohet si opsion i parandalimit. 
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Duke analizuar këto të dhëna, konsiderojmë se në këtë rast është me interes 

të shohim si qëndrojnë përgjigjet rreth kësaj pyetje varësisht prej regjioneve 

apo komunave. 

Tab. nr. 8 Të dhënat e shprehura me numër. të respondentëve 

Nga tabela e mësipërme shohim shpërndarjen e përgjigjeve të respondentëve 

në bazë të komunave prej nga vërehet se rezultatet janë mjaft brengosëse 

duke u nisur nga Komuna e Vushtrrisë ku prinë numri i respondentëve me 

pajtueshmërinë e përdorimit të dhunës, nëse dikush do të fyente religjionin e 

tjetrit,  pastaj me Mitrovicën ku vetëm 2 është numri i dallueshmërisë mes 

atyre që pajtohen dhe nuk pajtohen, duke vazhduar me komunat e tjera, ku 

vërtetë shohim rezultate shqetësuese.  

 

 

Nëse një nxënës fyen religjionin tim unë do të përpiqem ta ndaloj atë edhe nëse do ta 

lëndoja 

 
Pajtohem Nuk jam isigurtë Nukpajtohem 

 

 

 

Vendbanimi 

Vushtrri 130 190 100 

Mitrovicë 135 160 137 

Ferizaj 148 141 163 

Gjilan 128 147 143 

Prizren 237 143 240 

Kacanik 177 58 200 

Pejë 191 130 218 

Total 1154 969 1193 
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Në mënyrë gjenerale, sipas të anketuarve shkaqet kyqe të cilat ndikojnë në 

ndryshimin e sjelljeve tek të rinjtë janë: vetëbesimi i tepruar 62.9 përqind, 

dhe përfitimet financiare 25 përqind, pastaj bindjet fetare 6.4 

përqind.Vetëbesimi i tepruar, konsiderohet si veti e të rinjve dhe kjo si pasojë 

e mos gjykimit të drejtë të gjërave. Ndërsa, përfitimet financiare dhe bindja 

fetare janë të ndërlidhura për faktin se një pjesë e tyre mund të përdorin 

përfitimet materiale për qëllimin e devijimeve fetare, duke u thirrur në bindje 

fetare, siç figuron në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm: 

 

Shkaqet e ndryshimit të sjelljeve tek të rinjtë 

 

 Nr. i respondetëve Përqindja 

 Vetbesimi i 

tepruar 

2085 62.9% 

Përfitimet 

financiare 

859 25.9% 

Bindjet fetare 222 6.7% 

Tjetër 131 4.0% 

Nuk është 

përgjigjur 

19 6% 

Total 3316 100.0% 

       Tab. nr. 9 Rezultatet e shprehura në përqindje 
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Të rinjtë kosovar duket se nuk janë paragjykues sa i përket veshjes, ata në 

masë të madhe mendojnë se mënyra e veshjes nuk tregon se çfarë është një 

person 71.1 përqind, dhe vetëm 24 përqind konsiderojnë se veshja është një 

tregues i asaj se çfarë është një person. Nga pamja e jashtme sipas shumicës 

dërmuese të anketuarve, veshja nuk e personifikon identitetin e një personi, 

edhe pse mendimi i atyre që mendojnë të kundërtën nuk është i paktë. Kjo, 

mund të bazohet edhe në mënyrën e konceptimit nga të anketuarit se çfarë e 

konsiderojnë një veshje në suaza të normales e çfarë jo. 

 

         

Grafiku nr.5 Rezultatet e shprehura në përqindje 
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Mirëpo një rezultat tjetër relevant është se sipas tyre nuk ekziston ndonjë 

bashkpunim i madh mes të rinjve, familjes, shkollës dhe institucioneve të 

tjera në parandalimin e sjelljeve të dhunshme. Në grafikun e mëposhtëm janë 

paraqitur të dhënat ku 44.4 përqind deklaruan se bashkëpunim është  në 

nivelin mesatar, pastaj 31.7 përqind deklaruan se bashkëpunojnë pak, 12.1 

përqind shumë, dhe 11.2 përqind aspak.  Ky mosbashkëpunim i ndërsjellë në 

mes faktorëve kyç, mund të konceptohet edhe si mungesë e komunikimit të 

mirëfilltë në mes të rinjve, shkollës dhe institucioneve tjera. Në këtë 

ndikojnë shumë faktorë, por më kryesorët që mund të konceptohen janë: 

frika tek të rinjtë, mosbesimi se do të gjejnë mbështetjen e duhur, paaftësia e 

moshës me përballjen e kritikave si nga familja, shkolla dhe të tjerët. 

 

   Grafiku nr.6 Rezultatet e shprehura në përqindje 
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Duke marrë për bazë se qëllimi ishte që të vlerësoheshin edhe alternativat e 

tyre për përmirësimin e gjendjes, të rinjtë duket se çelësin kryesor e shohin 

tek përmirësimi i arsimit në përgjithësi 49.1 përqind, pastaj angazhimin e të 

rinjve në qendra  rekreative 26.1 përqind, dhe në ngritjen e vetëdijes përmes 

trajnimeve dhe kualifikimeve 20.4 përqind. Çështja e ngritjes së cilësisë së 

arsimit në shkolla, konsiderohet si indikatori kyç në përmirësimin e gjendjes 

në përgjithësi, me theks të veçantë të të rinjve.  

 

      Tab. nr. 10 Rezultatet e shprehura në përqindje 

 

Angazhimi i të rinjve në aktivitete sportive dhe rekreative, edhe sipas të 

Mënyrat më të mira për përmirësimin e sjelljeve negative 

 

 Nr. i 

respondentëve 

Përqindja 

 Përmirësimi i arsimit 

në përgjithësi 

1629 49.1% 

Rritja e vetëdijes 

përmes trajnimeve dhe 

kualifikimeve 

676 20.4% 

Angazhimi i të rinjëve 

në qendra rekreative 

864 26.1% 

Hartimi dhe zbatimi i 

programeve qeveritare 

për mbështetjen e të 

rinjëve 

92 2.8% 

Ngritja e shërbimeve 

ndihmëse sociale 

48 1.4% 

Nuk është përgjigjur 7 2% 

Total 3316 100.0% 
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anketuarve tregon për mungesën e tyre, dhe si pasojë kërkojnë alternativa 

tjera në kompensimin e saj. Këta dy faktorë do të ndikonin edhe në shtimin 

 e të rinjve në trajnime të cilat do të ishin dobiprurëse në ngritjen e vetëdijes 

së tyre. 

       Tab. nr. 11 Rezultatet e shprehura në përqindje 

 

Të rinjtë deklaruan se komponentet kryesore që ndikojnë në përhapjen e 

bindjeve ekstreme janë: në radhë të parë shoqëria 33.0 përqind, pastaj 

familja 32.4 përqind, dhe interneti 31.8 përqind. Siç mund të vërehet këtu 

nuk kemi ndonjë diferencë të madhe në përqindje dhe të tri komponentët janë 

në një farë forme paralele, dhe nuk vërejmë ndonjë dominim te theksuar të 

njërës apo tjetrës. Të tre faktorët mund të jenë elemente në përhapjen e 

bindjeve ekstreme, varësisht se me cilën janë të lidhur më shumë të rinjtë. 

Shoqëria, familja dhe interneti, në të shumtën e rasteve sikur janë përshtatur 

në këtë aspekt. Shoqëria konsiderohet si indikator, ngase, për bindje të tilla 

kërkohet edhe aferësi dhe besim i ndërsjellë, ndërsa interneti sot edhe në 

aspektin e ekstremizmit konsiderohet si element mjaft i fuqishëm për shkak 

Ndikimet  në përhapjen e bindjeve ekstreme 

 

 Nr. i 

respondentëve 

Përqindja 

 Shoqëria 1095 33.0% 

Familja 1075 32.4% 

Interneti 1056 31.8% 

Tjetër 80 2.4 

Nuk është 

përgjigjur 

10 3% 

Total 3316 100.0 
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të mos kontrollit nga ana e familjes lidhur me përdorimin e tij nga fëmijët e 

tyre. 

Gjithashtu, sipas të anketuarve informimi jo i drejtë në masë të 

konsiderueshme ishte ndikues në sjelljet e të rinjve, ku përgjigjet e tyre 

rezultuan si vijon: 34.9 përqind deklaruan se informimi jo i drejtë ndikon 

mesatarsisht, 32.4 përqind deklaruan shumë, 25.3 përqind pak, dhe 7.6 

përqind aspak. 

Informimi jo i drejtë krijon amulli dhe paqëndrueshmëri si në bindje po ashtu 

edhe në veprim. Nga përgjigjet shohim se, ky konsiderohet edhe si njëri ndër 

faktorët kyç në ndryshimin e personalitetit si dhe sjelljeve nga një pjesë e të 

rinjve. Gjithkush ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes; kjo e drejtë 

përfshinë lirinë e mbajtjes së mendimit pa ndërhyrje, si dhe lirinë e kërkimit, 

marrjes dhe njoftimit të informacionit dhe ideve përmes çfarëdo mediumi, pa marrë 

parasysh kufijtë. 

 

       Grafiku nr.7 Rezultatet e shprehura në përqindje 
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Të rinjtë dhanë mendimin e tyre edhe për arsyet se pse njerëzit nuk tregojnë 

për dukuritë negative të një personi, dhe komponentet dominante ishin se 

kanë frikë 42.2 përqind, nuk besojnë në drejtësi 26.5 përqind dhe presioni i 

shoqërisë 24.5 përqind.  

Frika konsiderohet si elementi bazë për mos pranimin, se posedon dukuri 

negative pikërisht nga frika, si nga familja, rrethi ku jeton dhe paaftësia me 

përballjen e kritikave.  Mosbesimi në efikasitetin e drejtësisë si dhe kritikat 

nga shoqëria, kanë bërë të ngjallë frikë, dhe kjo më pas ndikon edhe në 

mbylljen në vete të një numri të madh të tyre.  Shumë fëmijë të dhunuar në 

fëmijeri nga shkolla kanë vuajtur nga fobia sociale nga pamundesia për të 

folur në publik pa u ndjerë të gjykuar pra duke e ndjerë më shumë emocion e 

ankth gjykimin e tjetrit për të. 

  Grafiku nr.8Rezultatet e shprehura në përqindje 
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Rekomandimet 

 

"Informojmë që të Parandalojmë"  radhitet në mesin e projekteve që i 

kontribuojnë zgjerimit të pjesëmarrjes së rinisë në proceset parandaluese të 

dukurive që cënojnë sigurinë e të rinjve dhe mirëqenien e përgjithshme në 

Kosovë. 

Duke u nisur nga të gjeturat e këtij projekti në tërësi, iCHAT nxjerrë këto 

rekomandime:  

1. Të rritet numri i fushatave sensibilizuese dhe informuese për 

vetëdijësimin e të rinjve për dukuritë ekstremiste. 

2. Të rritet koordinimi dhe bashkëpunimi mes institucioneve vendore 

dhe atyre ndërkombëtare për t’i përcjellur aktivitetet e organizatave 

dhe grupeve, që mund të ndihmojnë në rekrutimin dhe financimin e 

individëve për aktivitete të ndryshme ekstremiste. 

3. Të krijohet raport mirebesimi në mes nxënësve dhe personelit 

arsimorë si parakusht i ngritjes së besimit të ndërsjellë. 

4. Ngritja e cilësisë në arsim, me theks të vecantë personelit arsimor, e 

cila do të ngrisë ndjenjën e mbështetjes nga nxënësit në kërkimin e 

këshillave. 

5. Ngritja e vetëdijës tek nxënësit për pranimin e diversitetit kulturor, 

etnik dhe fetar. 

6. E drejta e besimit fetar, si element parësor i respektimit të besimit 

individual, i cili mund të krijohet përmes ruajtjes dhe mos perdorimit 

të gjuhës fyese dhe denigruese kundër një religjioni të caktuar. 

7. Ngritja e kapaciteteve infrastrukturore për aktivitete sportive dhe 

rekreative si element i largimit nga dukuritë  negative. 
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8. Informimi jo i drejtë dhe i pakontrolluar, konsiderohet si njëri prej 

elementeve destruktive tek të rinjtë. Kontrollimi në qasjen e 

informimit nga të gjithë akterët relevant është imediat në 

parandalimin e prirjeve ekstreme. 

9. Reduktimi i frikës dhe mobesimit në raport me prindërit, 

mesimdhënësit, organet e rendit në ngritjen e shqetësimeve dhe 

problemeve individuale. 

10. Të promovohet Strategjia për parandalimin e ekstremizmit të 

dhunshëm dhe radikalizmit që shpie në terrorizëm 2015-2020, tek të 

rinjtë grup mosha 16-24 vjet.  

 

 

Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime "iCHAT" falënderon 

të gjithë akterët që u angazhuan dhe kontribuan në mënyrë dirkete apo 

indirekte në implementimin e këtij projekti. 
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Abbreviations: 
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Greetings friends, 

 

The phenomenon of violent extremism, now a global phenomenon has 

extended territory to Kosovo as well, whereby a considerable number of 

young people are engaged in foreign wars, of which few have returned to 

Kosovo. Given that Kosovo has drafted policies to prevent this phenomenon, 

however, it is not enough to prevent it only through written documents, 

because in this way we as a society are avoiding our responsibility. Kosovo 

has taken preventive measures, but little has been done to address those who 

have been part of extremist activities and are now facing the difficulties of 

their social integration. 

The Qualitative Institute for Researches, Analyses and Trainings has taken 

the initiative "Inform to Prevent" in order to strengthen the role of youth in 

preventing activities that affect their security because we consider that we 

can very easily be influential factors in changing young people if we jointly 

as a society engage in the proper channeling of young people's energy and 

give them the opportunity to be indicators of changes in their community. 

iCHAT as the acronym also assures, that only after researching and 

analyzing the problem, we can train individuals and groups that contribute 

to the overall social benefit. 

 

Besmir Kokollari 

Executive Director 
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Introduction 

The phenomenon of violent extremism now a global phenomenon, which has 

spread its roots in Kosovo as well, is one of the most widespread threats and 

for which preventative measures are needed, with particular emphasis on 

young people's awareness of ways of infiltration and other direct and indirect 

forms to engage in violent extremist activities with different religious or 

nationalistic motives. Kosovo has taken some preventive steps by adopting 

the law and the strategy for preventing violent extremism in Kosovo, but 

there is effectively no single magical response that can alleviate this problem 

but that a broad range of policies should be implemented by a considerable 

number of institutions and organizations that can contribute to the awareness 

of young people. One of the main stimulants of violent extremism is 

considered to be the language of hatred used by "influential people". 

Although the term "hate speech" has many definitions, depending on the 

country, cultures and laws concerned, it is generally acceptable as a 

systematic form of incitement of hate through official and unofficial means 

of communication targeting individuals or groups with ethnicity, religion, 

race, sexual orientation, etc., different from users of this language. 

Qualitative Institute for Researches, Analyses and Trainings has seen the 

need to intervene in this element, which is one of the tools used by 

individuals or groups of certain interests to manipulate and exploit young 

people for their purposes. We are witnessing that in recent years the 

involvement of young people in extremely violent activities, such as their 

involvement in foreign wars, has had a noticeable increase or at least they 

have been reported since they have been published and distributed at a fast 

pace, videos made by young people themselves, and the concrete response to 
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prevention or intervention in these extremely sensitive cases was late. In the 

field of combating terrorism, extremism and radicalism, Kosovo Police has 

worked on a total of 56 cases. 19 criminal reports were filed against 50 

persons, of whom 22 were arrested3. These cases have been identified in 

2015, and this number is sufficient to consider that the risk of this 

phenomenon is quite present in our country. 

Therefore, iCHAT, seeing the need for addressing this phenomenon among 

young people in our country, took the initiative "Inform to Prevent" in order 

to raise awareness of forms of involvement in extremism that lead to 

radicalism. 

 

1. About iCHAT 

Qualitative Institute for Researches, Analyses and Trainings is a non-profit 

organization, which was founded on 13.11.2014 according to the Law no. 04 

/ L-57 on Freedom of Association in Non-Governmental Organizations in the 

Republic of Kosovo, acting in accordance with the Statute and other legal 

acts. 

The main aims of iCHAT are: 

1. Independent research and analyses of public policies in the area of 

democratic governance as well as professional researches and analysis with 

full impartiality of local, regional and international issues. 

2. Strengthening the role of minorities in society (minority rights) - living in 

Kosovo, by supporting them, by promoting their rights guaranteed by the 

Constitution of the Republic of Kosovo to be equal citizens in Kosovo and at 

                                                           
3Annual report of the work of the Kosovo Police 2015 
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the same time being a powerful voice of them for equal opportunities for all 

communities living in Kosovo. 

 

1.1. Mission of iCHAT 

Qualitative Institute for Researches, Analyses and Trainings - iCHAT is a 

nonprofit organization, whose mission is to advance the well-being of 

citizens of the Republic of Kosovo through empirical researches, analyses 

and trainings, initiation for good information of public policy, awareness 

raising, regional and international cooperation, minority rights, advocacy and 

networking. 

Provide valuable incentives and activities to create effective initiatives and 

policies, ideas and concrete actions to enable an integrated response of the 

state, civil society and the community to negative actions and those that 

promote such actions. The objective is to address this action effectively and 

dynamically in the four basic areas of coping with the problem, law 

enforcement, prevention, treatment and harm reduction and education. 

 

2. The aim and the objectives 

 

The purpose of this awareness-raising initiative and this project was to build 

capacities within youth, which contributes to the awareness of preventing 

youth involvement in violent extremist activities and had specific objectives: 

-  Awareness of young people aged 16 to 20 for forms of influence that send 

to violent extremism for a period of 6 months.  

- Encouraging critical thinking of young people from 14 high schools in 

Kosovo, promoting peace and preventing their involvement in extremely 

violent activities. 
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3. Expected results 

The expected results to be achieved through this project were: 

-Young people beneficiaries from this project after certification are ready to 

prevent the ways of influence to engage in extreme activities and ideologies. 

-Various forms of hate speech were prevented within youth. 

-56 peace promoters are aware, and certified by this project in preventing the 

spread of forms of violent extremism to the rest of the youth. 

- Through this project the role of youth is strengthened. It has been made 

their empowerment in combating ideologies that send to violent extremism. 

 

 

4. Geographic Coverage 

Analyzing data from law enforcement organs in our country, we have seen 

that young people involved in ideologies, and activities with extremely 

violent tendencies come from the municipalities of Ferizaj, Kaçanik, Prizren, 

Gjilan, Peja, Mitrovica, and Vushtrri, thus the selection of the geographical 

area has been made to be covered with the activities of this project. 
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Executive Summary of Activities 

 

Qualitative Institute for Researches, Analyses and Trainings "iCHAT" within 

the project "We inform to Prevent" conducted the research in 7 

municipalities: Vushtrri, Mitrovica, Ferizaj, Gjilan, Prizren, Kaçanik and 

Peja, including a sample of 3316 valid surveys. 

 

Picture no. 1. Field research 

 

iCHAT in the second phase of youth information has continued to hold 

lectures in 14 schools with the theme "Hate Speech" as a tool used by 

individuals or groups targeted to infiltrate young people in activities that 

affect their safety and general well-being. These lectures were held with 

experts in social fields: Psychologist (Gëzim Shala), Sociologist (Vildane 

Sllamniku) and Theologian (Besnik Murati). 
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Picture no. 3. Lecture"Hate speech"  

Picture no. 4. Lecture"Hate speech"  

In the framework of the project "We inform to Prevent, supported by United 

States Agency for International Development- USAID and implemented by 

Advocacy Training and Resource Center- ATRC, iCHAT Institute on 21.04.2017 

held the training "Diplomatic program of Youth for Promotion of Peace 

"with about 55 secondary school students in Peja, Prizren, Ferizaj, Mitrovica, 
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Vushtrri, Kaçanik and Gjilan. Students through the group work shared 

different ideas and experiences from their lives with the aim of solving and 

presenting the most innovative and interesting ideas that best represent the 

language of peace and paying particular attention to the opinion of each 

group member, coming from different parts of Kosovo. 

Picture no. 4 "Diplomatic program of Youth for Promotion of Peace" 

These ideas were presented in particular through the puzzles and sketches 

that they worked through this two-day training, and most importantly, they 

defended their ideas toward different questions and were very open to 

suggestions and recommendations that would help improve various aspects 

they represented or in which they believed. 

Sensitive aspects and phenomena were dealt by all the groups for which they 

provided their opinions, views and recommendations regarding those issues. 

In this training, participants discussed various topics and problems which 

according to them represent the extreme phenomena in our country. 



50 
 

Picture no. 5 "Diplomatic Program of Youth for Promotion of Peace" 

In the end, participants were certified as promoters of peace.

Picture no. 6 "Diplomatic Program of Youth for Promotion of Peace" 

Qualitative Institute for Researches, Analyses and Trainings "iCHAT" in the 

framework of the project "We inform to Prevent" has also conducted a Social 

Experiment in the center of Prishtina with the motto No Walls. The purpose 

of the experiment was to convey the sensitizing message to the society for 

the elimination of prejudices and full respect for human rights. 
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Picture no.7. Social experiment "No Walls" 

 

Qualitative Institute for Researches, Analyses and Trainings "iCHAT" at the 

end of each project organizes a concluding conference for the publication of 

the findings and the final report, whereby all the partners and actors involved 

in the project are invited, in order to jointly disclose and analyze the findings 

as well as evaluate the impact of this project. 
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Methodology: Qualitative Institute for Researches, Analyses and Trainings 

"iCHAT", within the project "We Inform to Prevent", conducted the research 

in 7 municipalities: Vushtrri, Mitrovica, Ferizaj, Gjilan, Prizren, Kaçanik and 

Peja, including a sample of 3600 surveys from which 3316 proved to be 

valid. The purpose of this research was to measure and evaluate the real state of 

tendencies of youth involvement in extremely violent activities. 

 The questionnaire was compiled by three experts engaged in the project and 

had psychological, sociological and theological character. This was done in 

order for this phenomenon and this questionnaire to yield results from three 

perspectives.The first part of the questionnaire consists of demographic 

questions, then the second part contains indirect questions of psychological 

and sociological character, and the last part was in the form of assertions that 

respondents had to circle if they agreed or not with the given assertions. 

The sample is made up of 3672 respondents of which 3316 were valid. This 

sample included the high schools of these municipalities, a total of 17 

schools, namely from (9) classrooms of these schools (classes X, XI, XII), 

which means that the survey was conducted with 153 classes calculating one 

average 24 pupils per class, which includes a total of 3672 students as a 

sample for this research. 
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The selection of municipalities (Vushtrri, Mitrovica, Ferizaj, Gjilan, Prizren, 

Kaçanik and Peja) was done intentionally based on data from Kosovo Police 

reports that indicate cases of youth involvement in violent extremism. 

The following table shows the geographical spread of the sample. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

                   Tab.1. Geographical spread of the sample 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residence 

 

 No.  of 

respondents 

Percentage 

 Vushtrri   746 22.5% 

Mitrovicë 448 13.5% 

Ferizaj 512 15.4% 

Gjilan 510 15.4% 

Prizren 520 15.7% 

Kacanik 209 6.3% 

Pejë 371 11.2% 

Total 3316 100.0% 
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This research was conducted in 17 high schools in the municipalities of 

Vushtrri, Mitrovica, Ferizaj, Gjilan, Prizren, Kaçanik and Peja, with classes 

X, XI, and XII in a period of 8 days. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tab. no. 2 Schools involved in the research 

 

The questionnaire contained of 15 questions that were formulated in the form 

of questions and in the form of affirmative statements, in order to measure 

tendencies or get tp know their opinion about extremely violent activities. 

School 

 

 No. of 

respondents 

Percentage 

 Agrobiznesi 4 1% 

Zenel Hajdini 324 9.8% 

Bujqesi 4 1% 

Faik Konica 201 6.1% 

Pjeter Bogdani 56 1.7% 

Kuvendi i Arberit 158 4.8% 

Frang Bardhi 215 6.5% 

Hasan Prishtina 168 5.1% 

Eqrem Qabej 204 6.2% 

Xhavit Ahmeti 214 6.5% 

Ali Hadri 374 11.3% 

Marin Barleti 232 7.0% 

Lutfi Musiqi 11 3% 

Hasan Prishtina 389 11.7% 

Gjon Buzuku 318 9.6% 

Remzi Ademaj 206 6.2% 

Bahri Xharra 238 7.2% 

Total 3316 100.0% 
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Students were asked "In normal circumstances can all people be 

trustworthy?" Their dominant response from the selected options was "Some 

people can be trusted" with a percentage of 82.3 percent. 

        Tab. no. 3 Results expressed in percentage  

 

From the given answers, we can see that some people can be trusted, and this 

is more commonly referred to in close family members. However, in the 

percentage that no one can be trustworthy, this shows a distrust of the new 

generation, such as the lack of proximity and mutual communication in the 

family as well as in school and society, which has created gap of mistrust. 

 

 

 

 

 

Trust in people in general  

 

 No. of respondents Percentage 

 All people are 

trustworthy 

145 4.4% 

Some people are 

trustworthy 

2730 82.3% 

No one can be 

trustworthy 

426 12.8% 

Not answered 15 5% 

Total 3316 100.0% 
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Then the students were asked which of the given options described them 

best? 

Words that describe them the best 

 

 No. of respondents Percentage 

 Pupil 1521 45.9% 

Albanian 695 21.0% 

Muslim 603 18.2% 

Christian 62 1.9% 

Artist 260 7.8% 

Athlete 20 6% 

Else 7 2% 

Not answered 148 4.5% 

Total 3316 100.0% 

        Tab.4 Results expressed in percentage 
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            According to the results students first identified themselves as pupils 45.9 

percent, then as Albanians 21.0 percent, and then as Muslims 18.2 percent. 

From the answers given we see that three elements are dominant, first as 

pupils, Albanians and Muslims. Here we see the pursuit of personality closely 

linked to the professional identity as a pupil, the national one, and then the 

religious one. 

 

               Graph no.1 Data expressed in percentage 

 

In cases when they need advice, they first ask a family member 80.6 percent, 

then a friend 8.3 percent, then teachers 5.6 percent and then a religious 

lecturer 3.1 percent. Family members are considered the most worthy of 

seeking an advice, considering their young age. But what we can conclude is 

that after the family, teachers are not considered worthy of advice, and 

consequently seek other alternatives to society and to religious lecturers. 

 

99%

100%

100%

100%

1521 695 603 62 260
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148 3316

45,90% 21,00% 18,20% 1,90% 7,80%

6% 2%
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SOURSE OF ADVICES
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Tab.5. Results expressed in percentage 

 

The affirmative statements that measured the attitudes of students were 

related to the issue of religion. 

Pupils in the larger percentage were not sure if people of other religions were 

as good as people from their religion (45.2 percent) and a significant 

proportion of them (40.5 percent) agree with this fact. To most people, the 

issue of religion is considered as sacred, untouchable, which symbolizes 

individual feeling. Starting from this principle, each one regardless of 

religion can be considered good even though it belongs to another religion. 

While in the chart below (Graph No.3) we notice that young people mostly 

disagree with "People should be free to say what they like even if they 

offend others" at a rate of 44.4 percent, while 37.0 percent of them agreed 

with this assertion, and 18.6 percent were not sure. What is considered as 

unacceptable to almost the majority is that if some people use the right to 

freedom of speech to offend the faith and identity of the other. From this we 

People of other religions are as good as people of my religion 

 No. of respondents Percentage 

 Agree 1342 40.5% 

Not very sure  1499 45.2% 

Disagree  460 13.9% 

Not answered 15 5% 

Total 3316 100.0% 
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see that freedom of speech also has the limits of expression, with particular 

emphasis on the issue of faith and that of national identity. 

 

Graph no.2Results expressed in percentage 

 

Since the focus of this research was to observe tendencies for inclusion in 

extremely violent activities, the respondents gave their opinion on the 

statement "If a student offends my religion I will try to stop it even if I would 

hurt him/her." Data are presented in the table below and graphical form. 

If a student offends my religion I will try to stop him/her even 

if I would hurt him/her 

 

 No. of respondents Percentage 

 Agree 1136 34.3% 

Not sure  969 29.2% 

Disagree 1211 36.5% 

Total 3316 100.0% 

P A J T O H E MN U K  J A M  I  
S I G U R T Ë

N U K  
P A J T O H E M

N U K  Ë S H T Ë  
P E R G J I G J U R

T O T A L

13421499460

15

3316

40,50%45,20%13,90%

5%

100,00%

PEOPLE SHOULD BE FREE TO SAY 
WHAT THEY LIKE EVEN IF THET 

INSULTS OTHERS

Nr. i respondentëve Përqindja
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Graph no.3Results expressed in percentage 

 

The results expressed above show that the difference between those who 

agree and disagree with the mentioned assertion is only 2.2 percent. The 

difference between those who would use violence as a means of prevention 

with those who would not use it is too small. This means that the feeling of 

faith, no matter how much they practice, is considered untouchable and 

inviolable. And as a consequence, a large part consider force as an option in 

preventing others. 

While we see the graph and the following statement (Graph No. 4) that they 

largely agree that the use of physical force is not okay to solve the problems 

67.3 percent. 
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Graph no. 4 Results expressed in percentage 

Noting the difference between these two statements, on the one hand, that a 

mass of 67.3 percent of respondents do not see the problem solving in the 

use of force, and on the other hand there is a margin of only 2.2 percent 

among those who agree and disagree that "If a student insults my religion, I 

will try to stop it even if I hurt him/her ", then this information immediately 

make us to raise hypotheses and new questions as to which factors may be 

influential that for young people the use of force is not the solution, but when 

it comes to offending the religion, they could do things that could also hurt 

the other? Although, the vast majority are against the use of force in solving 

problems amongst people, it remains a puzzle the contradiction, the fact that 

violence is not a solution to the problems, but in the matter of insulting 

religion is considered a prevention option. 
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By analyzing this data, we consider that in this case it is of interest to see 

how the answers to this question remain, depending on the regions or 

communes. 

Tab. no. 8 Data expressed in number of respondents 

 

From the table above we see the distribution of respondents' responses based 

on municipalities, which shows that the results are very worrying starting 

with the Municipality of Vushtrri where the number of respondents with the 

compatibility of the use of violence is increased if one would offend 

another's religion, then with Mitrovica where only 2 is the number of 

distinctions between those who agree and disagree, continuing with other 

municipalities where we really see worrisome results. 

 

If a pupil would insult my religion I would try to stop him/her even if I would 

hurt him/her. 

 
Agree Not sure Disagree 

 

 

 

Residence 

Vushtrri 130 190 100 

Mitrovicë 135 160 137 

Ferizaj 148 141 163 

Gjilan 128 147 143 

Prizren 237 143 240 

Kacanik 177 58 200 

Pejë 191 130 218 

Total 1154 969 1193 
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Generally, according to the respondents, the key causes that affect young 

people's behavior are: excessive self-confidence 62.9 percent, and financial 

benefits 25 percent, then religious beliefs 6.4 percent. Overconfidence, is 

considered an attribute of youth and that as a result of not the right judgment 

of things. While financial gains and religious beliefs are related to the fact 

that some of them may use material benefits for the purpose of religious 

deviations, calling on religious beliefs, as shown in the table and chart 

below: 

 

Causes of behavioral change in young people 

 

 No. of respondents Percentage 

 Excessive self-

confidence 

2085 62.9% 

Financial 

benefits 

859 25.9% 

Religious beliefs 222 6.7% 

Else 131 4.0% 

Not answered 19 6% 

Total 3316 100.0% 

          Tab. no. 9Results expressed in percentage 
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Kosova's youth do not seem judgmental regarding to clothing. They largely 

believe that the way one is dressed does not indicate what a person is 71.7%, 

and only 24.1% consider that the clothing is an indication of what a person is. 

From the outside view, according to the overwhelming majority of 

respondents, clothing does not personify a person's identity, though the 

opinion of those who think the opposite is not scarce. It can also be based on 

how the conception of the respondents consider what a normal outfit is and  

what is not. 

 

     

Graph no.5Results expressed in percentage 
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Yet another relevant result is that according to them there is no great 

cooperation between youth, family, school and other institutions in the 

prevention of violent behaviors. The chart below presents data where 44.4 

percent said that cooperation is at an average level, then 31.7 percent stated 

that cooperate less, 12.1 percent much, and 11.2 percent at all. This mutual 

non-cooperation between key factors, may also be perceived as a lack of 

proper communication between youth, school and other institutions. Many 

factors influence this, but the most important ones that can be conceived are; 

the fear among young people, the mistrust that they will find the right 

support, the inability of age to face criticisms from the family, school, and 

others. 

 

Graph no.6Results expressed in percentage 
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Taking into account that the aim was to assess also the alternatives to 

improve the situation, the youth seems to think that the main key is the 

general improvement of education 49.1 percent, then the engagement of 

young people in recreation centers 26.1 percent, and raising awareness 

through trainings and qualifications 20.4 percent. The issue of increasing the 

quality of education in schools is considered to be a key indicator in 

improving the overall situation, with particular emphasis on young people. 

 

      Tab. no. 10 Results expressed in percentage 

 

 

Best ways in improving the negative behaviors of young people 

 

 No. of respondents Percentage 

 Improving education in 

general 

1629 49.1% 

Awareness raising 

through training and 

qualifications 

676 20.4% 

Engaging youth in 

recreation centers 

864 26.1% 

Design and 

implementation of 

government programs 

to support youth 

92 2.8% 

Establishing social 

ancillary services 

48 1.4% 

Not answered 7 2% 

Total 3316 100.0% 



68 
 

Young people's engagement in sports and recreational activities, according to 

the respondents, shows their lack, and consequently require other alternatives 

to compensate it. These two factors would also affect the increase of young 

people in trainings that would be beneficial in raising their awareness. 

       Tab. no. 11 Results expressed in percentage 

Youth said that the main components that affect the spread of extreme beliefs 

are: in the first place society 33.0 percent, then the family 32.4 percent, and 

internet 31.8 percent. As can be seen here, we do not have a big difference in 

percentage and three components are in some parallel form, and we see no 

significant predominance of one or the other. All three factors may be 

elements in the spread of extreme beliefs, depending on which young people 

are connected more. Society, family and the internet, in most cases, as if they 

have been adapted in this regard. Society is considered as an indicator 

because, for such convictions, mutual affiliation and trust is also required, 

while the Internet today also in terms of extremism is considered to be a 

powerful element because of the lack of family control over its use by their 

children. 

Impacts on the spread of extreme beliefs  

 

 No. of respondetns Percentage 

 Society  1095 33.0% 

Family 1075 32.4% 

Internet 1056 31.8% 

Else 80 2.4 

Not answered 10 3% 

Total 3316 100.0 
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Also, according to respondents incorrect information to a considerable extent 

was influential in the behaviors of young people, where their responses 

resulted as follows: 34.9 percent claimed that incorrect information affects 

on an average, 32.4 percent said much, 25.3 percent less, and 7.6 percent at 

all. Incorrect information creates instability in obedience and also in action. 

From the answers we see, this is also considered as one of the key factors in 

changing personality as well as behavior from a part of the youth. Everyone 

has the right to freedom of thought and expression. This right includes the  

 

Graph no.7 Results expressed in percentage 

freedom to hold an opinion without interference, as well as the freedom to 

search, receive and notify information and ideas through any media without 

taking into account the boundaries. 

Youth gave their opinion also for the reasons why people do not show 

negative phenomena of a person, and dominant components were that they 
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are afraid 42.2 pecent, that they do not believe in justice 26.5 pecent and 24.5 

pecent because of society pressure. 

Fear is considered as the basic element of non-acceptance, that it possesses a 

negative phenomenon, precisely because of fear, such as from the family, the 

district where it lives, and the inability to cope with criticism. Mistrust in the 

efficiency of justice and criticism from society, have become fear-inspiring, 

and this in turn affects the current isolation of a large number of them. Many 

children raped in childhood in school have suffered from social phobia by 

the inability to speak in public without being felt judged so feeling with more 

emotional and anxious the judgment of the other for her/him. 

 

Graph no.8 Results expressed in percentage 
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Recommendations 

 

"We Inform to Prevent" is among the projects that contribute to the 

expansion of youth participation in the prevention processes of phenomena 

that affect youth safety and general well-being in Kosovo. 

Starting from the findings of this project as a whole, iCHAT issues these 

recommendations: 

1. Increase the number of awareness-raising campaigns on youth 

awareness of extremist phenomena. 

2. Increase coordination and cooperation between local and 

international institutions to track the activities of organizations and 

groups that can help recruit and finance individuals for various 

extremist activities. 

3. Establish a trustworthy relationship between students and educational 

staff as a prerequisite for building mutual trust. 

4. Raising the quality of education, with special emphasis on education 

staff, which will raise the sense of support from students in seeking 

advice. 

5. Raising awareness among students about the acceptance of cultural, 

ethnic and religious diversity. 

6. The right to religion as a primary element of respect for individual 

faith, which can be created through the preservation and non-use of 

insulting and denigrating language against a particular religion. 

7. Establishment of infrastructure capacities for sports and recreational 

activities as an element of elimination from negative phenomena. 

8. Unjust and uncontrolled information is considered to be one of the 

destructive elements among young people. Controlling access to 
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information by all relevant stakeholders is imminent in preventing 

extreme inclinations. 

9. Reducing fear and mistrust in relation to parents, teachers, law 

enforcement agencies in raising concerns and individual problems. 

10. To promote the Strategy for the Prevention of Violent Extremism and 

Radicalization leading to terrorism 2015-2020, in the youth group 

aged 16-24. 

 

Qualitative Institute for Researches, Analyses and Trainings "iCHAT" 

thanks all the stakeholders who engaged and contributed directly or 

indirectly to the implementation of this project. 
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