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1. Hyrje 
 

Kjo përmbledhje është një dokument i përgatitur pas një aktiviteti hulumtues që kishte për qëllim 

matjen e opinionin të të rinjëve në lidhje me ekstremizmin dhe radikalizmin në Kosovë. Nga shumë 

raporte dhe diskutime që zhvillohen në qarqe të ndryshme publike, brenga e shoqërisë në lidhje me 

ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalzmin vazhdon të jetë me prezencë të lartë. Në veçanti të rinjtë 

janë kategoria më e ndikuar dhe prekur nga kjo dukuri shqetësuese. E veçanta e gjithë kësaj është që 

të rinjtë shpeshherë pavetëdijshëm bëhen pjesë e dukurive të tilla negative dhe vrasëse e së 

ardhmes së tyre.  

Jo gjithherë të rinjtë janë fajtorë për situatën në të cilën ata gjenden në rrethana të pavetëdijshme. 

Kjo ndodhë për shkak të aftësive të tyre intelektuale për t’i gjykuar gjërat në mënyrë racionale. Por, 

ndodhë edhe për shkak se shpesheherë ata gjenden në situata ku nuk gjejnë mbështetje të 

nevojshme. Madje në shumë raste, ata shrytëzohen nga burime të ndryshme për qëllime që nuk 

përkojnë me pritjet e tyre jetësore dhe të së ardhmës.   

Kjo përmbledhje përfshinë vetëm një pjesë të asaj që është synuar të arrihet, duke i bërë të rinjtë 

më aktiv në perceptimin dhe gjykimin e rreziqeve që vijnë si rezultat i fenomeneve jo të dobishme që 

ndodhin në jetën tonë. Ekstremizmi i dhunshëm dhe radikalizmi potencialisht përfshinë kryesisht të 

rinjtë. Ndërkohë, që në Kosovë, kemi gjithë mekanizmat ndërlidhës ligjor, institucional, strategjik 

dhe madje edhe financiar në shumë raste, që të rinjtë të mbrohen dhe të bëhen imun nga ndikimet e 

shumta që ndërlidhen me ekstremizëm.  

Të dhënat në këtë përmbledhje janë paraqitur duke i përfshirë në proces pikërisht të rinjtë. 

Perceptimet e tyre të deklaruara gjatë këtij procesi, jo vetëm se janë të dobishme për të parë se ku 

jemi si shoqëri, por i kemi bërë që të rinjtë të ndjejnë se zëri i tyre është i ndëgjueshëm edhe në këtë 

sferë.  

Andaj, perceptimet e të rinjëve nga pesë komuna të regjionit të Prishtinës, si Fushë Kosovë, 

Podujevë, Obiliq, Drenas dhe Lipjan, janë me interes për t’u trajtuar nga organet  gjegjëse lokale. Kjo 

bënë që në kuadër të forumeve lokale të sigurisë, të rinjtë të kenë fokusin meritor, ndërkohë që 

kontributi i përbashkët do t’i ndihmoj arritjes së qëllimeve afagjata, për të çrrënjosur dukuritë 

negative shoqërore që janë të lidhura me ekstremizëm të dhunshëm dhe radikalizëm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Qëllimi dhe metodologjia 
 

Qëllimi kryesor i kësaj përmbledhjeje të mendimeve të të rinjve është që t’i ofroj akterëve lokal të 

sigurisë publike, një pasqyrë të shkurtër në lidhje me problematikën e radikalizmit dhe ekstremizmit 

tek të rinjtë. Në procese të politikëbërjes, përveç identifikimit të qartë të problemti, është me 

interes të konsultohet publiku nëse do t’i pranoj veprimet e planifikuara apo jo. Në një formë, 

perceptimi i të rinjëve kundrejt kësaj dukurie, është me interes për Kshillin Komual pë Siguri në 

Bashkësi KKSB-të dhe mekanizmat tjerë, për të parë se cilën rrugë duhet ndjekur.  

Në këtë rast, kjo përmbledhje do të shërbej për të diskutuar të gjeturat, si dhe situatën aktuale për 

secilën komunë që është e lidhur me aktivitetet të parandalimit të shtrirjes si dhe përfshirjes së 

aktiviteteve me bazë ekstremiste fetare dhe radikale. 

Metodologjia  

Kjo përmbledhje është përgatitur duke ndjekur një metodologji të kombinuar të mbledhjes së të 

dhënave. Njëra qasje është bazuar në grumbullimin e të dhënave nga tavolina e punës 

(deskresearch). Kjo metodë është shumë me relevancë për të parë se si është trajtuar kjo 

problematikë nga mekanizma, dokumente dhe hulumtimet e kaluara si dhe për të parë nëse ka 

ndonjë ngjashmëri me qasjen që është përdorur në këtë përmbledhje.  

Ndërsa, qasja tjetër ka të bëjë me hulumtimin empirik, që në këtë rast është i kombinuar.Mbledhje e 

të dhënave kuantitative dhe kualitative. Kjo është bërë duke përdorur teknikën e grupeve të fokusit 

me të rinjët. Nga këto grupe të fokusit fillimisht është kërkuar të japin vlerësime që kanë të bëjnë 

me të dhënat sasiore, ndërsa në pjesën e dytë fokusi ka qenë tek nxjerrja e të dhënave cilësore. 

Rëndom në këto diskutime, kanë marrur pjesë aktivisht një numër i të rinjëve që është standard për 

një grup të fokusit.  

Në secilën komunë të përfshirë në projekt është mbajtur nga një takim i grupit të fokusit. Në Fushë 

Kosovë kanë marrë pjesë 23 pjesëmarrës, në Podujevë 20 pjesëmarrës, në Obiliq 17 pjesëmarrës, në 

Drenas 18 pjesëmarrës dhe në Lipjan 19 pjesëmarrës. Në tërësi ka qenë të përfshirë gjithsejt 97 

persona, prej të cilëve janë nxjerrë të dhëna sasiore dhe cilësore. 

Më pas këto të dhëna të mbledhura nga terreni dhe ato të mbedhura tavolina dhe burime tjera, janë 

përpunuar individualisht për secilën komunë dhe në mënyrë të përmbledhur po ashtu për gjitha 

komunat. Kjo do të sherbej që të kemi edhe diskutime krahasuese në mes gjithë komunave të 

përfshira në projekt. Do të jetë me shumë relevancë, të zhvillohet edhe ky diskutim, që të rinjtë nga 

një komunë kanë mendim të ndryshëm nga një komunë tjetër.  

 

 

 

 

 



3. Radikalizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm tek të rinjtë 
 

Ekstremizmi i dhunshëm dhe radikalizmi vazhdon të mbetet një sfidë e vështirë për shumë vende. 

Në Kosovë përkundër shumë përpjekjeve institucionale, perceptimi mbi rrezikun që vjen nga këto 

veprime kundër njerëzore dhe kundër paqes, vazhdon të jetë i lartë. Edhe pse, të dhënat e ndyshme 

tregojnë që trendi i bashkëngjitjes së qytetarëve të Kosovës në luftërat në Siri dhe Irak, është 

zvogëluar1 , aktivitetet që kanë të bëjnë me nxitje të veprimeve ekstremiste dhe radikale vazhdojnë 

të jenë aktive.  

Grupi më i ndieshëm kundrejt këtyre dukurive me rrezik shoqëror mbesin të rinjtë. Ka shumë burime 

hulumtuese që veçojnë shkaqet dhe faktorët që ndikojnë në radikalizimin e të rinjëve. Arsyeja pse të 

rinjtë janë më të ekspozuar ndaj futjes në qarkun e radikalizimit dhe ekstremizmit, ndërlidhet me 

gjendjen psikologjike dhe sociale të të rinjëve si pjesëtarë të shoqërisë. Faktorë të tillë që mund t`i  

cilësojmë si faktorë të brendshëm psikologjik janë:  

“i) Kriza e identitetit; 

ii) Kriza personale; 

iii) Rrethanat personale; 

iv) Aspiratat e papërmbushura; dhe  

v) Kriminaliteti2 

Faktorët e lart cekur që janë të ndërlidhur me individin, kanë ndikim të jashtëzakonshëm në 

zhvillimin apo mos zhvillimin e gjendjes së tillë emocionale të një të riu. Por, ndërlidhur me faktorët 

individual rol të madh luajnë edhe faktorët e shumtë të mjedisit të jashtëm. Kriza identitare dhe 

personale e një të riu, pastaj mos përmbushja e një aspirate apo synimi, jo gjithëherë është i 

determinuar vetëm nga karakteri dhe kapaciteti i individit. Fatkeqësisht, në mos arritjen e qëllimeve 

jetësore të të rinjve ndikim të madh ka edhe sistemi dhe integriteti qeverisës, niveli arsimor, 

mospërfshirja sociale, gjendja ekonomike e vendit e kështu me radhë.  

Situata e tillë është e ngjashme në gjithë Ballkanin Perëndimor. Të rinjtë e kësaj pjese janë më të 

rrezikuar për të e gjetur veten në organizime të tilla, që shpiejnë deri në terrorizëm. Andaj, faktorët 

e jashtëm që kanë ndikim të theksuar në nxitjen e të rinjëve në radikalizëm dhe ekstremizëm të 

dhunshëm. Këta faktorë sipas shumë hulumtimeve janë ndarë në dy grupime të mëdha: Faktorët 

shtytës dhe faktorët tërheqës.  

Faktorët  shtytës -  që i shtyejnë shumë individ që të rreshtohen në grupe dhe oragnizata të 

ndryshme që kanë për qëllim të përhapin urrejtje dhe nxisin dhunë janë të shumtë. Disa prej tyre 

mund të konsiderohen edhe global. Në kontektsin kosovar, sipas Analizës së Pulsit Publik në Kosovë, 

si faktorë shtytës janë cilësuar: “Papunësia, varfëria dhe faktorët socio-ekonomk; mungesa e 

pjesëmarrjes në aktivitete të organizuara; ndjenja e izolimit; diferenca në sistem dhe largimi nga 
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2Komiteti Shqiptar i Helsinkit (2018). Ekstremizmi I dhunshëm sfida madhore e kohës sonë – Manual për 
organizatat e shoqërisë civile, faqe. 8. 



shteti; ndjenja e izolimit nga bota dhe kërkimi për një komunitet më të madh; sistemi arsimor i 

dobët; stgmatizimi nga shoqëria; kriza e identitetit dhe indoktrinimi fetar; korrupsioni”3.  

Faktorët tërheqës – që janë konsideruar se i tërheqin më shumë të rinjtë për t’u përfshirë në 

veprime radikale janë: “imamët e arsimuar në Lindjen e Mesme të cilët u radikalizuan; organizatat 

humanitare të Lindjes së Mesme; literatura e shtypur, interneti dhe mediat sociale; pritjet e 

shpërblimeve, shtrembërimi i doktrinës së zakonshme fetare”4. 

Bazuar në këta faktorë, të rinjtë janë ata që më shumti mund të jenë “viktimë” e përfshirjes në 

veprime të tilla, që do të jenë vështirë të ripërtritshme edhe nëse ndodhë pendimi i tyre. Ka shumë 

të rinjë, që në mënyrë të vetëdijshme fillojnë procesin e përfshirjes në grupime të tilla. Vet 

radikalizimi dhe rruga drejt ekstremizmit është një proces, dhe nuk është një ngjarje apo vetëm një 

veprim. Edhe faktorët e mësipërm, jo të gjithë janë relevant për secilin individë që fillon radikalizmin 

e tij. Secili individ ka veçoritë e tij personale, dhe secili intrigohet nga një apo më shumë prej 

faktorëve të sipërpërmendur. Rrjedhimisht, radikalizmi dhe ekstremizmi që shpiejnë në terrorizëm, 

zhvillohen përmes disa veprimeve, që bëjnë një proces të ndërlikuar dhe vështirë të identifikuar nga 

publiku. Andaj themi se, shumë njerëz nuk e kanë të qartë në fillim qëllimin dhe procesin e 

radikalizimit. Për këtë qëllim, se cili i ri apo e re dhe secili organ gjegjës institucional dhe organizatë 

jo institucionale, madje edhe secili prind dhe familje, duhet të njoftohet me shenjat që tregojnë një 

individ është duke u ushqyer me bindje radikale.  

Shenjat se një individ mund të shfaqë duke u përfshirë në një proces radikalizues dhe ekstremist 

janë:  

 Luhatje temperamenti, humbje e interesit në mënyrë të papritur dhe drastike, si dhe 

distancim nga aktivitetet e mëparshme, familja apo miqtë; 

 Krijimi i miqësive të reja, që fshehin identitetin e tyre dhe ndikojnë negativisht mbi të; 

 Luhatje në karakter, ndryshime të papritura dhe drastike në pamje ose në veshje; 

 Ndryshime të përgjithshme në humor, gjendje shpirtërore dhe sjellje të luhatura lidhur me 

ushqimin, gjuhën ose financat (duke kursyer apo duke shpenzuar para në mënyrë të 

papritur); 

 Ndryshimet në sferën sociale, komente antisociale, refuzim të autoritetit, refuzim për të 

bashkëvepruar në mënyrë shoqërore, tërheqje dhe izolim; 

 Të folurit në mënyrë të përçarë ‘ata dhe ne’, apo me terma përçmues ndaj të tjerëve që janë 

të ndryshëm, duke refuzuar të merren me ta ose duke abuzuar ndaj tyre;43 

 Shprehja e pikëpamjeve radikale apo mbështetja e pikëpamjeve të tilla, duke justifikuar 

veprimet e radikalistëve, duke mbështetur mesazhe ekstremiste,akte apo mjete të 

dhunshme; 

 Rritja e ndjeshmërisë ndaj teorive apo kaliptike e konspirative dhe ndjenjave të 

persekutimit; 

 Interesimi i papritur për politikën e brendshme ose të jashtme, duke shfaqur mosbesim dhe 

irritim ndaj politikëbërësve; 

 Përdorimi i literaturës dhe imazheve ekstremiste; 

                                                           
3UNDP (2017). Analiza e Pulsit Publik, Parandalimi I ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë, faqe 18. 
4Po aty, faqe 19.  



 Vendosja e kontakteve me rekrutuesit ekstremistë, duke u bashkuar ose duke u përpjekur 

për t’u bashkuar me organizatat ekstremiste; 

 Përpjekje për të rekrutuar të tjerë në ideologji ekstremiste; 

 Përgatitje për të thënë lamtumirë; 

 Të qenët i fshehtë dhe ngurrues për të diskutuar aktivitetet, vendndodhjen, 

bashkëpunëtorët; 

 Kalimi i kohës së tepërt në internet ose në telefon, duke ndryshuar identitetin online, duke 

zotëruar telefona celularë ose pajisje të ngjashm edhe duke i mbajtur ato private në mënyrë 

strikte5. 

 

Të gjitha këto shenja dalluese për të ndryshimet drastike dhe të shpejta që ndodhin tek një person, 

janë potencialisht më të mëdha të ndodhin tek një i ri apo e re, madje edhe fëmijë. Radikalizmi 

rrezikon më së shumti grupet në nevojë, ku përfshihen fëmijët dhe të rinjtë, ata që e kanë përjetuar 

ekstremizmin dhe konfliktet e dhunshme, njerëz (gra e burra) që jetojnë në mjedis të varfër socio-

ekonomik. 

 

Komunat, forumet e sigurisë dhe politikat lokale për parandalimin e 

ekstremizmit dhe radikalizmit 
Edhe pse kompencat qeverisëse në mes nivelit qendror dhe atij lokal, janë të definuara qartë përmes 

legjislacionit, komunat nuk janë të liruara nga përgjegjëisa e tyre për të ofruar siguri publike. Organet 

e sigurisë publike, sikur është Policia e Kosovës, ka përgjegjësitë e veta të lidhura me nivelin qendror. 

Mëgjithatë, ka një obligim për të bashkëpunuar dhe ofruar shërbimin e tyre sipas nevojave dhe 

kërkesave të qeverisë lokale.  

Një nga mekanizmat më dominant të këtij bashkëpunimi është Këshilli Komunal për Siguri në 

Bashkësi (KKSB). Ky mekanizëm apo forum i 

sigurisë lokale vepron kryesisht si trup 

konsultativ ndaj autoriteteve lokale dhe 

komunitetit (bashkësive të ndryshme 

lokale). Përveç këtij forumi, janë edhe dy 

forume tjera të lidhura me komunitetin 

lokal, dhe që të kanë për qëllim të ofrojnë 

këshilla dhe mbështetje për sigurinë lokale. 

Kështu, në Kosovë janë të themeluara tre 

lloje të forumeve  për t’a përkrahur idenë e 

sigurisë në bashkësi: 1. Këshillat Komunalë 

për Siguri në Bashkësi (KKSB) 2. Komitetet 

Lokale për Siguri Publike (KLSP) 3. Ekipet 

Vepruese për Siguri në Bashkësi (EVSB)6.  

                                                           
5KomitetiShqiptar I Helsinkit (2018). Ekstremizmi I dhunshëm sfida madhore e kohës sonë – Manual për 
organizatat e shoqërisë civile, faqe. 43. 
6Security Policy Research Center – SPRC (2017). Faktorët ndikues në radikalizim dhe ekstremizëm të 
dhunshëm, faqe 24. 

Figura 1. Mekanizmat (forumet) që merren me siguri 
publike lokale dhe qendrore në Kosovë 

 



Synimet strategjike të Republikës së Kosovës për sigurinë në bashkësi, si dhe synimet strategjike për 

luftimin e ekstremizmit të dhunëshëm dhe radikalizmit, kanë vënë në fokus bashkëpunimin e 

ngushtë me akterët jo shtetëror. Kush janë akterët jo shtetëror? Në formë të përmbledhur mund t’i 

quajmë si publiku i gjerë, por në mënyrë më të hollësishme janë: të rinjtë, gratë, komunitetet fetare, 

punonjësit arsimor, prindërit, organizatat e shumta dhe të profileve të ndryshme nga shoqëria civile 

e kështu me radhë.  

Pikërisht për këtë qëllim, komunat që janë përfshirë në zbatim të aktiviteteve të këtij projekti, 

përkatësisht forumet e sigurisë lokale siç është KKSB-ja, kanë rishikuar aktivitetet e planifikuara me 

Plane të Veprimit. Rishkimi dhe plotësimi me aktivitete shtesë, ka të bëjë pikërisht me rritjen e 

angazhimit dhe gjithpërfshirjen me akterët relevant për ndërgjegjësim të publikut dhe të rinjëve për 

rreziqet e mundëshme të ekstremizmit të dhunëshëm dhe radikalizmit.  

3.1. Komuna e Fushë Kosovës 
Gjendja e sigurisë në Komunën e Fushë Kosovës ofrohet sipas konceptit të rendit publik që ofrohet 

nga organet gjegjëse të sigurisë (Policia e Kosovës) dhe sipas konceptit të ruajtjes së sigurisë të 

bazuar në komunitet. Koncepti i dytë realizohet në kuadër të tre forumeve të sigurisë lokale të 

bazuar në bashkësi Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB), Komitetet Lokale për Siguri 

Publike (KLSP) dhe Ekipet Vepruese për Siguri në Bashkësi (EVSB).      

Për të rritur angazhimin e akterëve të sigurisë lokale në parandalimin e ekstremizmit të dhunëshëm 

dhe radikalizmit, kërkohet më shumë përpjekje e akterëve të përfshirë në forumet aktuale, por edhe 

zgjerimi me akterë të rinjë. 

Gjendja e përfshirjes së qytetarëve nga Komuna e Fushë Kosovës në luftën në Siri deri vitin 2018: 

 

Përfshirja në luftën në 

Siri  

 

Burra  

 

Gra 

 

Fëmijët 

udhëtarë 

 

Fëmijët e 

lindur në 

Siri 

 

Gjithsej 

Fushë Kosovë 6 0 0 0 6 

 

3.2. Komuna e Podujevës 
Edhe në Komunën e Podujevës siguria publike realizohet sipas të njejtit koncept, që e ofron Policia e 

Kosovës, si dhe sigurinë lokale të ofruar në bashkëpunim të ngushtë me qytetarët në kuadër të 

forumeve të sigurisë lokale. Edhe në Komunën e Podujevës, KKSB ka plotësuar Planin e Veprimit me 

shumë aktivitete që kanë të bëjnë me angazhimin për parandalim të përhapjes së ekstremizmit të 

dhunëshëm dhe radikalizmit. 

Gjendja e përfshirjes së qytetarëve nga Komuna e Podujevës në luftën në Siri deri vitin 2018: 

Përfshirja në luftën në 

Siri  

Burra Gra Fëmijët 

udhëtarë 

Fëmijët e 

lindur në 

Siri 

 

Gjithsej 

Podujevë 1 2 0 0 3 



 

3.3. Komuna e Obiliqit 
Në Komunën e Obiliqit në relacion me përfshirjen e komuniteti lokal në rritjen e sigurisë publike ka 

bërë po ashtu si komunat tjera. Për të forcuar angazhimin e komunitetit dhe ndërgjegjësimin e 

publikut të gjerë, edhe në Obiliq Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) ka plotësuar Planin e 

Veprimit me shumë aktivitete që kanë për qëllim të ndërgjegjësojnë qytetarët për pasojat dhe 

rreziqet e përfshrijes në ekstremiste dhe radikale.  

Kurse, sa i përket gjendjes së përfshirjes së qytetarëve në luftën në Siri, nga kjo komunë numri është 

shumë më i madhë se në dy komunat e cekura më lart. Deri në vitin 2018 nga kjo komunë kemi këtë 

gjendje: 

 

Përfshirja në luftën në 

Siri  

 

Burra 

 

Gra 

 

Fëmijët 

udhëtarë 

 

Fëmijët e 

lindur në 

Siri 

 

Gjithsej 

Obiliq 3 3 2 0 8 

 

3.4. Komuna e Drenasit 
Komuna e Drenasit po ashtu ka riplotësuar planin e veprimit të KKSB-së, duke e pasuruar me shumë 

aktivitete që kanë për qëllim të përfshijnë edhe komunitetin lokal.  

Ndërsa sa i përket gjendjes së të përfshirëve në luftën në Siri nga kjo Komunë deri në 2018, është 

shumë më pak serioze se sa gjithë komunat tjera të regjionit të Prishtinës 

Përfshirja në luftën në 

Siri  

Burra Gra Fëmijët 

udhëtarë 

Fëmijët e 

lindur në 

Siri 

Gjithsej 

Drenas 1 0 0 0 1 

 

3.5. Komuna e Lipjanit 
Siguria në Komunën e Lipjanit ofrohet nga Policia e Kosovës, por njëkohësisht edhe nga forumet e 

sigurisë lokale janë shumë aktive në ofrimin e mbështetjes për policinë dhe komunitetin me qëllim 

të krijimit të një ambienti sa më të sigurt për qytetarët. Po ashtu, KKSB në Lipjan ka plotësuar Planin 

e Veprimit me aktivitete që janë uniforme me KKSB-të nga komunat e tjera të përfshira në këtë 

projekt.  

Kurse, sa i përket gjendjes së të përfshirëve në luftën e Siri, Komuna e Lipjanit është shumë më keq 

se sa komunat tjera. Është vetëm Komuna e Prishtinës që ka numër më të madh të të përfshirëve se 

sa nga Komuna e Lipjanit. Deri në vitin 2018 numri i të përfshirëve në luftën në Siri është paraqitur 

në këtë tabelë. Komunën e Lipjanit e kemi cilësuar më keq se sa të tjerat, për shkak se ka numrin  më 

të madh të  të përfshirëve në luftërat jashtë vendit. Edhe pse sikur në rastin e Komunës së Drenasit, 

që nuk dihen shkaqet pse ka aq pak njerëz të përfshirë në luftërat në Siri, po ashtu edhe në Lipjan 

nuk dihen shkaqet pse ky numër është kaq i madh.  



Përfshirja në luftën në 

Siri 

Burra Gra Fëmijët 

udhëtarë 

Fëmijët e 

lindur në 

Siri 

Gjithsej 

Lipjan 8 3 4 3 17 

4. Perceptimi i të rinjëve në lidhje me ekstremizmin e dhunshëm 

dhe radikalizmin 
Kjo përmbledhje ka përfshirë edhe një pjesë të veçant të mendimeve dhe qëndrimeve të vet të 

rinjëve për çështjen e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit. Të rinjtë nga pesë(5) komunat e 

regjionit të Prishtinës që janë përfshirë në projekt, kanë shprehur opinionet e tyre në lidhje me këtë 

dukuri shqetësuese.  

Para se të merren mendimet e pjesëmarrësve në fokus grupe në lidhje me gjendjen e ekstremizmit 

dhe radikalizmit në Kosovë, është diskutuar në përgjithësi në lidhje me konceptimet e tilla, si 

ekstremizmi, radikalizmi, terrorizmi, ndërlidhja e fesë dhe ideologjive fetare me këto fenomene, e  

Ekstremizmi në Kosovë 

Pyetja e parë që i është drejtuar të gjithë pjesëmarrësve në këto grupe të të rinjëve me qëllim 

hulumtimit të perceptimit për ekstremizmin dhe radikalizmin në Kosovë. Përgjigjjet e pjesëamrrësve 

të secilës komunë janë të paraqitura në grafikën më poshtë. 

A mendojnë të rinjtë se në Kosovë ka qasje dhe veprime që 

mund të konsiderohen ekstremiste dhe radikale?

 

Figura 2. Opinionet e t ërinjëve nëse konsiderojnë se ne Kosovë ka veprime që mund të cilësohen si ekstremiste 

dhe radikale. 

Të dhënat që kanë dalur nga takimet me të rinjtë në pesë komunat e përfshira në këtë projekt, del 

që shumica e të rinjëve konsiderojnë se ka ekstremizëm dhe radikalizëm. Janë dy elemente me 

rëndësi për t’u veçuar në lidhje me opinionin e të rinjëve në këtë pyetje.  

Së pari shohim që në dy komuna (Obiliq dhe Drenas) ka nga të rinjtë që mendojnë se nuk ka 

ekstremizëm dhe radikalizëm në Kosovë. Edhe pse shumica që kanë marrë pjesë në këto takime 

(Drenas dhe Obiliq nga 94%, në 5 komunat rreth 98%) theksojnë se ka veprime ekstremiset dhe 



radikaliste, përsëri duhet marrë me seriozitet kur ka të rinjë që mendojnë se çdo veprim fetar apo 

politik është në suaza normale në Kosovë.  

Së dyti, në lidhje me ekstremizmin dhe radikalizmin 

kanë kërkuar që mos të e ndajnë nga veprimtari të tjera 

jo fetare (politike, nacionaliste, etnike e kështu me 

radhë). Pra, nëse e analizojmë në hollësi  del që, 

mendimet e pjesëmarrësve janë të shprehura në 

kuptim të përgjithshëm dhe jo vetëm atë fetar. Mbase, 

nëse do të ishte kërkuar që të deklarohen vetëm për 

ekstremizëm fetar dhe radikalizëm fetar, shumë më 

pak nga pjesëmarrësit do të deklaronin se ka 

ekstremizëm fetar në Kosovë.  

Pra, në disa raste insistimi i të rinjëve ka qenë që mos 

të veçohet ekstremizmi fetar nga llojet tjera të 

ekstremizmit, dhe mos të konsiderohet si më i 

rrezikshëm se sa të tjerët. Andaj, siç shihet edhe nga 

disa prej mendimeve të shprehura nga të rinjtë, 

vërehet një këmbëngulësi për të mbrojtur ata që janë 

‘cilësuar’ si nxitës të ekstremizmit dhe radikalizmit fetar 

dhe fajësuar ata që i kanë cilësuar si të tillë (mediat, 

organet e shtetit etj.). 

Ekstremizmi në rrethin ku jetojnë dhe punojnë 

Pyetja tjetër që ka qenë me interes të e vejmë në diskutim me të rinjtë, ka të bëjë me qëndrimin  e 

tyre nëse vlerësimi për situatën e përgjithshme në Kosovë, është e njejtë edhe për rrethin ku jetojnë. 

Dhe nga përgjigjet e tyre shohim që ka një dallim në raport me mendimet e shprehura për nivelin e 

përgjithshëm në Kosovë.  

A konsideroni se në komunitetin ku ju jetoni, (familje, lagje, fshat, shkollë, klub 

rinor etj), ka shfaqje të elementeve ekstremiste dhe radikaliste?

 

Figura 3: A ka veprime ekstremiste dhe radikaliste në rrethin ku jetoni? 

Mediat janë ato që përhapin 
ekstremizmin dhe radikalizmin, ato 

bëjnë shpërlarjen e trurit. 
 
 

Mënyra se si shteti ka menduar ta 
luftoj ekstremizmin është 

esktremiste. 
 
 
 

Ka ekstremizëm nacional, ndërsa 
ekstremizëm fetar është që ajo nuk 

praktikohet në Kosovë. 
 

Në Kosovë nuk ka ekstremizëm 
islamik (fetar), mund të ketë 

musliman ekstrem. 
 

 
 
 



Nga përgjigjjet e tyre shohim që kjo situatë ndërron shumë nga ajo paraprake për nivelin e 

përgjithshëm në Kosovë. Tani kur të rinjtë janë pyetur për rrethin e tyre më të ngushtë, nëse ka 

ekstremizëm, shumë prej tyre kanë thënë se nuk ka.  

Nëse marrim në mesatare për të pesë komunat, del që vetëm 34% e pjesëmarrësve thonë që ka 

ekstremizëm, në rrethin e tyre ku jetojnë dhe veprojnë. Kurse, në pytëjen paraprake në nivel të 

Kosovës, kjo përgjigje ishte 98%.  

Edhe në këtë situatë mund të veçojmë dy elemente shumë të rëndësishme.  

Së pari, të rinjtë kanë një rezervim kur kërkohen të flasin për rrethin e tyre më të ngushtë, se sa kur 

flasin për Kosovën. Arsyet mund të jenë të ndryshme. Mund të jenë ndikuar ka mediat dhe 

mbizotërimi i përgjithshëm që ekziston në Kosovë ka veprime dhe qasje që nixisin ekztremizëm. Apo, 

kur kërkohen të flasin për rrethin e tyre të ngushtë ku njihen me të gjithë ata që mund të i shohin si 

të dyshimt në këto cilësime, kanë hezitim për t’u deklaruar.  

Së dyti, pjesa tjetër që kanë deklaruar se, po në rrethin e tyre ku jetojnë ka ekstremizëm, atyre iu 

është kërkuar që të shpjegojnë pse mendojnë kështu. Të gjithë që kanë dhënë shpjegime shtesë, 

perceptimin e tyre e kanë ndërlidhur me veprimtaritë që zhvillojnë disa organizata fetare islamike. 

Pra, në këtë rast të rinjtë përveç se ekstremizmin dhe radikalizmin e kanë lidhur me elementet 

fetare, atë e kanë veçuar me individ dhe organizata që kanë karakter fetar islamik. Nuk kanë qenë të 

sigurt për qëllimin dhe veprimtaritë që bëjnë ata individ dhe organizata, por dilemat dhe dyshimet e 

tyre janë se kanë të bëjnë me nxitje të ekstremizmit.  

Shenjat që të rinjtë i perceptojnë si ekstremiste 

Të rinjtë janë pyetur edhe për një çështje shumë me rëndësi në lidhje me ekstremizmin dhe 

radikalizmin. Në bazë të diskutimeve të tyre, ata/ato kanë nxjerrur disa elemente përmes të cilave, 

mund të i konsiderojnë si ndyshime apo qëndrime të lidhura më qasje apo bindje ekstremiste.  

Kështu, sipas tyre kushdo që shfaqë këto elemente mund të identifikohet si person që mund të jetë 

apo të nxisë ekstremizëm dhe radikalizëm.  

Mendimet – që një person shfaqë për çfarëdo çështje 

që ka të bëjë me publikun apo shoqërinë. Përkatësisht 

mendimet që jep gjatë diskutimeve të ndryshme. Ky 

është elementi i parë që një person të konsiderohet si 

më ekstrem.  

Qëndrimet – që një person i ka apo i shfaqë për 

shoqërinë, shtetin, institutcionet publike shtetërore 

dhe jo shtetërore, për të rinjtë, për shtetet 

perëndimore e të tjera.  

Bindjet fetare – që një person i shfaqë dhe i ndërlidhë 

me çfarëdo aktiviteti shoqëror. Duke i deklaruar ato në çdo vend apo ngjarje. Këtu nuk hyjnë vetëm 

ata që janë besimtar islam. 

Sjelljet – që një përson i bënë në shoqëri. Sjelljet e tilla janë të ndërlidhura me sjelljet sociale, por të 

ndikuara nga feja. 

 
Përdorimi i gjuhës fyese është 

ekstremizëm. 
 
 

Mos dhënia e dorës nga një 
grua/vajzë ndaj një burri apo djali 

është ekstremizëm. 
 
 



Dukja e jashtme – e një individi në disa raste mund të konisderohet si ekstremist, por në shumë 

raste është edhe paragjykim. Mbulimi i të rësishëm i gruas/vajzës (hixhabi), edhe pse nuk është parë 

si diçka ekstreme nga të rinjtë, megjithatë nuk është parë si diçka e pranuar për shoqërinë, kulturën, 

traditën dhe realitetin tonë në Kosovë. Derisa, mbulimi i kokës me shami nga gratë/vajzat, mjekrra 

dhe shkurtimi i pantolonave nga burrat/djemtë  nuk janë cilësuar a priori si diçka ekstreme. Vetëm 

kur kjo shoqërohet edhe me ndonjë apo më shumë prej veprimeve të mësipërme, atëherë mund të 

e konsiderojmë edhe si ekstremizëm. 

Të rinjtë dhe ekstremizmi 

Një pyetje e radhës që i është bërë të rinjëve, ka qenë e drejtuar për të parë nëse e konsiderojnë 

grupimin e tyre social si të ndjeshëm për t’u ndikuar nga bindjet e ndryshme ekstremiste dhe 

radikale. Grafika më poshtë pasqyron këto të dhëna: 

 

A janë të rinjtë një grup më I ndjeshëm dhe që me lehtësi mund të 

përfshihen në grupacione të tilla ekstremiste dhe radikale?

 

Figura 4: Sa janë të rinjtë të rrezikuar për t’u radikalizuar? 

Siç shihet edhe nga figura 4, shumica e të përfshirëve  

në këtë matje të opiniont, e konsiderojnë se të rinjtë 

janë grupi social më i rrezikuar për të përfshirë në 

aktivitete të ndryshme me karakter ekstrem dhe 

radikal. Në nivel të pesë komunave del që 93% e të 

rinjëve e konsiderojnë me rrezik për t’u infiltruar në 

grupime dhe organizata ekstremiste dhe radikaliste. 

Arsyet janë të shumta, e të cilat janë të ndërlidhura 

edhe me disa prej sugjerimeve që kanë japur vet të 

rinjtë për të qenë të mbrojutur dhe larguar nga 

mundësitë e përfshirjes në rrugë që shpiejnë në 

ekstremizëm dhe radikalizëm.  

Nëse e shohim moshën e personave 
që i janë bashkuar luftës në Siri, nuk 

janë të gjithë të rinjë. 
 
 

Të rinjtë nuk janë më të prekurit, ata 
kanë mundësi vetë të lexojnë për 

fenë dhe të mos i binden atyre nxisin 
ekstremizëm.  

 



Janë të rinjtë nga dy komuna, ata të cilët nuk kanë pasur mendimin e njejtë me tre komunat tjera. 

Përkatësisht, të rinjtë nga Komuna e Podujevës, rreth 25% e tyre kanë potencuar se nuk janë të 

rinjtë si grupi më i ndieshëm ndaj kësaj dukurie. Si dhe rreth 11% e të rinjëve nga Komuna e Lipjanit 

që kanë menduar në këtë formë. Por, në tërësi edhe nga të rinjtë, por edhe nga shumë hulumtime 

tjera është parë që të rinjtë janë ata që më shumti mund të ndikohen dhe me lehtësi mund të 

përfshihen në aktivitete që kanë për qëllim të nxisin veprime ekstremiste dhe radikaliste. 

Institucionet dhe parandalimi i ekstremizmit në Kosovë 

Të rinjtë janë pyetur edhe për mendimin që kanë për institucionet e Kosovës dhe angazhimin e tyre 

për parandalimin e ekstremizmit dhe radikalizmit në Kosovë. Nëse e shohim në aspekt krahasues në 

mes të komunave të përfshira në këtë proces hulumtues, për herë të parë gjejmë opinone dhe 

vlerësime që janë tërësisht të kunderta. Nëse në rastet e më sipërme kishim dallime, por që 

luhateshin në përqindje të përafrët, në veçanti në dy komuna për këtë çështje kemi mendime 

tërësisht të kundërta sa i përket angazhimit të institucioneve të shtetit në parandalimin e 

ekstremizmit dhe radikalizmit. 

A mendoni se institucionet e Kosovës janë duke bërë mjaftueshëm për 

të parandaluar përhapjen e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit?

 

 

Figura 5: Sa janë duke bërëinstitucinet e Kosovës në parandalimin ekstremizmit dhe radikalizmit? 

Siç vërehet në grafikonin e mësipërmë, në aspekt të 

përgjithshëm, të rinjtë presin se shteti dhe institucionet 

e saj duhet të bëjnë më shumë në raport me 

parandalimin e ekstremizmit dhe radikalizmit në 

Kosovë. Rreth 64% e të rinjëve thekësojnë se 

institucionet e shtetit nuk janë duke bërë mjaftueshëm 

në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit në Kosovë.  

Ndërsa, nëse i marrim individualisht mendimet e të rinjëve për secilën komunë të përfshirë në këtë 

proces, shohim që Komuna e Podujevës na jep një vlerësim tërësisht pozitiv për institucionet e 

Institucionet e shtetit veprojnë në 
mënyrë reaktive vetëm pasi të 

ndodhë një veprim ata reagojnë. 
 
 



Kosovës. Kurse, të rinjtë nga Komuna e Drenasit dhe Obiliqit kanë mendim tërësisht ndryshe, duke 

thekësuar se institucinet e Kosovës nuk janë duke bërë shumë në parandalim të ekstremizmit dhe 

radikalizmit. Derisa, mendimet e të rinjëve nga Komuna e Lipjanit dhe Fushë Kosovës kanë mendim 

paksa më të balancuar, edhe pse edhe këta rinjë presin më shumë nga institucionet e Kosovës në 

këtë angazhim.  

Këto të dhëna tregojnë, se roli i shtetit duhet të jetë më aktiv, dhe për më tepër ndoshta duhet të 

jetë më proaktiv në parandalimin e përhapjes së këtyre dukurive dhe pamundësimin e të  rinjëve për 

të qenë të qasur ndaj këtyre dukurive.  

Ndikimi i institucioneve në parandalim të ekstremizmit dhe radikalizmit 

Në këtë pjesë janë pyetur të rinjtë edhe për rolin që kanë secili institucion në parandalimin dhe 

luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit në Kosovë. Në kuadër të institucioneve janë 

përfshirë e prindërit në një insitutucione në kuptimin sociologjik sikur është familja. Pra, edhe pse 

mund të i konsiderojmë edhe si individ, ata në këtë rast janë konsideruar si instucion në kuptim të 

familjes apo të forumeve të ndryshme të prindërve (këshillat e prindërve).  

Institucionet për të cilat është kërkuar që të merret mendimi i të rinjëve në raport me rolin dhe 

ndikimin e tyre në parandalimin e përhapjes së ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit janë 

listuar si në tabelën më poshtë. Ndërsa, të rinjtë janë lutur që të japin një vlerësim prioritar (me 

notim)  sipas rëndësisë që ka për ta secili institucion në këtë dukuri. Vlerësim apo prioretizimi është 

në bazë të numrit të institucioneve të renditura. Renditja apo vlerësimi me notën 1 ka qenë më i 

rëndësishmi, me 2 më pak, me 3 edhe më pak e kështu me radhë. Ndërsa, në fund është nxjerrur 

edhe një mesatare për secilin institucion, dhe duke i dhënë një karakter prijës institucionit që ka 

vlerësimin me vlerën më të afërt me numrin 1.  

 

Tabela 1: Renditja e institucioneve që duhet të bëjnë më shumë në parandalimin e ekstremizmit dhe 

radikalizmit 

Nga tabela e më sipërme shohim një vlerësim shumë 

interesant të të rinjëve në lidhje me ndikimin që kanë 

institucionet në parandalimin e ekstremizmit.  

Bashkësitë fetare kanë marrë notën 1 (si nota më e 

lartë) në tre komuna (Fushë Kosovë, Drenas dhe Lipjan). Që nënkupton se Bashkësitë Fetare në 

mënyrë të institucionalizuar dhe prijësit fetarë në mënyrë individuale duhet të bëjnë më shumë në 

Shpërlarjen e trurit e bëjnë prijësit 
fetar (hoxhollarët). 

 
 



luftën kundër ekstremizmit. Podujeva e ka vlerësuar me 2 ndikimin e bashkësive fetare, përkatësisht 

Obiliqi me 4, që mund të parandalojnë të rinjtë që të bëhen pjesë e grupeve të ndryshme 

ekstremiste.  

Është shumë interesante që të rinjtë, prindërit i kanë konsidruar si institucionin e dytë më me ndikim 

në parandalimin e ekstremizmit radikalizmit. Nëse e vlerësojmë në mesatare të përgjithshme, del që 

është tërësisht e barabart me Bashkësitë fetare, por në këtë rast i është vënë peshë dhe rëndësi më 

shumë Bashkësive fetare, për shkak të vlerësimit me më shumë 1-sha.  

Është interesant të theksohet se Obiliqi i ka dhënë shumë më tepër prioritet Institucioneve të Shtetit 

pa përfshirë Policinë, që kanë ndikim në parandalimin e ekstremizmit. Dhe shumë më pak 

Bashkësive fetare në këtë angazhim. 

Shkolla është konsideruar si institucioni i tretë më i rëndësishëm dhe që mund të ketë ndikim në 

parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë. Pastaj, janë institucionet e shtetit (si qeveria, 

komunat, forumet e sigurise KKSB e të tjera) që mund të kenë ndikim. Në vendim e pestë që kanë 

ndikim janë pozicionuar vet të rinjtë, duke i përfshirë këtu edhe organizatat e shoqerisë civile që 

mund të bëjnë më shumë.  

Dhe në vendin e 6-të apo të fundit për nga renditja janë vendosur Policia e Kosovës. Që në një 

kuptim, paraqet një paradox ne vete, por në anën tjetër duhet të jetë një argument me rëndësi për 

të relfektuar. Meqë, si duket të rinjtë kanë kërkuar qajsen e butë të parandalimit, dhe jo atë 

detyruese sikur në të vërtetë do të duhej të luaj vazhdimisht Policia e Kosovës. Pasi, misioni i saj 

është të siguroj mjedis të qetë të sigurt për të gjithë qytetarët, dhe duke përdorur edhe mjete force 

ndaj kërcënuesëve të sigurisë publike.  

Vetëm në Komunën e Drenasit të rinjtë i kanë 

konsideruar mediat si institucion me ndikim në 

parandalimin e ekstremizmit. Por, edhe në këtë 

komunë, sikur se të rinjtë edhe nga komunat tjera, kanë 

pasur qëndrim negativ për mediat dhe mënyrën se si 

raportojnë dhe i paragjykojnë rastet. Por, sipas të rinjëve nga Drenasi, nëse ato transmetojnë drejt 

informacionin, mund të luajnë një rol të rëndësishëm në këtë dukuri. 

Çfarë duhet bërë?  

Në fund është kërkuar nga të rinjtë që të japin 

mendimin e tyre se çfarë mund të bëhet më shumë dhe 

cialt janë alternatiat për të pasur më pak ekstremizëm 

dhe radikalizëm në Kosovë. Më poshtë do të listohen, 

fushat në të cilat ata kanë kërkuar se duhet bërë më 

shumë shteti dhe shoqëria, dhe më pas edhe vperimet 

që duhet ndjekur.  

Kështu, po thuaj se një zëri të rinjë kanë kërkuar më shumë angazhim dhe përkushtim instiucional 

duke përmirësuar fusha të ndryshme të shoqërisë si: arsimi, ekonomia, punësimi e të tjera.  

Të rinjtë ka theksuar se nëse ka më shumë:  

Punësim të të rinjëve – rritja e punësimit dhe në veçanti e të rinjëve ndikon që të kemi më pak njerëz 

të përfshirë në ekstremizëm 

Mediat kanë bërë që disa prindër të 
bëhen ekstrem kundër fëmijëve të 

tyre që janë fetarë. 
 
 

Një i ri nga Podujeva: me ligj nuk 
pajtohem se duhet të luftohet 
ekstremzimi dhe radikalizmi. 

 
 



Zhvillim ekonomik të vendit (duke ndërtuar fabrika dhe hapur vende të reja të punës) – më shumë 

investime dhe zhvillim ekonomik, do të thotë më pak të rinjë të indoktrinuar dhe të përfshirë në 

veprime ekstremiste dhe radikale 

Rritje e cilësisë në arsim – përmirësimi i cilësisë në arsim do të i bëjë më të vëmendshëm të rinjtë në 

lidhje me këtë dukuri 

Siguri publike – më shumë angazhim dhe bashkëpunim në mes akterëve të sigurisë publike për të 

parandaluar rreziqe që vijnë nga ekstremizmi 

Bashkëpunim në mes të Policisë së Kosovës dhe BIK-ut – nëse bashkëpunojnë më shumë këto dy 

institucione mund të zvogëlohet përhapja e ekstremizmit 

Subvencione dhe donacione – më shumë mbështetje financiare do të thotë që të rinjtë të kenë më 

shumë mundësi të merren me aktivitete të ndryshme rinore 

Stabilitet politik – stabiloiteti politik ndikon edhe në perceptimin e të rinjëve për shtetin dhe të 

shpresuarit për një jetë më të mirë në Kosovë 

Psikolog profesional në shkolla -  në shkolla të ketë psikolog profesional me qëllim që të rinjtë të 

kenë mundësi të i diskutojnë brengat dhe vështirësitë e tyre të moshës dhe sociale 

Të rikthyerit nga Siria – aktualisht nuk jemi ende të pjekur dhe të gatshëm t’i pranojmë në shoqëri 

ata që janë kthyer nga lufta në Siri. Duhet bërë më shumë që të sigurohemi se ata mund të 

riintegrohen dhe nuk paraqesin rrezik për shoqërinë. 

Dënime më të ashpëra për përhapësit dhe të rikthyerit nga Siria – dënimet meritore për të gjithë ata 

që merren me ekstremizëm do të ndikoj që edhe të tjerët të jenë më  vigjilent kundrejt pasojave që 

mund të kenë. 

Përhapësit e ekstremzimit nuk duken se janë ekstremista – zakonishtë ata që përhapin bindjet 

ekstremiste nuk duken se janë si të tillë. Vëprojnë në mënyrë të fshehtë. 

Informim dhe ndërgjegjësim të publikut – më shumë aktivitete ndërgjegjësuese dhe informuese për 

publikun 

Qasje të unifikuar për të e interpretuar drejtë ekstremizmin – duhet të ketë një qasje uniforme për 

të e interpretuar ekstremizmin dhe radikalizmin. Jo secili në mënyrën e tij të e interpretoj, dhe 

qytetari nuk e dinë se cilës qasje apo qëndrim me i besu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Përfundim 
 

Ekstremizmi i dhunshëm dhe radikalizmi vazhdojnë të jenë çështje që preokupojnë të rinjtë në 

Kosovë. Ata e marrin me interesim këtë çështje, por edhe janë të gatshëm t’i adresojnë kritikat dhe 

të shënjestrojnë “fajtorët”.  

Në përgjithësi, shohim se edhe pse shumë të rinjë që kanë marrë pjesë në këto takime pune dhe 

hulumtimi, ka dashur që mos të e cilësojnë vetëm ekstremizmin fetar (dhe për më tepër ata islam) si 

të pranishëm në Kosovë dhe të rrezikshëm për vendin. Por, vërehet një qasje që kur të flitet për 

cilësimet ekstremizëm dhe radikalizëm, të flitet edhe për llojet tjera dhe praninë e tyre në Kosovë. 

Megjithatë, ajo që është vërejtur si relevancë është se, ndoshta edhe pse në mënyrë të 

pavetëdijshme, të rinjtë e përfshirë në këtë hulumtim gjithnjë kanë folur dhe diskutuar vetëm për 

ekstremizëm dhe radikalizëm fetar që mbizotëron në Kosovë.  

Është parë që të rinjtë presin më shumë angazhim nga disa institucione të veçanta në Kosovë. Një 

prej këtyre institucioneve janë konsideruar edhe Bashkësitë Fetare. Me që thamë se fryma e 

diskutimeve është zhvilluar në kontekst të ekstremizmit fetar dhe luftimeve në Siri, atëherë tek 

bashkësitë fetare është menduar Bashkësia Islame e Kosovës. Dhe nga ky institucion është kërkuar 

që të jenë jo vetëm aktiv, por shumë më tepër proaktiv, në përçimin e mesazheve të drejta tek 

qytetarët, dhe kryesisht tek predikuesit fetarë. Në anën tjetër është kërkuar që vetëm prijësit fetarë, 

të jenë kompetentë për interpretimin e praktikave dhe thirrjeve fetare. Në të kundërten ka amulli 

(mjegull) në publik, se kush po interpreton më drejt fenë dhe thirrjet për përmbushje të obligimeve 

fetare.  

Po ashtu, u pa që duhet angazhim edhe të akterëve tjerë institucional dhe jo instiucional për të 

ndikuar në parandalimin e përhapjes së qasjeve dhe bindjeve ekstremiste dhe radikale. Nuk mjafton 

vetëm një institucion të e kryej gjithë punën dhe detyrën e këtij parandalimi. Duhet më shumë 

përfshirje dhe më shumë angazhim edhe jashtë institucional. Një kërkesë e tillë është që prindërit të 

jenë më aktiv, të rinjtë, organizatat e shoqërisë civile e kështu edhe akterë të tjerë.  

Gjithashtu, u pa një tendencë që të rinjtë të gjykojnë edhe punën e organeve të sigurisë dhe të 

gjyqësisë në Kosovë. Gjatë diskutimeve është parë që arrestimi i disa prijësve fetarë (imamëve), nga 

disa prej të rinjëve është parë si e drejtë. Ndërsa, një pjesë tjetër e të rinjëve kanë theksuar se këto 

veprime nuk kanë qenë të drejta, meqë më pas disa nga ata janë liruar. Megjithatë duhet thekësuar, 

se ata të rinjë që kanë dhënë gjykime të tilla kanë qenë të rinjë që janë predikues të rregullt të fesë, 

dhe njohës të mirë të qëndrimeve të atyre prijësve fetarë. Kështu që, mund të jenë edhe gjykime 

subjektive kundrejt organeve të sigurisë dhe gjyqësisë, dhe pafajësisë së tyre, derisa të vendoset 

verdikti përfundimtar nga drejtësia.  

Por, anën tjetër shohim që ka edhe nga ata që mendojnë se duhet japur dënimet meritore të gjithë 

atyre që nxisin urrejtjen dhe përhapin ekstremizmin dhe radikalizmin fetar. Duke bërë thirrje kështu 

që organet e sigurisë duhet të bëjën punën e tyre edhe në mënyrë proaktive apo paravepruese.     

Një konkluzion me relevancë i dalur nga këto takime me të rinjë, ishte rolii mediave në shoqëri dhe 

në parandalimin e kësaj dukurie. Shumë prej të rinjëve mediat i kanë parë edhe ‘nxitës’ ndaj 

institucioneve të sigurisë për të arrestuar prijës fetar të cilësuar si përhapës të urrejtjes dhe 

ekstremizmit. Kjo sipas tyre bënë ata prijës të etiketohen padrejtësisht, dhe në anën tjetër rritet 

mbështetja për ata prijës fetarë, dhe urrejtja dhe mllefi për mediat dhe institucionet e sigurisë. Por, 

ka pasur edhe nga ata që mediat i kanë konsideruar si shumë me ndikim, nëse kanë për qëllim të 

informojnë publikun drejtë për rreziqet që vijnë nga ekstremizmi dhe radikalizmi.  



Dhe si përfundim ekstremzimi dhe radikalizmi duhet parë si një dukuri me rrezik për Kosovën ende. 

Edhe pse trendi i shkuarjes për të luftuar në Siri ka rënë, qasja dhe tendenca për të pasur njerëz që 

mbështesin ekstremzimin ekziston. Në nivelin lokal të gjitha institucionet relevante të sigurisë duhet 

shtuar bashkëpunimin dhe në veçanti rritur komunikimin me publikun. 

6. Rekomandime 
- Policia e Kosovës duhet të e rrisë angazhimin e tyre parandalues në mënyrë proaktive. Pasi nga 

disa të rinjë, masat parandaluese të zbatuara nga Policia e Kosovës, në disa raste nuk janë 

mirëpritur. Megjithatë, detyra e Policisë nuk duhet të varet nga mendimet e qytetarëve, por nga 

shkalla e rrezikut që i kanoset shoqërisë. Për të ruajtur imazhin e mirë dhe të pranuar, duhet që 

Policia të rrisë komunikimin me publikun e gjerë, dhe veçmas me të rinjtë. 

 

- Institucionet fetare duhet të jenë shumë më aktive në përçimin e mesazheve të drejta, dhe atë 

shumë më shpesh për këto dukuri. Kjo, sepse siç u pa edhe është kërkuar nga vet të rinjtë 

bashkësitë fetare kanë ndikim të madh në këtë çështje. Në anën tjetër, prijësit fetar këtë duhet 

të e bëjnë edhe tek publiku i gjerë, përmes komunikimeve mediale dhe në rrjete sociale 

 

- Mënyra më e mirë për të zhvilluar këtë bashkëpunim në mes vete dhe komunikim me publikun, 

është përmes forumeve apo mekanizmave të sigurisë lokale, si Këshilli Komunal për Siguri në 

Bashkësi (KKSB), Ekipet Vepriuese për Siguri në Bashkësi (EVSB), Komitetet Lokale për Siguri 

Publike(KLSP) dhe organizimit të takimeve të përbashkëta me publikun. 

 

- Të rinjtë duhet parë si një grupim social që mund të ndihmoj shumë në këtë bashkëpunim, por 

edhe më tepër në komunikimin me akterët tjerë dhe publikun e gjerë. Në këtë kuptim 

institucionet lokale të janë të thirrura të parandalojnë dukuritë ekstremiste dhe radikaliste 

duhet që me doemos të përfshijnë të rinjtë në angazhimet dhe forumet e tyre, kur kjo është e 

mundëshme ligjërisht.  

 

- Prindërit dhe organizatat e tjera që merren me programe të ndryshme në fuqizimin e grave (që 

mund të kenë ndikim edhe tek nënat), të nxiten për të qenë më aktive në këtë angazhim 

gjithëpërfshirës. Një përgjegjësi për këtë duhen pasur edhe organet dhe mekanizmat lokal, por 

duhet bërë thirrje edhe nga institucionet tjera që këto organizma të japin kontribut në këtë 

fenomen shoqrorë. 

 

- Institucionet e qeverisjes lokale, duhet të rrisin përkushtimin e tyre ligjor dhe financiar për t’i 

mbështetur të rinjtë në aktivitete të ndryshme rinore, me qëllim të parandalimit të tyre për t’u 

marrë me veprime që shpiejnë në ekstremizëm dhe radikalizëm. Institucionet e tilla janë 

ekzekutivi  komunal, përkatësisht drejtorati që mbulon fushën e rinisë. Pastaj, vet Këshilli 

Komunal për Siguri në Bashkësi jo vetëm se duhet të përfshijë të rinjtë dhe të bashkëpunoj 

ngusht me ta, por duhet që edhe të ndikoj tek autoritetet e qeverisjes lokale për të mbështetur 

financiarisht aktivitete të tilla.  

 

- Një prej aktiviteteve që është mirëpritur jashtëzakonisht mirë nga akterët e qeverisjes dhe 

sigurisë lokale është mbajtja e ligjëeratave në shkolla me temën e parandalimit të ekstremizmit 

dhe radikalizmit. Ky aktivitet tani është pjesë e Planeve Vjetore të Veprimit të Këshillave Lokale 

për Siguri në Bashkësi në pesë komunat e përfshira në projekt. Kështu, rekomandojmë se edhe 

në vitet e ardhshme ky aktivitet i lgjëratave të zhvillohet pavarsisht mbështetjes apo jo nga 

organizata të shoqërisë civile dhe donatorët. 
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