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Qartësimi i faktorëve ndikues në procesin e radikalizimit të të rinjve kosovarë dhe përhapja e
ideologjisë së ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë është nevojë e vazhdueshme. Faktorë të tillë
janë të ndryshëm dhe kryesisht ndërlidhen me kapacitetin e tyre veç e veç për të prekur në
cenueshmërinë e individëve.
Pikëpamjet e aktivistëve të shoqërisë civile nëpër pesë komunat në të cilat është shtrirë zbatimi i
projektit, zyrtarëve publik, ofruesve të sigurisë, teologëve dhe ekspertëve në fushën e
ekstremizmit të dhunshëm ndihmojnë në qartësimin e njohurive të përgjithshme për të orientuar
përpjekjet institucionale dhe të shoqërisë civile në përballje të kësaj dukurie.
Edhe pse çështja e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm është një prej temave të
diskutuara tashmë disa vjet në opinionin publik në Kosovë, është vështirë të detajohen shkaqet
specifike të mundësimit të përhapjes së kësaj ideologjie edhe në Kosovë. Angazhimi i mëtejshëm
i institucioneve, shteteve partnere, organizatave ndërkombëtare e rajonale dhe shoqërisë civile në
Kosovës duhet të bazohet në komunikim të drejtpërdrejtë me aktivistët publikë, sidomos në nivel
lokal në Kosovë.
Raporti hulumtues “Faktorët ndikues në radikalizim dhe ekstremizëm të dhunshëm: mësimet nga
Peja, Mitrovica, Gjilani, Ferizaj dhe Kaçaniku” nxjerr në sipërfaqe domosdoshmërinë e
komunikimit dhe bashkërendimit me nivelin lokal të aktivistëve, në mënyrë që aktivitetet të
shtrihen direkt tek komuniteti dhe qytetari. Kjo, sigurisht, mund të shihet si mënyra më e drejtë e
ngritjes së vetëdijësimit në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit që shpie

në terrorizëm, duke i dhënë përparësi të veçantë dhe të fokusuar punës së përbashkët me
komunitetin.
Të gjeturat kryesore mbi mësimet e mësuara nga aktivitetet/dialogjet në komunitet, të fokusara
tek aktivistët e shoqërisë civile, përfaqësuesit e bashkësisë islame, institucioneve qeverisëse
lokale dhe ofruesit e sigurisë, mund të përmblidhen siç vijon:



Përhapja e ideologjisë së ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpie në
terrorizëm është bërë kryesisht përmes manipulimit të ndjenjes fetare tek të rinjtë në këto
komuna;



Përveç ndjenjës fetare, të radikalizuarit, duke përshirë shumicën dërrmuese të atyre që i
janë bashkuar organizatave terroriste në luftërat në Siri dhe Irak, kanë treguar mungesa të
mëdha të njohurive elementare mbi fenë Islame;



Aktivistët e shoqërisë civile dhe mekanzimave qeverisës komunalë kanë paqartësi mbi
mënyrat e sakta dhe të duhura të angazhimeve të përgjithshme dhe atyre specifike për të
arritur ndërprerjen e shtrirjes së ndikimit të ideologjive ekstremiste;



Duke synuar rritjen e bashkëpunimit midis qytetarëve, komuniteteve, institucioneve
publike, ofruesve të sigurisë, bashkësive fetare dhe shoqërisë civile, aktivistët e shoqërisë
civile vlerësojnë se duhet investuar në promovimin e vlerave kombëtare, vlerave
tradicionale dhe bashkëjetesës fetare si një prej mënyrave më të mira për të parandaluar
ekstremizmin e dhunshëm;



Mungesa e aktiviteteve direkte në komunitete dhe tek individët duket se ka lënë shije të
keqe në pikëmapjet e qytetarëve aktivë të këtyre komunave. Duke parë vetëm aktivitete
në media, kur bëhet fjalë për komunat e tyre, aktivistët publik në këto komuna ndjejnë
lënien anash të komunitetit të atjeshëm;



Ngritja e kapaciteteve tematike për aktivistët publikë dhe qytetarët aktivë vlerësohet se
është një domosdoshmëri, duke u bazuar në nevojën për ngritje të vetëdijësimit të
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përgjithshëm mbi ekstremizmin e dhunshëm, në veçanti mbi strategjinë e Kosovës për
parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpie në terrorizëm 20152020;


Është jashtëzakonisht i rëndësishëm ndërtimi i një qasjeje profesionale dhe të mirëkoordinuar me të gjithë faktorët releventë për të përballuar, përkatësisht minimizuar
propagandën që manipulon ndjenjat fetare të të rinjve;



Zhvillimi i aktiviteteve kulturore, rektreative, sportive dhe ekstra-kurrikulare me të rinjtë
dhe sidomos me nxënësit dhe studentët është një prej domosdoshmërive që institucionet
qendrore dhe lokale duhet të fokusohen në plan afat-gjatë dhe jo vetëm në mënyrë
urgjente;



Rritja e vazhdueshme e mbikëqyrjes dhe kontrollit nga ana e mekanizmave institucionalë
të organizatave të ndryshme të huaja, që operojnë në Kosovë, kinse për aktivitete
humanitare apo të tjera që, kanë agjenda indoktrinuese;



Aktivizimi i plotë dhe i detajuar i Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), në të gjitha
nivelet e saj, duke u koordinuar në mënyrë të plotë përmes një platforme
gjithëpërfshirëse;



Forumet e Sigurisë në Bashkësi në nivel komunal janë një mekanizëm jashtëzakonisht i
dobishëm, por për këtë duhet rritur njohuritë dhe informauar qytetarët. Forcimi i këtyre
Formumeve dhe komunikimi i plotë i tyre me qytetarët mund të ndikojë shumë
pozitivisht në ngritjen e vetëdijësimit në përgjithësi dhe mbi ekstremizmin e dhunshëm në
veçanti.
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1.

HYRJA DHE METODOLOGJIA
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promovimin e angazhimit të shoqërisë civile kundër ekstremizmit të dhunshëm. Komunat në të
cilat është shtrirë projekti dhe aktivitetet e paraparë përfshijnë: Pejën, Mitrovicën, Gjilanin,
Ferizajn dhe Kaçanikun.
Gjatë periudhës dhjetor 2016 – 15 shkurt 2017, SPRC ka zbatuar një varg aktivitetesh, si fazë e
parë, për ngritjen e kapaciteteve tematike në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ndërsa,
në periudhën mars – nëntor 2017 do të vazhdohet me aktivitetet e dialogut në komunitet, në këto
pesë komuna, duke kontribuar në zbatimin e Strategjisë së Kosovës për Parandalimin e
Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që Shpie në Terrorizëm dhe Planit të Veprimit
2015-2010. Po ashtu, është ndërtuar partneritet me dhjetë (10) organizata të shoqërisë civile,
përkatësisht në secilën prej komunave të lartëcekura janë identifikuar dhe përzgjedhur për
angazhim të përbashët nga dy (2) organizata të shoqërisë civile.
Për më konkretisht, SPRC dhe dhjetë organizatat e shoqërisë civile kanë themeluar së bashku
“Rrjetin e organizatave partnere kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe për promovimin e
sundimit të ligjit”, të njohur si RRJETI.
Gjatë kësaj periudhe të aktiviteteve të realizuara, numri i pjesëmarrësve aktivë në ngritjen e
kapaciteteve tematike, dialogut në komunitet dhe trajnimeve bazike në pesë komunat e
lartëpërmendura ka arritur në 140 pjesëmarrës aktivë.
Më konkretisht, 27 pjesëmarrës aktivë në Ferizaj, 33 pjesëmarrës aktivë në Kaçanik, 23 në
Gjilan, 27 në Pejëdhe 30 në Mitrovicë.
Përbërja e aktivistëve të grumbulluar në këto aktivitete përfshin sfonde të ndryshme profesionale
dhe të angazhimit. Në tërësi, kjo është përbërja profesionale e 140 pjesëmarrësve aktivë në këto
aktivitete, mbi bazën e të cilave është hartuar ky raport hulumtues:


1 Kryetar Komune



1 gjyqtar



6 përfaqësues të BIK-ut në nivel të komunave, përfshirë këtu 3 kryeimam komunalë



1 përfaqësues i Kishës Katolike



15 profesorë, përfshirë teologë dhe të fushave të ndryshme



7 zyrtarë-e komunalë



7 përfaqësues të Policisë së Kosovës në stacionet komunale



6 psikologë-e



5 sociologë-e



91 aktivistë të shoqërisë civile, ndër ta 48 studentë-e dhe 43 udhëheqës dhe zyrtarë të
organizatave të shoqërisë civile.

Këto aktivitetete janë pjesë e projektit “Promovimi i angazhimit të shoqërisë civile kundër
ekstremizmit të dhunshëm”, që në mënyrë direkte kontribuon në mbështetjen dhe implementimin
e Strategjisë Nacionale kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, dhe objektivat strategjike në
“Identifikimin paraprak të shkaqeve, faktorëve, grupeve të targetuara, dhe metodave
radikale” duke vënë theksin mbi nën-objektivat: “Identifikimin e popullatës së targetuar për
radikalizëm” dhe “Identifikimin e hershëm të faktorëve që ndikojnë në radikalizëm”1.

OJQ-të, aktivistët e rinj, mediat, autoritetet lokale dhe nacionale kanë mbajtur një varg
trajnimesh që do të përmirësojnë njohurinë e tyre dhe kuptimin e problemeve lidhur me
Strategjinë Nacionale kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe do t’i përgatisë më shumë në
luajtjen më të mirë të rolit kundër këtyre çështjeve sensitive, si ekstremizmi.

OJQ-të dhe aktivistët e rinj do të jenë të angazhuar në mënyrë proaktive në të gjitha fazat e
projektit, duke u siguruar se janë në pronësi të përbashkët të procesit në tërësi, përfshirë dhe
analizimin e të dhënave të mbledhura, identifikimin e rekomandimeve, zhvillimin dhe
implementimin e iniciativave lokale (planet e veprimit) dhe strategjitë/planet e avokimit,
kontribuimin në përgaditjen dhe publikimin e raporteve monitoruese, dhe prezentimin e tyre tek
akterët kryesorë lokal, nacional dhe të jashtëm.

1

Republika e Kosovës, Strategjia për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që Shpie në
Terrorizëm 2015-2020 fq. 18-20
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2. KONTEKSTI I PROCESIT TË RADIKALIZIMIT DHE
PËRHAPJES SË EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM NË KOSOVË
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Në studimin tonë, përmes metodologjisë së intervistave gjysëm të strukturuara, fokus-grupeve
dhe dialogut lokal, mbi atë se cila është rruga drejt radikalizimit të të rinjve dhe të rejave në
Kosovë, domosdoshmërisht marrim parasysh këto elemente thelbësore:
o Cenueshmëritë e të rinjve, kryesisht atyre që janë në fazën transitore të jetës;
o Faktorët dhe fazat e radikalizimit, me theks të veçantë ekspozimin fillestar dhe
indoktrinimin;
o Propagandën, përkatësisht manipulimin me ndjenjat e tyre;
o Aspektet individuale, sociale dhe ekonomike, përkatësisht statusore.
Të gjeturat themelore nga të gjitha kategoritë me të cilët kemi zhvilluar angazhimin tonë 2, kanë
ardhur disa përfundime të përbashkëta se ideologjia e ekstremizmit të dhunshëm, që pranon
terrorizmin si mjet kryesor, është përhapur përmes:
-

Propagandës dhe Rrjeteve sociale

-

Prijësve radikalë/interpretuesit radikalë fetarë, qoftë brenda Kosovës, por me theks të
veçantë të atyre të ardhur nga jashtë dhe pa koordinim me Bashkësinë Islame të Kosovës;

-

Organizatave gjoja humanitare, të cilat kanë vepruar në Kosovë në mënyrë jo krejtësisht
të kontrolluare që kanë pasur agjendë indoktrinuese;

-

Targetimit koxha të saktë të individëve që mund të indoktrinohen, përmes manipulimit
me ndjenjat fetare dhe mungesës së njohurive bazike fetare të tyre;

-

Narracionit manipulues që kanë përdorur individë të ndryshëm mbi të tashmen dhe të
përjetshmen e këtyre të rinjve;

-

2

Pjesëmarrjes në grup, përkatësisht atraksionit që i krijon grupi.

Aktivitetet e SPRC-së në bashkëpunim me Nisma për Aktivizim dhe AVONET: me 27 pjesëmarrës në Ferizaj më
2 shkurt 2017, në bashkëpunim me FOJK dhe KVRL: 33 pjesëmarrës në Kaçanik më 4 shkurt 2017, në
bashkëpunim me Aponia dhe AgroEko: me 23 pjesëmarrës në Gjilan më 7 shkurt 2017, në bashkëpunim me Syri i
Vizionit dhe KVRL: me 27 pjesëmarrës në Pejë më 10 shkurt 2017, në bashkëpunim me Mundësia dhe Me Dorë në
Zemër: me 30 pjesëmarrës në Mitrovicë më 11 shkurt 2017

2.1

Radikalizimi – domosdoshmëria për ngritje të vetëdijësimit dhe edukimit
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faktorësh mund të ndikojnë në shkallë e kohëzgjatje të ndryshme, sikurse edhe në mënyra të
ndryshme tek individët e ndryshëm.
Dersia radikalizimi është në rritje, por në mënyrë më të fshehtë se më parë3 dhe puna më e
madhe në lidhje me kundërstrategjitë duhet të fokusohet shumë në parandalim, ekstremizmi i
dhunshëm është në një situatë që ka filluar të jetë nën kontroll, që ka prekur një numër të vogël
qytetarësh, të cilët vet janë minoritet brenda komunitetit musliman.
Në Kosovë, radikalizmi aktual mund të përshkruhet si një zhvillim progresiv i besimeve ektreme
dhe i ideologjive të cilat i vëjnë në pikëpyetje vlerat e Republikës. Origjina e radikalizimit duket
të jetë predispozita e personave të caktuar, të frustruar në raport me jetën e tyre dhe shoqërinë e
cila i rrethon. Lëvizjet ektremiste i hetojnë lehtë dhe u ofrojnë një “kuptim” dhe një “mision”
këtyre të rinjëve të çorientuar.4 Përpjekjet afat-gjata dhe targetimi i radikalizimit, rekrutimit dhe
mobilizimit nga Rrjetet e financuara nga jashtë kanë qenë fillimisht aktive në pjesën jugore të
Kosovës dhe në pjesën veri-perëndimore të Maqedonisë. Këto rrjete shpesh janë udhëhequr nga
të diplomuar në institucionet religjioze në Lindjen e Mesme, që janë përfshirë në përhapjen e një
forme ultra-konservative të Islamit të përzier me agjendë politike.5
Pikëpamjet e aktivitstëve lokalë të shoqërisë civile, zyrtarëve të institucioneve lokale, ofruesve të
sigurisë, studentëve dhe të rinje, kryesisht vendosin në sipërfaqe domosdoshmërinë për të
adresuar saktë dhe qartë çështjet që kanë të bëjnë me ekstremizmin e dhunshëm në Kosovë.
Jo në pak raste, ndjenja e përgjithshme e krijuar tek këta aktivistë ndërlidhet me një nivel të
ngritur të keqkuptimeve dhe manipulimeve me terme dhe përkufizime të ndryshme që janë bërë
gjatë kohën në publik.
“Ne jashtëzakonisht rrallë arrijmë të ndërtojmë debat të qartë dhe të kuptueshëm për këto
çështje, kryesisht e tëra zhvillohet në një zhurmë etiketimesh, të cilat pastaj nuk i japin hapësirë
3

Intervistë personale me Gerta Zaimi, hulumtuese në Qendrën e Studimeve Strategjike të Universitetit të Firences,
13 mars 2017.
4
Intervistë personale me Dr. Gjon Culaj, profesor i Marrëdhënieve Ndëkombëtare, Kolegji ISPE, 10 mars 2017
5
Adrian Shtuni, Dynamics of Radicalization and Violent Extremism in Kosovo”, USIP: Washington DC: 2016,
https://www.usip.org/sites/default/files/SR397-Dynamics-of-Radicalization-and-Violent-Extremism-in-Kosovo.pdf pg 1.

publikut të kuptojë esencën. Kjo ka ndikuar veçanërisht tek të rinjtë që kanë rënë pastaj në
vorbullën e manipulimeve të ndryshme ideologjike, duke u bazuar në mosnjohjen e elementeve
bazike të besimit fetar”.6
Në fakt, mungesa e njohurive bazike për besimin Islam mund të përshkruhet edhe si një nga
shkaktarët e rritjes së cenueshmërisë së të rinjve për t’u radikalizuar dhe për t’iu bashkuar
rrjeteve të ndryshme që kanë përhapur këtë ideologji. “Injoranca dhe mosnjohja e drejtë e
parimeve dhe mësimeve fetare nga ana e të rinjve, të përfituara nga kontakti i tyre me prijës të
vijës së ashpër të interpretimeve fetare si dhe literaturës së servuar në këtë drejtim. Mosaftësia e
dallimit mes mësimeve fetare dhe ideologjive politike fetare, të shtyra nga jashtë. Ndjekja dhe
dëgjueshmëria e predikuesve të caktuar të fesë- glorifikimi dhe shenjëtrimi i tyre. Përceptimi i
predikimeve fetare në baza emocionale dhe jo racionale, krahasuese dhe analizuese.”7
Aspekti e nivelit të mesatares së edukimit të të rinjve kosovarë që i janë bashkuar organizatave
terroriste, është konsideruar vazhdimisht si një prej dimensioneve të rëndësishme që kanë
ndikuar përgjatë kohë.
“Një luftëtar i huaj nga Kosova është më pak i edukuar se mesatarja e edukimit të luftëtarëve të
huaj në kohën e bashkimnit me ISIS-in, sipas një studimi të bazuar në format e regjistrimit të
luftëtarëve të huaj të mbledhura në kufirin midis Sirisë dhe Turqisë, që nga mesi i vitit 2013 deri
në mesin e vitit 2014.”8
Edukimi, në të vërtetë, është theksuar vazhdimisht si një prej aspekteve më të rëndësishme në
përballje me këtë ideologji dhe në parandalimin e përhapjes së saj. “Rruga më e mirë e luftimit të
radikalizmit dhe ekstremizmit që shpie në terrorizëm është edukimi i mirë, cilësor,
gjithëpërfshirja, si dhe kultivimi i bashkëjetesës, diversitetit dhe tolerancës në sistemin
arsimor”9.
Çështja e mungesës së dijes fetare është ngritur si tezë edhe për organizatat terroriste, bazuar në
format e interpretimeve dhe veprimeve të tyre përgjatë viteve të ndryshme. “...E vërteta e
6

Diskutim në Fokus-Grup, shkurt 2017, Ferizaj
Pjesë nga ligjëratat e Prof. Dr. Xhabir Hamiti, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame, gjatë aktiviteteve
trajnuese të SPRC me aktivistët nëpër komuna, 2-11 shkurt 2017.
8
Adrian Shtuni, Dynamics of Radicalization and Violent Extremism in Kosovo”, USIP: Washington DC: 2016,
https://www.usip.org/sites/default/files/SR397-Dynamics-of-Radicalization-and-Violent-Extremism-in-Kosovo.pdf ,
fq. 4
9
Pjesë nga fjalimi i Minisitit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arsim Bajrami, në Konferencën “Angazhimi I
Shoqërisë Civile kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, SPRC, Prishtinë: 28 shkurt 2017, http://masht.rksgov.net/article/ministri-bajrami-mori-pjese-ne-konferencen-angazhimi-i-shoqerise-civile-kunder-ekstremizmit-tedhunshem, vizituar së fundmi më 14 mars 2017 (ora 14:30)
7

|Page
||13
13
13| 13

shëmtuar është se ata [ISIS v.j] janë duke vepruar në bazë të leximit fjalë për fjalë dhe jashtë
konteksti të vetëm të disa ajeteve Kuranore që për ta nxisin luftën dhe vrasjen kundër
jomuslimanëve. Por, asnjë prej tyre nuk ka dijeni fetare. Dijet e tyre janë të cekëta, të bazuara
vetëm në ato ajete që përmendësh u janë futur në tru, pa interpretim të saktë kontekstual dhe në
bazë të tarditës profetike...”.10
Interpretimi në kundërshtim të drejtpërdrejtë me traditën profetike është evidentuar në literaturë,
e cila po ashtu ka pasur ndikim në përhapjen e kësaj ideologjie. “Grupet radikale, ekstremiste
dhe terroriste janë prodhim i ideologjisë së evidentuar në një pjesë të librave fetare, të cilat sot
gjenden gati në çdo shtëpi, xhami, për të mos thënë në çdo vend në botën islame dhe jashtë saj.
Më saktësisht, një ideologji e tillë eksremiste është zhvilluar kryesisht përmes haditheve11 te
shpifura dhe interpretimeve të devijuara të pjesëve të Kuranit, të cilat i janë apostrofuar të
dërguarit Muhammedit., e që në fakt janë në kundërshtim të drejtpërdrejtë me traditen profetike
dhe me vet tekstin e Kuranit.”12
Por, zakonisht është i vështirë konceptualizimi i njohurive të përgjithshme dhe themelore bazike
në shoqërinë kosovare dhe në institucionet publike, për të dalluar nëse interpretime të caktuara
përbëjnë elemente të ideologjisë së ekstremizmit të dhunshëm. Një ndër hapat e parë për të
luftuar këtë fenomen është që ta njohim dhe ta pranojmë si problem në shoqërinë tonë 13.
Institucionet në nivel qendror kanë njohuri solide mbi ideologjitë që shpiejnë në ektremizëm të
dhunshëm, por kjo nuk mjafton, duhet patjetër që këto njohuri t’i transmetojnë në të gjitha
nivelet e pushtetit, në mënyrë që bashkarisht të shtrijnë aksionin e veprimit pranë personave lehtë
të prekshëm në një komunitet të caktuar.14 Njohja e ideologjisë është në nivel shumë të ulët,
pothuaj joekzistent në popullsi, përveç fjalive shabllone si solgane - insititucionet më shumë

10

Gerta Zaimi, hulumtuese në Qendrën e Studimeve Strategjike të Universitetit të Firences,
http://tesheshi.com/ekskluzive-flet-gerta-zaimi-eksperte-l-se-mesme-ceshte-isis-i-cpo-ndodh-ne-siri-dhe-kush-i-coishqiptaret-atje/, 4 janar 2016, qasur së fundmi më 5 mars 2017, ora 14:00
11
Hadithe - Fjalët e profetit Muhamet të transmetuara nga shokët pas vdekjes se tij
12
Pjesë nga ligjëratat e Prof. Dr. Xhabir Hamiti, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame, gjatë aktiviteteve
trajnuese të SPRC me aktivistët nëpër komuna, 2-11 shkurt 2017.
13
Pjesë nga fjalimi i Ministres së Drejtësisë, Dhurata Hoxha, në Konferencën “Angazhimi i Shoqërisë Civile kundër
Ekstremizmit të Dhunshëm”, SPRC, Prishtinë: 28 shkurt 2017, http://md.rks-gov.net/page.aspx?id=1,39,1691,
vizituar së fundmi më 12 mars 2017 (ora 17:30)
14
Intervistë personale me Dr. Gjon Culaj, profesor i Marrëdhënieve Ndëkombëtare, Kolegji ISPE, 10 mars 2017
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kanë bërë një Copy-Paste të definicioneve, ndërsa kjo është mungesë edhe e OJQ-ve që po
merren me këtë problem në terren: mosnjohja e anës teorike të kësaj ideologjie.15

2.2 Radikalizimi në grup – përfshirja në grup
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Teoritë e lëvizjeve dhe rrjeteve nënvizojnë se radikalizimi është një proces shoqëror, veçanërisht
i përhapur në grupe të vogla. Radikalizimi është rreth “kënd e njeh ti”.16
Pavarësisht se të qenit me bindje radikale nuk nënkupton domosdoshmërisht karakterizim
negativ të individit, cenueshmëritë individuale mund të targetohen nga prijës apo nxitës të
ideologjisë së caktuar. Të besuarit apo të shprehurit e besimit që duhet të ndodh ndryshim
madhor ose ekstrem shoqëror, ekonomik apo politik17 nuk nënkupton domosdoshmërisht qasje
negative dhe dëm-sjelljëse për shoqërinë. Radikalët janë të identifikuar si liderë dhe nxitës, por
ata që identifikohen si terroristë ‘vendorë’ rrallë përshkruhen si radikalë. Në vend të kësaj, ata
vazhdimisht prezantohen si individë që veçmë janë radikalizuar.18
Tek e fundit, radikalizimi është “një proces i adaptimit të vetes apo të rrënjosjes të përkushtimit
ndaj të tjerëve, jo vetëm ndaj një sistemi [radikal] të të besuarit, por edhe për imponimin e tyre
ndaj pjesës tjetër të shoqërisë”19. Edhe pse terroristët kryejnë akte të tmerrshme, ata rrallë
paraqesin plotësisht profilin e psikopatit klasik. Po ashtu, nuk janë domosdoshmërisht nga statusi
i ulët socio-ekonomik apo me edukim më të ulët se bashkësia ku jetojnë.20
Shumë studiues shohin tri deri në pesë faza nga fillimi deri në përfundim të procesit të
radikalizimit, përkatësisht nga ekspozimi fillestar përmes indoktrinimit, trajnimit dhe pastaj
veprimet e dhunshme. Sidoqoftë, studiues tjerë i konceptualizojnë këto faza ndryshe dhe
përdorin terminologji të ndryshme për të identifikuar dhe shpjeguar. Ka një pajtueshmëri të gjerë

15

Intervistë personale me Gerta Zaimi, hulumtuese nhulumtuese ë Qendrën e Studimeve Strategjike të Universitetit
të Firences, 13 mars 2017.
16
Prevent Strategy. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97976/preventstrategy-review.pdf, pg. 17
17
Cambridge Dictionary, http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/radical
18
National Communication Association, Communication Currents, Volume 10 , Issue 2, Washington DC - April
2015, https://www.natcom.org/CommCurrentsArticle.aspx?id=6009
19
Brian Michael Jenkins, "Outside Experts View," preface to Daveed Gartenstein-Ross & Laura Grossman,
Homegrown Terrorists in the U.S. and U.K.: An Empirical Examination of the Radicalization Process. Washington,
DC: FDD's Center for Terrorism Research, 2009.
20
Randy Borum, "Understanding Terrorist Psychology," in Andrew Silke, ed. The Psychology of CounterTerrorism. Oxon, UK: Routledge, 2010.

se shumë njerëz që fillojnë këtë proces, nuk kalojnë domosdoshmërisht të gjitha këto faza para se
të kthehen në terroristë.21
Roli i përfshirjes në grupe të caktuara është një prej ndikimeve të drejtpërdrejta që bëhet mbi
individin, duke prekur në një prej cenueshmërive elementare të të rinjve. Bashkimi në grupe të
ndryshme përcillet me rrënjosjen e lojalitetit në raport me udhëheqësin apo udhëheqësit e grupit.
“Burimi i vërtetë i këtyre grupeve është mbizotërimi dhe dominimi i udhëheqësve – prijësve fetar
ndaj pasueseve të tyre, duke i bërë ata të dëgjueshëm dhe të nënshtruar. Prandaj, pikërisht kushti
i parë i anëtarësimit të ndonjërit në një grup të tillë ekstrem fetar është dëgjueshmëria dhe
nënshtrimi i plotë ndaj urdhrave që dalin nga udhëheqësi tyre, një kusht ky të cilin ata e
konsiderojnë më të rëndësishëm sesa vet namazin dhe agjërimin, si fundamente bazike të fesë
islame”.22 Xhamia nuk është vend ku rekrutohen njerëzit për ekstremizëm apo terrorizëm, janë
ndejat private ose banesat private ku në grupe shumë të vogla, diskutohen këto fenomene dhe aty
bëhet rekrutimi.23
Dhe, prania e pirjësve të tillë në Kosovë është identifikuar nga institucionet e Republikës së
Kosovës, duke qartësuar edhe disa prej mënyrave bazike të veprimit të tyre. “...aktiviteti i
personave me prirje radikale fetare, politike dhe nacionaliste është i pranishëm edhe në
Republikën e Kosovës, kryesisht në aspektin e thirrjes, ku përfshihet mbajtja e ligjëratave
fetare/nacionaliste, propaganda në internet, organizimet përmes grupeve dhe OJQ-ve të
ndryshme, madje po gjen hapësirë edhe në fushat tjera si në sport në mesin e grupeve të tifozëve
dhe grupeve huligane, etj.”24
Në këtë aspekt, roli i insitucioneve qendrore është shumë i rëndësishëm për të kundërshtuar
rritjen e çdo radikalizmi. Për këtë duhet të bejë investime në kërkimin akademik e shkencor nga
aktorë të ndryshëm, pa krijuar monopolizim të temë, në analizimin e shkaqeve të radikalizimave
në Kosovë, për nxitjen e debatit për këto tema, në shuarjen e stigmatizimit dhe islamofobisë në
media, në rregullimin e ligjit në lidhje me BIK-un.25 Kontrolli i fondeve dhe fluskit të parave të

21

U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE - DEFENSE HUMAN RESOURCES ACTIVITY,
http://www.dhra.mil/perserec/osg/terrorism/radicalization.htm
22
Pjesë nga ligjëratat e Prof. Dr. Xhabir Hamiti, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame, gjatë aktiviteteve
trajnuese të SPRC me aktivistët nëpër komuna, 2-11 shkurt 2017.
23
http://www.evropaelire.org/a/28307012.html, Skernder Perteshi, QKSS, 13 shkurt 2017
24
Republika e Kosovës, Strategjia për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që Shpie në
Terrorizëm 2015-2020, fq. 9
25
Intervistë personale me Gerta Zaimi, hulumtuese në Qendrën e Studimeve Strategjike të Universitetit të Firences,
13 mars 2017.
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të gjitha shoqatave apo organizatave jo-qeveritare në vend. Të krijojë mundësi nëpërmjet
bashkëpunimesh e bursash për krijimin e stafi profesional me profile të ndryshme të cilët duhet
të merren si me rehabilitimin e personave të kthyer, por edhe me familjet e atyre që nuk janë
kthyer, apo me ata që jane nëpër burgje. Në një kohë të gjatë duhet të punohet për të përmirësuar
kushtet sociale dhe ekonomike të qytetarëve.26

2.3

Cenueshmëritë e të rinjve

Sipas analizës sonë, ndërlidhja e ndjenjës së frustrimit dhe të asaj së viktimizimit kanë ndikuar
në nivel jashtëzakonisht të lartë në rritjen e cenueshmërisë së të rinjve në Kosovë. Pastaj, kjo
është manipuluar nga individë apo rrjete që kanë vepruar në Kosovë dhe rajon. Në realitetin e
Kosovës, individi dhe, sidomos, të rinjtë vazhdojnë të përballen me interpretime stritke të
çështjeve: bardh dhe zi. Kjo rrit nivelin e frustrimit. Duke i shtuar kësaj, ndjenjen e
padrejtësisë së perceptuar, izolimin, mungesën e standardit të caktuar, gjetjen e fajtorëve
kujdestarë, mangësitë në mundësi, gjendjen socio-ekonomike në shumë raste, atëherë shtohet
edhe niveli i ndjenjës së viktimizimit.
Përkundër përmirësimeve substanciale në realitetin socio-politik të shtetit dhe në kushtet e
jetesës që nga lufta në Kosovë, cenueshmëritë kronike kanë ndikuar në mundësimin e ambientit
për radikalizim.

27

Arsyet që shtyejnë personat e caktuar drejt radikalizmit janë të shumta; duke

filluar nga mos integrimi në shoqëri, problemet socio-ekonomike, arsimimi i dobët e deri te rënia
në kontakt me individë, grupe apo organizata ekstremiste. Faktor tjetër i rëndesishëm është edhe
mungesa e afirmimit të laicitetit si dhe rregullimi me ligj i bashkësive fetare, ligj i cili do t’i
mbronte fetë tona nga ideologjitë dhe ektremizmat fetarë.28
“Kurrë nuk mund t’i dimë të gjitha arsyet pse ekstremizmi zë vend në zemrat e disave, duke i
larguar nga familjet dhe komuniteti dhe duke i shtyrë drejt një bote më të errët dhe më të
dhunshme. Por, po mësojmë gjithnjë e më shumë rreth rrënjëve të këtij radikalizimi, si i gjuan të

26

Po aty.
Adrian Shtuni, Dynamics of Radicalization and Violent Extremism in Kosovo”, USIP: Washington DC: 2016,
https://www.usip.org/sites/default/files/SR397-Dynamics-of-Radicalization-and-Violent-Extremism-in-Kosovo.pdf,
pg 1.
28
Intervistë personale me Dr. Gjon Culaj, profesor i Marrëdhënieve Ndëkombëtare, Kolegji ISPE, 10 mars 2017
27
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rinjtë kur janë më të cënueshëm – kur janë të papunë, kur e shohin veten pa mundësi apo kauzë
për dinjitet, kur ndjehen më të shkëputur nga komunitetet që i kanë rritur.”29
Derisa studiuesit nuk kanë identifikuar shkaqet e terrorizmit, ata kanë identifikuar tri
cenueshmëri që mund të ofrojnë burim të motivimit ose të bëjnë më të mundur
pranimin/përdorimin e dhunës. Këto cenueshmëri janë:30
Padrejtësia ose Poshtërimi i perceptuar: Veprimet e dhunshme mund të perceptohen si
kompenzim i duhur ndaj padrejtësisë ose poshtërimit.
Nevoja për Përkatësi: Shumë terroristë potencial e gjejnë në një grup ekstremist jo vetëm
sensin e të kuptuarit, por edhe sensin e përkatësisë, bashkë-lidhjes dhe bashkimit. Për individët
që bëhen terroristë aktiv, tërheqja fillestare është zakonisht në grup ose komunitet të
besimtarëve, se sa në ndonjë ideologji abstrakte ose në dhunë.
Nevoja për identitet: Kërkimi inidividual i identitetit mund të çojë tek organizatat ekstremiste
apo terroriste në forma të ndryshme. Individi mund të jetë duke kërkuar një qëllim në jetë që
definon edhe veprimet që duhet bërë për të arritur atë qëllim. Një veprim i dhunshëm mund të
shihet si një mënyrë për të pasur sukses në diçka që mund ta bëjë ndryshimin. Natyra absolutiste
apo “bardh dhe zi” e shumicës së ideologjive ekstremiste është shpesh atraktive për ata që
ndihen të tronditur nga ndërlikueshmëria dhe stresi për të lundruar në një botë të ndërlikuar. Pa u
munduar shumë që të definojnë veten apo të kuptojnë dallimin personal, dikush mund të vendos
që të definojë identitetin e tij/saj thjesht përmes identifikimit me një kauzë apo anëtarësi grupore.
Ndërkaq, nuk ekziston një mënyrë e thjeshtë e identifikimit se kush mund të jetë më shumë i
cenueshëm dhe të tërhiqet/çohet kah terrorizmi.
Faktorët që mund të ndikojnë në cenueshmërinë mund të përfshijnë:31Presionin e
bashkësisë; Ndikimet nga personat tjerë ose përmes internetit; Ngacmimi; Krimi kundër tyre ose
përfshirja e tyre në krim; Sjellja anti-sociale; Tensionet familjare; Krimi i urrejtjes/racës;
Mungesa e vetë-nderimit dhe identitetit; Revoltimi personal.

29

Pjesë nga fjalimi i Ambasadorit të SHBA-ve në Kosovë, Greg Delawie, në Konferencën “Angazhimi i Shoqërisë
Vivile kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, SPRC, Prishtinë: 28 shkurt 2017, https://xk.usembassy.gov/sq/civilsociety-engagement-countering-violent-extremism-2/ , vizituar së fundmi më 12 mars 2017, ora 18:00
30
Martha Crenshaw, "The Subjective Reality of the Terrorist: Ideological and Psychological Factors in Terrorism,"
in Robert O. Slater & Michael Stohl, eds., Current Perspectives in International Terrorism. Hampshire, UK:
Macmillan, 1988, p. 59., as quoted in: http://www.dhra.mil/perserec/osg/terrorism/radicalization.htm
31
Channel Guidance.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/425189/Channel_Duty_Guidance_Ap
ril_2015.pdf, p. 10
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3. GRUPIMI I FAKTORËVE NDIKUES NË RADIKALIZIM DHE
PËRHAPJE TË IDEOLOGJISË SË EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

3.1 Grupimi 1: Aspekti individual
1. Ndjenja e pakënaqësisë individuale, margjinalizimit dhe padrejtësisë
2. Mungesa e edukimit të përgjithshëm dhe
edukimit fetar
3. Mungesa e informacioneve për zhvillimet në
Siri
4. Targetimi i adoleshentëve, sidomos në shkolla
5. Ndjenja e izolimit i të rinjve
6. Kapaciteti dhe integriteti i ulët profesional të
individëve, institucioneve
7. Dëshira për status
8. Dëshira për Eksitim dhe Avanturë
9. Nevoja për të Dominuar dhe Kontrolluar të
tjerët
10. Dëshira për Ndryshim Shoqëror apo Moral
11. Përfshirja e familjes ose miqve në ekstremizëm
12. Të qenurit në një periudhë transitore të jetës
13. Të qenurit i ndikuar apo i kontrolluar nga një Grup
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3.2 Grupimi 2: Indoktrinimi dhe propaganda

1. Arsyet ideologjike
2. Instrumentalizimi i fesë për qëllime ekstremiste
3. Përhapja a doktrinës së interpretimit rigjid, joalternativ
të fesë (indoktrinimi)
4. Prijësit radikalë/interpretuesit radikal dhe veçanërisht
ardhja e ligjëruesve fetarë nga jashtë Kosovës dhe pa
koordinim me BIK-un
5. Ndikimi i individëve - kryesisht tek rastet që nuk kanë
traditë fetare familjare
6. Propaganda (sidomos ajo online) dhe rrjetet sociale
7. Literatura joadekuate
8. Pamjet nga Siria: masakrat dhe dhuna në Siri
9. Kundër-efektet e mediave si keqinformimi për luftën në
Siri, paragjykimi, etiketimet
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3.3 Grupimi 3: Aspektet socio-ekonomike dhe operimi i organizatave të
ndryshme

1. Operimi i shoqatave dhe fondacioneve të
huaja me motive ideologjike
2. Financimet jokrejtësisht të kontrolluara
3. Mbështjetja materiale dhe logjistike

3.4 Gupimi 4: Vështirësitë në të kuptuarit e përgjithshëm të fenomenit

1. Tendencat e hershme për heshtje të fenomenit
2. Reagimi i vonshëm dhe shfaqjet e mosbesimit
(dilemave) ndaj reagimit institucional
3. Narracioni shpesh joadekuat në përballje me
ideologjinë e tillë.
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4.

ÇKA DUHET BËRË?

Fokusi i programeve duhet të orientohet në komunitet dhe përmes Iniciativave Lokale. Orientimi
i faktorëve dhe akterëve të ndryshëm vendorë e ndërkombëtar në adresimin e parandalimit të
ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit duhet të jetë në mënyrë të plotë tek aktivistët lokalë,
organizatat e bazuara në komunitet dhe iniciativat lokale, bazuar në specifikat e secilit lokalitet.

4.1

Çka kemi mësuar deri më tash?

1. E tëra ndodh në komunitet. Prandaj, komuniteti është mekanizmi që më së miri mund të
parandalojë shtrirjen e ideologjisë dhe të pakësojë radikalizimin e të rinjve;

2. Duhet fuqizuar shumë kapacitetet tematike të akterëve të ndryshëm lokalë. Në këtë fushë
është jashtëzakonisht e nevojshme ngritja e kapaciteteve tematike për institucionet
komunale, shoqërinë civile, shkollat (udhëheqësit dhe mësimdhënësit), shoqatat me bazë
në komunitet, sikurse edhe familjet.

3. Duhet rritur fuqimisht Iniciativat Lokale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm
dhe radikalizmit. Këto iniciativa lokale duhet të përfshijnë familjen, shoqërinë e
fëmijërisë, shoqërinë e shkollës, kolegët e punës, lagjen, vendbanimin, për të përfshirë
kështu të gjithë komunitetin.

4. Duhet ngritur kapacitetet e Forumeve të Sigurisë në Bashkësi dhe rritur vetëdijësimin e
qytetarëve për ekzistimin dhe potencialet që kanë këto Forume.

4.2

Angazhimi i i BIK-ut

Është e qartë se roli i Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK) është një prej më të rëndësishmëve në
parandalimin e përhapjes së ekstremizmit të dhunshëm në emër të fesë, sikurse edhe në
deradikalizimin e individëve. “Bashkësia Islame e Kosovës distancohet në mënyrë të hapur nga
manipulimet e të rinjve përmes doktrinave që nuk kanë të bëjnë fare me Islamin. Janë
manipulime të të rinjve për arsye krejtësisht politike dhe nuk kanë asgjë me besimin fetar”32
Në fakt, koordinimi i aktiviteteve të përgjithshme në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm
është i domosdoshëm për të arritur shkallë më të lartë të suksesit. Veprimet e institucioneve të
zbatimit të ligjit, megjithëse kanë pasur efekte të mëdha, nuk mund të shihen si e vetmja mënyrë
për të arritur suksesin gjithëpërfshirës. “...është shoqëria civile, bashkësitë fetare, i gjithë spektri
social dhe politik i vendit, ai që duhet të bëjë shumë më shumë punë se sa Policia e Kosovës, që
është një polici e shkëlqyeshme, por nuk mund t’i bëjë të gjitha punët”33.
Në vazhdimësi është kërkuar BIK-ut të ketë një rol aktiv. BIK-u ka luajtur rolin e vet të
rëndësishëm në qartësimin e doktrinave të besimit Islam në raport me doktrinat e përdorura për
qëllime manipuluese34, megjithatë një koordinim më i mirë i të gjithë akterëve shtetërorë dhe joshtetërorë është i domosdoshëm. Në faza më të avancuara, rekrutimi i të rinjve për t’iu bashkuar
grupeve terroriste në zonat e luftërave në Siri e Irak është bërë në metoda të mbyllura dhe
joublike, duke u bazuar në funksionimin e grupeve të caktuara, të cilat kanë arritur të ndërtojnë
ndërlidhje nënshtrimi midis individëve dhe prijësve të caktuar.35 Interpretimet në këto lloj grupe
bazohen në qasje individuale dhe nuk kanë të bëjnë me aspekte hyjnore. “Individët dhe grupet të
cilët pasojnë këtë ideologji të devijuar, përveç haditheve përvetësuara, mbështeten edhe në fetvat/dekretet fetare të dijetarëve të kohërave të ndryshme, duke i konsideruar si të shenjta, pa i
menduar dhe logjikuar se vendimet e tyre janë të karakterit njerëzor dhe jo hyjnor.”36

32

Pjesë nga fjalimi i Kryeimamit të Bashkësisë Islame të Kosovës, Sabri Bajgora, në Konferencën “Angazhimi i
Shoqërisë Civile kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, SPRC, Prishtinë: 28 shkurt 2017.
33
Pjesë nga fjalimi i Ministrit të Punëve të Brendshme, Skënder Hyseni, në Konferencën “Angazhimi i Shoqërisë
Civile kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, SPRC, Prishtinë: 28 shkurt 2017, http://mpb.rksgov.net/News.aspx?ID=905, vizituar së fundmi më 14 mars 2017 (ora 16:00).
34
Pjesë nga fjalimi i Kryeimamit të Bashkësisë Islame të Kosovës, Sabri Bajgora, në Konferencën “Angazhimi i
Shoqërisë Civile kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”, SPRC, Prishtinë: 28 shkurt 2017
35
Të gjetura nga Fokus-Grupi në Kaçanik, më 4 shkurt 2017.
36
Pjesë nga ligjëratat e Prof. Dr. Xhabir Hamiti, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame, gjatë aktiviteteve
trajnuese të SPRC-së me aktivistët nëpër komuna, 2-11 shkurt 2017.
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Por, Institucionet e Republikës së Kosovës veçmas institucionet e sigurisë, të cilët kanë bërë një
punë të madhe për të zbuluar dhe parandaluar komplote terroriste, mund të shërbejnë vetëm për
të trajtuar simptomat e radikalizmit dhe jo shkakun.”37
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5.

ROLI I KOMUNAVE: FORUMET E SIGURISË NË BASHKËSI

5.1

Forumet e Sigurisë në Bashkësi në Kosovë

Si mekanizma lokalë më të drejtpërdrejt në ndërlidhje me qytetarët dhe komunitetin në tërësi,
Formuet për Siguri në Bashkësi janë adresë jashtëzakonisht e rëndësishme për të trajtuar
problemet apo vështirësitë e dimensioneve të ndryshme. Forumet e Sigurisë në Bashkësi
paraqesin një mekanizëm tejet të vlefshëm për të mbështetur zbatimin e e iniciativave të sigurisë
në bashkësi.
Përdorimi i këtyre mekanizmave lokalë për të adresuar çështjet që kanë të bëjnë me radikalizimin
dhe përhapjen e ekstremizmit të dhunshëm lehtëson në mënyrë të dukshme identifikimin e
rasteve, faktorëve ndikues dhe shkaktarëve të drejtpërdrejtë. Megjithëse deri më tash ka pasur
periudha dhe aktivitete të caktuara që ndërlidhin rolin e Forumeve të Sigurisë në Bashkësi në
parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, niveli i njohurive të qytetarëve dhe aktivistëve lokalë
në komuna ku është shtrirë projekti i SPRC-së është jo i mjaftueshëm.38
Këto Forume sjellin së bashku anëtarët e komuniteteve lokale, oficerët e policisë dhe partnerët
lokalë dhe institucioneve te cilët punojnë se bashku për te përmirësuar sigurinë e komunitet dhe
cilësinë e jetës. Ata veprojnë si trupa konsultativ, roli i të cilëve është të rrisin ndërgjegjësimin
lidhur më natyrën e krimit, çrregullimet sjelljet e dhunshme dhe identifikojnë çështjet e sigurisë.
Niveli i shumëfishtë i infrastrukturës së Sigurisë në Bashkësi ngërthen në vete filozofinë që
anëtarët e bashkësisë duhet të punojnë së bashku me udhëheqësit përgjegjës në partneritete të
hapura dhe të përgjegjshme për të ndikuar në ndryshime në bashkësitë e tyre.
37

Republika e Kosovës, Strategjia për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që Shpie në
Terrorizëm 2015-2020, fq. 4
38
Në bazë të diskutimeve në fokus-grupe dhe dialogjeve në komunitet, në Ferizaj, Kaçanik, Gjilan, Pejë dhe
Mitrovicë, SPRC ka gjetur se njohuritë e qytetarëve dhe aktivistëve lokalë për ekzistimin, funksionimin dhe
përgjegjësitë bashkë me kapacitetet e këtyre Forumeve të Sigurisë në Bashkësi në komunat e tyre nuk janë të
mjaftueshme. Si rrjedhojë, është e domosdoshme ngritja e kapaciteteve të këtyre Forumeve.

Tri lloje të forumeve janë themeluar në Kosovë për ta 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)

Figura: Forumet e Sigurisë. Burimi, OSBE, Departamenti për Siguri Publike, Sektori për Zhvillim të
Sigurisë ne Bashkësi

5.2

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi - KKSB

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) i vendosur në mes te hierarkisë se forumeve të
sigurisë ose niveli komunal, është organ konsultativ ndër-agjencish për çështje të sigurisë lokale.
KKSB-të që nga themelimi i tyre kanë për qëllim që të shërbejnë si mekanizma të komunitetit
për konsultime mbi sigurinë dhe objektiva e tyre është të mbështesin koordinimin e strukturave
të sigurisë në nivelin lokal, për të kontribuar për një mjedis të qetë dhe të sigurt. 39 Në përputhje
me procesin e decentralizimit, KKSB-të kanë potencial që të bëhen aktorë të fuqishëm në fushën
39

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), Raport mbi Këshillat Komunale të Sigurisë në Bashkësi,
Vlerësimi i Mbikëqyrjes Demokratike dhe Mekanizmave të Qeverisjes së Këshillave Komunale për Siguri në
Bashkësi. Prishtinë: 2010
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e sigurisë publike. Procesi i decentralizimit ka bartur disa kompetenca nga niveli qendror në atë
komunal. KKSB-të si mekanizma kryesor të konsultimeve lokale mbi sigurinë bazohen në
takimet e palëve të ndryshme të interesit të cilët mund të shtojnë vlerë në debatin lokal për
sigurinë.
Themelimi i KKSB-ve në Kosovë ishte bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut nr.2005/54, që
synonte përfshirje më të madhe të komunitetit në ndërveprimet mes policisë dhe komunës në
nivel lokal.
Rëndësia e KKSB-ve është rritur pas miratimit të Udhëzimit Administrativ Nr. 08/2009 MPB –
02/2009 MAPL për Këshillat Komunalë për Siguri në Bashkësi, që udhëzon kryetarët e
komunave/kryesuesit e KKSB-ve për të udhëhequr forume funksionale për siguri në bashkësi në
nivel komunal në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Kosovës. Për më tepër, angazhimi aktiv
i komandantëve të stacionit të policisë ishte nxitur edhe më tej përmes Udhëzimit Administrativ
nr. 13/2009 “Bashkëpunimi i policisë me komunat dhe komunitetet.”
Strategjia Nacionale për Siguri në Bashkësi i përkufizon KKSB-të “si organe komunale
këshilluese për çështjet e sigurisë, të cilat në bashkëpunim me policinë, analizojnë dhe
shqyrtojnë të gjitha çështjet e sigurisë së komunitetit për të mirën e gjithë qytetarëve që jetojnë
në komunë. Qëllimi i KKSB-ve është ngritja e vetëdijes për lloje të ndryshme të krimit, prishjes
së rendit dhe sjelljeve të dhunshme brenda komunitetit lokal, si dhe identifikimi i shqetësimeve
lokale sa i përket sigurisë publike”40.
Udhëzimit Administrativ Nr. 08/2009 MPB – 02/2009 MAPL përkufizon KKSB-në si “organ
konsultativ kryesor i një komune për çështjet e sigurisë, e cila në bashkëpunim me policinë,
shqyrton dhe zgjidh të gjitha çështjet e sigurisë për të gjitha komunitetet, në interes të te gjithë
qytetarëve brenda komunës”. Tani themelimi i KKSB-ve mbështetet në Udhëzim Administrativ
Nr. 27/2012 MPB–03/2012 MAPL për Këshillat Komunale për Siguri në Bashkësi i mbështetur
ne dokumentet e lartpërmendura.41
Më këtë udhëzim administrativ përcaktohet mënyra e themelimit, përbërja, objektivat, detyrat
dhe përgjegjësitë e Këshillave Komunale për Siguri në Bashkësi në secilën komunë të

40

Strategjia Nacionale për Siguri ne Bashkësi dhe Plani i Veprimit 2011-2016, II.3 Mekanizmat
Udhëzimit Administrativ Nr. 08/2009 MPB – 02/2009 MAPL për Këshillat Komunalë për Siguri në Bashkësi
është plotësuar dhe ndryshuar gjatë këtij viti, për shkak se është vlerësuar jo i zbatueshëm, kryesisht për të adresuar
qeshtjen e kompensimit për pjesëmarrjen anëtareve ne takimet e KKSB-së, për me tepër shih nenin 18 të Udhëzimit
Administrativ Nr. 27/2012 MPB – 03/2012 MAPL për Këshillat Komunale për Siguri në Bashkësi
41
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Republikës së Kosovës, si dhe rregullimi i mënyrës së funksionimit të tyre42. Sipas këtij
udhëzimi, çdo komunë duhet të themelojë KKSB-në me vendimin që duhet ta nxjerr kuvendi
komunal.43 Përbërja e KKSB-vë reflekton gjithëpërfshirjen. Kryetari i komunës njëkohësisht
është edhe kryesuesi i KKSB-së44, përfaqësues të tjerë janë komandanti i stacionit policor i
komunës përkatëse, përfaqësues të bashkësive fetare, përfaqësues të të gjitha bashkësive etnike,
drejtorët e drejtorive përkatëse komunale, përfaqësues i Forcës së Sigurisë së Kosovës,
përfaqësuesi i Komitetit Lokal për Siguri Publike, të Ekipeve Vepruese për Siguri në Bashkësi,
përfaqësues të OJQ-ve, medieve, komunitetit të biznesit, personave me aftësi te kufizuara45 etj.
Disa nga objektivat e KKSB-ve janë:46


Rritja e vetëdijesimit të qytetarëve lidhur me natyrën e krimeve, parregullsitë dhe sjelljet e
dhunshme në komunitetin lokal;



Identifikimi i brengave, rekomandimi i planeve të veprimit dhe adresimi tek autoritetet
komunale;



Ndërtimi i besimit në mes të policisë dhe qytetarëve nëpërmjet ndërtimit të partneritetit dhe
iniciativave të përbashkëta për zgjidhjen e problemeve të sigurisë në çdo bashkësi;



Përfaqësimi i pikëpamjeve dhe shqetësimeve të të gjithë qytetarëve për çështjet e krimit dhe
për çështjet tjera që lidhen me kualitetin e jetës.

KKSB-të duhet të përgatisin planin vjetor të punës dhe të zhvillojnë projekte për rritjen dhe
përmirësimin e sigurisë në bashkësi47, që kanë të bëjnë me identifikimin e dukurive negative që
tentojnë të prishin sigurinë publike dhe rekomandojë planet e veprimit48. Bashkëpunimi me
policinë49 në parandalimin e veprimeve të cilat e kërcënojnë sigurinë në bashkësi dhe me
institucionet qendrore50 që merren me sigurinë publike, më qëllim të krijimit të një ambienti sa
më të sigurt në bashkësi, si dhe lidhja marrëveshjeve të bashkëpunimit me KKSB-të e komunave
42

Udhëzimin Administrativ Nr. 27/2012 MPB – 03/2012 MAPL për Këshillat Komunale për Siguri në Bashkësi,
neni 1
43
po aty, neni 3
44
Po ty, neni 8.1
45
Po aty,neni 4
46
Po aty,neni 5
47
Po aty, neni 6, pika 1.1
48
Po aty. Neni 6, pika 1.2
49
Po aty 1.3
50
Po aty, 1.4
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fqinje51 për çështjet e sigurisë në bashkësi që i tejkalojnë kufijtë e komunës së tyre janë të
domosdoshme për të maksimizuar efektet në krijimin e sigurisë në bashkësi.
Për realizimin e projekteve, KKSB mund të kërkojë mbështetje nga Asambleja Komunale për
financimin e projekteve52 dhe, përmes komunës, të kërkojë nga ndonjë organizatë jo-qeveritare
financimin e projekteve të lidhura me sigurinë e bashkësisë53. KKSB-ja parashihet të mbajë më
së paku gjashtë (6) mbledhje në vit, tri (3) prej se cilave duhet të mbahen në gjashtë mujorin e
parë të vitit kalendarik,54 mund të mblidhet edhe më shpesh ose në bazë të nevojës dhe
kërkesave. Vendimet në mbledhjet e KKSB-ve për çështjet për të cilat kërkohet votim, bëhen më
shumicë të votave të anëtarëve të pranishëm.55

5.3

Ekipet Vepruese për Siguri në Bashkësi - EVSB

Një pjesë e fuqisë se një shoqërie qëndron tek gatishmëria e qytetarëve që të bëjnë ndryshim.56
Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara në partneritet me Departamentin për Siguri
Publike të misionit të OSBE-së në Kosovë, në vitin 2003, iniciuan programin “Ekipet Vepruese
për Siguri në Bashkësi” si pilot-program në katër (4) komuna të Kosovës.57 EVSB-të përbëhen
nga banorë të interesuar, policë dhe zyrtarë komunal, të cilët bashkohen për të punuar në
partneritet me palë tjera të interesit për të identifikuar dhe implementuar zgjidhje për problemet e
sigurisë dhe rendit me të cilat ballafaqohen në komunitetet e tyre. Duke u bazuar në filozofinë e
policisë së orientuar në komunitet, funksioni i EVSB-ve është urë lidhëse në mes banorëve dhe
institucioneve, që punojnë në çështje të ndryshme, siç janë mjedisi, siguria në komunikacion,
kushtet e dobëta të jetesës në komunitet dhe sjellja anti-shoqërore në shkolla është shumë i
rëndësishëm.

51

Po aty, 1.5
Po aty, 1.6
53
Po aty, 1.7
54
Po aty, neni 11.1
55
Po aty, neni 12.1
56
Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara, Programi Ndërkombëtar i Asistencës ne Trajnime për Hetime
Penale Ekipet Vepruese për Siguri ne Bashkësi 2012, Broshurë informative mbi programin “Së bashku për një
komunitet më të sigurt”
57
Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara, Programi Ndërkombëtar i Asistencës ne Trajnime për Hetime
Penale dhe Misioni i OSBE-së ne Kosovë, Departamenti për Siguri Publike “Ekipet Vepruese për Siguri ne Bashkësi
- Vlerësimi i Ndikimit”, viti 2008.
52
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Që nga fillimi i programit në vitin 2003, EVSB-të kanë trajtuar rrënjë të ndryshme të krimeve,
brenga të sigurisë dhe rendit, nga siguria në komunikacion deri tek dhuna në familje, nga dhuna
nëpër shkolla e deri tek rreziku nga qentë endacak.
Çdo EVSB formohet si rezultat i një përzgjedhjeje të hollësishme dhe programi trajnues, para
fillimit të punës së tyre për të krijuar partneritete të zbatueshme, për identifikimin e brengave të
komuniteteve, pastaj të implementohen zgjidhjet afatgjate nga poshtë-lartë.58
Programi është i dizajnuar në mënyrë metodologjike të angazhojë dhe themelojë ekipet
vullnetare nga komuniteti, policia dhe zyrtarë të qeverisjes lokale për të punuar së bashku më
qëllim që të identifikojnë dhe të caktojnë prioritetet dhe të gjejnë zgjedhje të përbashkëta për
problemet e sigurisë në komunitet siç janë krimi, liria e lëvizjes dhe kushtet e jetesës.59
Secila EVSB është e përbërë nga anëtarët e tij, udhëheqësit e ekipit dhe një ose dy koordinator.
Në intervale të rregullta, koordinatorët e EVSB-ve takohen në një forum ndër-komunal60 në
mënyrë që të ndajnë ide, burime, praktikat më të mira, si dhe diskutojnë për sfidat dhe sukseset
aktuale.61
Programi i EVSB-së është i bazuar në parimet e policisë në komunitet dhe përpiqet të ndërtojë
lidhje të reja dhe të mbështesë marrëdhëniet aktuale mes qytetareve dhe komunitetit, policisë së
Kosovës në nivel lokal dhe zyrtarëve të qeverisjes lokale.62 EVSB-të përfaqësojnë njerëzit e
thjeshtë sepse ata përbëjnë një ndërthurje të gjerë vullnetarësh të të gjitha moshave, profesioneve
dhe prapavijave/statusit.
Programi i trajnimit të anëtarëve të EVSB-ve përfshin komunikimin dhe lehtësimin, ndërtimin e
partneritetit, zgjidhjen e problemit, zgjidhjen e konfliktit, si dhe planin e veprimit të projektit. Ky
program aplikohet edhe për trajnimin e zyrtarëve të policisë në komunitet63me qëllim që të
sigurohen njohuri identike, kuptim të njëjtë të konceptit dhe ndërveprim të harmonizuar ndërmjet
anëtarëve dhe zyrtarëve policor.
58

Po aty f-11
Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara, Programi Ndërkombëtar i Asistencës ne Trajnime për Hetime
Penale Ekipet Vepruese për Siguri ne Bashkësi 2012, Broshurë informative mbi programin “Së bashku për një
komunitet më të sigurt”
60
Këshilli Ekzekutiv i KKSB-ve, deri më tani që nga viti 2003, janë mbajtur mbi 30 takime
61
Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara, Programi Ndërkombëtar i Asistencës ne Trajnime për Hetime
Penale Ekipet Vepruese për Siguri ne Bashkësi 2012, Broshurë informative mbi programin “Së bashku për një
komunitet më të sigurt”
62
Po aty
63
Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara, Programi Ndërkombëtar i Asistencës ne Trajnime për Hetime
Penale Ekipet Vepruese për Siguri ne Bashkësi 2012, Broshurë informative mbi programin “Së bashku për një
komunitet më të sigurt”
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Që nga formimi i tyre EVSB-të kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në çështjet e sigurisë dhe
rritjen e kualitetit të jetës tek komunitetet e Kosovës. Një çështje që rregullisht është adresuar
nga EVSB-të me sukses të konsiderueshëm, është siguria në komunikacion. EVSB-të janë
treguar efikase në trajtimin e çështjeve të sigurisë në bashkësi, siç janë; vendosja e shenjave të
komunikacionit në afërsi të shkollave, adresimi i formave të ndryshme të vjedhjeve, problemeve
me qenë endacak, pajtimin ndëretnik dhe ri-integrim, huliganizmi dhe dhuna në shkolla, dhuna
në familje, projekte të ambientit dhe shumë tjera çështje tjera, të cilat e bëjnë EVSB-në pjesë
esenciale të infrastrukturës kosovare në zhvillimin e sigurisë në bashkësi.64
Një prej shqetësimeve kryesore që ka të bëjë me zhvillimin e sektorit të sigurisë në Kosovë ishte
mungesa e pronësisë vendore, posaçërisht gjatë periudhës së parë dhe të dytë 65. EVSB-të janë
përfshirë nga qeveria e Kosovës në Strategjinë Nacionale për Siguri në Bashkësi 66 dhe në
Strategjinë e Policisë së Kosovës për Siguri në Bashkësi67, që si dokumente ju referohen
politikave të sigurisë në bashkësi e po ashtu edhe në udhëzimin administrativ për KKSB.68

5.4

Komitetet Lokale për Siguri Publike - KLSP

Si një ndër forumet e sigurisë i përkasin nivelit bazë të hierarkisë së infrastrukturës për siguri në
bashkësi të Kosovësm KLSP-të përfshijnë numrin më të madh të njerëzve që përfaqësojnë
bashkësinë në përgjithësi. KLSP-të janë në gjendje për të trajtuar çështjet e sigurisë, të krimit,
sigurisë dhe jetesës nga poshtë-lart përmes krijimit të partneritete pozitive dhe efektive, duke
përdorur procesin e zgjidhjes së problemeve. Nëpërmjet kanaleve të hapura të komunikimit dhe
bashkëpunimit të ndërsjellë, KLSP-të e mbështesin punën e KKSB-ve.

64

Po aty
Periudha e pas-konfliktit (1999 – 2005) që përfshin përpjekjet për demokratizimin dhe zhvillimin e sektorit të
sigurisë. Në këtë periudhë vendimmarrja i ka takuar prezencës ndërkombëtare që involvonte UNMIK-un si një prej
akterëve kryesor. Periudha 2005 – 2008 shënon bartjen e kompetencave dhe reformat në institucionet e
sigurisë.
66
“Detyrat dhe përgjegjësitë: EVSB-të janë grupe të ndryshme njerëzish që përfshijnë përfaqësues nga komuniteti,
qeveritë lokale dhe policia, të cilët kanë për qëllim identifikimin dhe adresimin e çështjeve që kanë të bëjnë me
krimin, sigurinë dhe kualitetin e jetës, për të arritur qëllimin e përbashkët, krijimin e një bashkësie më të sigurt.
EVSB-të janë themeluar nga programi ICITAP/Departamenti i Drejtësisë - SHBA si dhe ndihmuar nga misioni i
OSBE-së në Kosovë. Shih strategjinë fq. 17
67
Shih dokumentin, planin e veprimit
68
Shih nenin 1.10 dhe 1.11. të UA Nr. 27/2012 MPB – 03/2012 MAPL për Këshillat Komunale për Siguri në
Bashkësi
65
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KLSP-të janë krijuar në bazë të Rregullores së UNMIK-ut 2005/54, mbi Kornizën dhe Parimet
Drejtuese të Shërbimit Policor të Kosovës.69 Pas përfundimit të tranzicionit nga Policia e
UNMIK-ut në Policinë e Kosovës, Ligji për Policinë e Kosovës (miratuar në vitin 2008 dhe më
vonë i ndryshuar në vitin 2011) në nenin 7 “Marrëdhëniet me Bashkësinë” e ka transferuar
autoritetin për të vendosur rreth themelimit të KLSP-ve te Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së
Kosovës.
Qëllimi i KLSP-ve është që t’u ofrojë bashkësive lokale mundësinë e ngritjes së zërit në
policimin e zonave të tyre, të jenë organe konsultative në fushën e krimit dhe sigurisë, duke
identifikuar çështjet me interes, zhvillimin dhe implementimin e projekteve efektive, për të
adresuar këto çështje në nivel lokal, në një marrëdhënie të ngushtë pune me autoritetet komunale,
bashkësitë lokale dhe policinë.
KLSP-të janë organe lokale konsultuese dhe këshilluese për komandantët e stacioneve, të cilët
duhet të konsultojnë KLSP-të rreth nivelit të krimit dhe prishjes se rendit dhe qetësisë në zonën e
tyre, në këtë mënyrë ata mbajnë ata të informuar dhe në dijeni për çështjet e sigurisë lokale.
KLSP-të mund të ndihmojnë në identifikimin e metodave të zhvillimit dhe implementimit efektiv
të projekteve dhe planeve të veprimit që direkt prekin ato probleme.70Ato luajnë një rol të
rëndësishëm në të lidhurit vertikalisht dhe horizontalisht të institucioneve dhe qytetarëve të
Kosovës në një infrastrukturë të sigurisë në bashkësi.
Ideja e themelimit dhe ekzistimit te KLSP-ve është që të zhvillojnë marrëdhënieve të reja dhe
mbështetjen mes anëtarëve të bashkësisë, përfaqësuesve të komunës dhe policisë, duke krijuar
forume të shumta për ndërveprim dhe siguruar gjithëpërfshirje. Premisa është që njerëzit që
punojnë së bashku drejt një qëllimi të përbashkët, duke respektuar dhe besuar njëri-tjetrit, duke
ndërtuar një themel të fortë për të adresuar shqetësimet e përbashkëta dhe për të zgjidhur
problemet lokale. Rezultatet e dëshiruara të këtij bashkëveprimi të bashkësisë janë reduktimi i
krimit dhe përmirësimi i jetesës dhe sigurisë në bashkësi.71
Në mars të vitit 2011, u krijua korniza ligjore e KLSP-ve “Kushtet e Përgjithshme për
Themelimin dhe Funksionimin e Komiteteve Lokale për Siguri Publike” miratuar nga drejtori i
69

Shih Rregulloren e UNMIK-ut nr 2005/54 mbi kornizën dhe parimet drejtuese të Shërbimi Policor të Kosovës, 20
dhjetor 2005, http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/02english/E2005regs/RE2005_54.pdf
70
Policia e Kosovës, Procedurat Standarde te Operimit për Komitetet Lokale për Siguri Publike, 9 mars 2011,
KapitullinV, Roli dhe Pergjegjësia e KLSP-së, pika 1
71
Programi i Ndërtimit të Kapacitetit për Komitetet Lokale për Siguri Publike, Departamenti për Siguri dhe Rend
Publik, Misioni i OSBE ne Kosovë
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përgjithshëm i Policisë së Kosovës,72 me udhëzimet për anëtarët KLSP-ve. Kjo kornizë u
ndihmon atyre të marrin mbështetje të rëndësishme në identifikimin, projektimin dhe në
propozimin e zgjidhjeve të problemeve dhe sfidave të komunitetit. Sipas nenit 7.5 të Ligjit për
Policinë (Nr. 04/L-076) Drejtori i Përgjithshëm ka të drejtë të themelojë Komitetin Lokal për
Siguri Publike (KLSP) si një organ këshillues në kuadër të ndonjë zone të caktuar në çdo
komunë, sa herë që kjo është në interesin më të mirë të komunitetit në lidhje me punën sa më të
efektshme të policimit në komunitet73.
Kushtet e Përgjithshme për Komitetet Lokale Për Siguri Publike e përkufizojnë KLSP-në “si një
organ konsultues i cili do të duhej të jetë i informuar mbi natyrën dhe nivelin e krimit, trazirat
dhe sjelljet e dhunshme, t’i njoh çështjet e sigurisë dhe t’i identifikojë metodat e zhvillimit dhe
zbatimit të projekteve efektive si dhe planet e veprimit. KLSP-ja do t’i adresojë çështjet lokale të
krimit, sigurisë së bashkësisë dhe kushteve jetësore te institucionet përkatëse.”74
Bazuar në ligjin e Policisë se Kosovës dhe kushtet e përgjithshme parashihen dy mënyra për
themelimin e KLSP-ve75:


Bashkësia mund të iniciojë themelimin e KLSP-ve kurdoherë që ata e ndjejnë se është e
nevojshme në atë vend. Në mënyrë që të arrihet kjo, bashkësia duhet ta adresojë kërkesën e
saj te komandanti i stacionit policor.



Komandantët e stacioneve policore mund të propozojnë themelimin e KLSP-ve bazuar në
vlerësimin e zhvillimit të trendit të krimit në zonën e veprimit të KLSP, tendosjeve në
bashkësi apo në bazë të çështjeve të sigurisë.

Në formulimin e këtij vlerësimi, komandanti i stacionit duhet të ketë mbështetjen e bashkësisë së
tyre lokale dhe KKSB-së përkatëse. Anëtarët e KLSP-së duhet të përzgjidhen nga udhëheqësit e
fshatit për fshatrat/zonat lokale përkatëse në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Kosovës.
Përbërja e KLSP-ve duhet të pasqyrojë shumëllojshmërinë e komunitetit lokal. Vëmendje duhet
t’i kushtohet përkatësisë etnike, gjinisë, moshës, fesë dhe kulturës për të siguruar një anëtarësi
dhe përfaqësim të balancuar. Si anëtarë tjerë mund të jenë të përfshirë udhëheqësit e komunitetit,
72

Policia e Kosovës, Kushtet e Përgjithshme për Komitetet Lokale për Siguri Publike, janë hartuar nga një Grup
ndër-institucional punues dhe të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm i PK-së në vitin 2011.
73
Në një zonë gjeografike të përgjegjësisë së një stacioni policor mund të krijohen një a më shume KLSP, gjithnjë
duke u bazuar ne nevojën e analizuar të ekzistencës se tyre, shih: Policia e Kosovës, Procedurat Standarde te
Operimit për Komitetet Lokale për Siguri Publike, 9 mars 2011, Kapitullin V, Procedurat, pika 4
74
Policia e Kosovës, Kushtet e Përgjithshme për Komitetet Lokale për Siguri Publike, kapitulli: Parimet e
Përgjithshme.
75
Shih, po aty, kapitulli: Procedurat për themelimin e KLSP-ve.
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shkollave, institucioneve të shëndetit publik, bizneset dhe OJQ-të. Anëtarët e KLSP-së nuk duhet
të kenë të kaluar kriminale apo të jenë të përfshirë në ndonjë aktivitet ose sjellje që do ta
shkatërronte reputacionin e KLSP-ës.76
KLSP-të kanë të drejtën që të përfaqësohen në KKSB-ën e tyre përkatëse të paktën me një
anëtar.77 Ky person normalisht se do të jetë kryetari i KLSP-së ose zëvendësi i tij. Ky
përfaqësues do t’i paraqes në KKSB çështjet që KLSP-të e tyre nuk janë në gjendje për t’i
zgjidhur. Drejtori i përgjithshëm i PK-së duhet t’i caktojë zonat në të cilat KLSP-ja do të
themelohet, në përputhje me kriteret e dhëna në ligjin e policisë dhe ai është autoriteti për
miratimin e themelimit të KLSP-ve.
Anëtarët e KLSP-së nuk do të kenë ndonjë autoritet në zbatim të ligjit, mirëpo ata mund t’i
ngrisin shqetësimet e tyre te zyrtarët e caktuar policorë. KLSP-ja po ashtu mund t’ia dërgojë
kopjet e shkresave të çdo korrespondence Ministrisë së Punëve të Brendshme (Departamentit të
Sigurisë në Bashkësi) për t’u diskutuar.78 Përkundër faktit qe përfaqësimi e KLSP-ve në KKSB
është i garantuar ne Udhëzimin Administrativ79, kryetarët e komunave si kryesues te KKSB-ve
shpeshherë nuk i ftojnë anëtarët e KLSP-ve në takime, kështu që në këtë formë ju pamundësohet
ngritja e shqetësimeve dhe adresimi i brengave të bashkësive të cilat i përfaqësojnë anëtarët e
KLSP-ve.80

5.5


Çka ndihmojnë Forumet e Sigurisë në Bashkësi?
Siguria në komunitet dhe kohezioni social, është një qasje e diferencuar me përgjigje të
përshtatura për sfidat e çdo konteksti, zakonisht përfshinë shtyllat kyçe të mëposhtme;
-

76

Rritjen e mirë-qeverisjes lokale dhe forcimin e institucioneve vendore.

Shih, Po aty, kapitulli: Procedurat për themelimin e KLSP-ve, Anëtarësimi në KLSP, pika 5
Shih Udhëzimi administrativ nr. 27/2012 MPB – 03/2012 MAPL për Këshillat Komunale për Siguri në Bashkësi,
neni 1.10
78
Po aty
79
Shih Udhëzimi Administrativ Nr. 27/2012 MPB – 03/2012 MAPL për Këshillat Komunale për Siguri në
Bashkësi, neni 4 përbërja e KKSB-ve, pika 1.10. Një përfaqësues i secilit Këshill Lokal për Siguri Publike;
80
Të gjetura nga aktivitetet e SPRC-së në bashkëpunim me Nisma për Aktivizim dhe AVONET: me 27 pjesëmarrës
në Ferizaj më 2 shkurt 2017, në bashkëpunim me FOJK dhe KVRL: 33 pjesëmarrës në Kaçanik më 4 shkurt 2017,
në bashkëpunim me Aponia dhe AgroEko: me 23 pjesëmarrës në Gjilan më 7 shkurt 2017, në bashkëpunim me Syri
i Vizionit dhe KVRL: me 27 pjesëmarrës në Pejë më 10 shkurt 2017, në bashkëpunim me Mundësia dhe Me Dorë në
Zemër: me 30 pjesëmarrës në Mitrovicë më 11 shkurt 2017
77
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-

Forcimin e sundimit të ligjit dhe qeverisjes së sektorit të sigurisë.

-

Parandalimin e konfliktit dhe mbështetjen e ndërtimit të paqes.

-

Sigurimin e mundësive alternative për punësim dhe jetesë më të mirë.

-

Përmirësimin e mjedisit të komunitetit dhe përmirësimit të ofrimit të shërbimeve.

-

Adresimin e përhapjes së mjeteve të dhunës dhe kërkesës për armë.

-

Marrja e qasjes së shëndetit publik ndaj krimit dhe dhunës.
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Policimi në komunitet është në thelb është një bashkëpunim në mes të policisë dhe
komunitetit që identifikon dhe zgjidh problemet e komunitetit.



Policia nuk duhet konsideruar si kujdestare e vetme e rendit dhe ligjit, të gjithë anëtarët e
komunitetit

bëhen

aleatë

aktivë

në

përpjekje

për

të

rritur

sigurinë

dhe

cilësinë e lagjeve.


Policimi në komunitet thekson nevojën që anëtarët e komunitetit të mobilizohen dhe
mbështesin me burime për të zgjidhur problemet dhe për të përmirësuar cilësinë e tyre të
jetës. Anëtarët e komunitetit duhet të shprehin shqetësimet e tyre, kontribuojnë me këshilla
dhe marrin masa për të adresuar këto shqetësime.



Forumet për Siguri duhet të luajnë rol shumë të rëndësishëm për kryetarët e komunave,
policinë, ministrinë etj. Këto forume mund të identifikojnë problemet e bashkësisë që më
vonë mund të shndërrohen në projekte të cilat mund të realizohen përmes buxhetit komunal
ose përmes donatorëve, në këtë mënyrë do të ekzistonte një pasqyrë e nevojave që do të
shërbente për t’i koordinuar dhe drejtuar donacionet. Në Kosovë ekzistojnë trupa që janë të
trajnuar për pasqyrimin e këtyre problemeve edhe përpilimin e përpjekjeve.

6.

REKOMANDIME

Rekomandim i përgjithshëm:

Programet e parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit duhet të jenë të bazuara
mbi nevojat dhe specifikat lokale. Maksimalisht duhet të përfshihen akterët lokalë në disenjimin
e Iniciativave Lokale dhe Planeve të Veprimit për adresimin e kësaj dukurie. Secili rast, lokalitet,
komunë apo rajon ka specifikat e veta të dallueshme dhe kësisoj duhet të jetë edhe qasja
programore.

Rekomandimet specifike:
Për Qeverinë e Kosovës:


Të organizojë politikat dhe mekanzimat e komunimit të drejtpërdrejtë me qytetarët dhe
me komunitetet;



Të vendos në prioritet buxhetor zbatimin e Strategjisë për Parandalimin e Ekstremizmit të
Dhunshëm dhe Radikalizmit që Shpie në Terrorizëm 2015-2020 dhe Planit të Veprimit;



Të bashkërendojë aktivitetet e ndryshme nga akterë në nivele qendrore dhe lokale në
ngritjen e vetëdijësimit dhe ngritjen e kapaciteteve tematike mbi ekstremimzin e
dhunshëm dhe radikalizmin;



Të bashkëpunojnë me organizatat e shoqërisë civile që shtrihen në komuna veç e veç,
duke i dhënë përparësi njohurive të tyre të ndërlidhura me aktivitetet në komunitet;

Për Parlamentin e Kosovës:


Të mbështes Qeverinë e Kosovës në ofrimin e kapaciteteve buxhetore për institucionet
dhe mekanizmat qendrorë e lokalë në zbatim të Strategjisë;



Të ndërtojë rolin e vet aktiv në komunikim me komunat, komunitetet dhe qytetarët;

Për Bashkësinë Islame të Kosovës (BIK):
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Të përpilojë dhe fillojë zbatimin e një programi gjithëpërfshirës për t’u përballur me
propagandat që kanë qëllim indoktrinimin e të rinjve e që bazohen në intepretime strikte,
jo-alternative, të besimit fetar;



Të mbikëqyrë në formë të saktë zbatimin e planprogramit të ligjëratave nëpër xhamitë e Page
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Kosovës;



Të rris angazhimin dhe komunikimin me komunitetet dhe qytetarët në avancimin e
promovimit të vlerave kombëtare dhe traditës fetare në Kosovë;

Për Komunat:


Të fuqizojnë rolin e Forumeve të Sigurisë në Bashkësi dhe gjithëpërfshirjen e qytetarëve
në zgjidhjen e problemeve;



Të hartojnë plane veprimi në fushën e parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe
radikalizimit;



Të ngrisin kapacitetet e brendshme tematike dhe institucionale për trajtimin më efikas të
kësaj dukurie;



Të rrisin bashkëpunimin dhe bashkërendimin me akterë tjerë institucionalë dhe të
organizatave jo qeveriare, përfshirë këtu Policinë, bashkësitë fetare, mediat, komunitetin
etj.

Për Shoqërinë Civile dhe Mediat:


Aktiviteti në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit të shtrihet në
komunitete dhe tek qytetarët;



Të fokusohen në lokalitete, të bashkëpunojnë me komunitetin dhe qytetarin;



Të ngrisin kapacitetet për njohjet teorike të ideologjisë së ekstremizmit të dhunshëm dhe
të angazhohen në programe avokuese.

Për partnerët, organizatat dhe donatorët e jashtëm:


Të mbështesin iniciativat lokale në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, duke u
fokusuar në iniciativat në komunitet;



Të mbështesin aktivistët lokalë përmes fuqizimit të kapaciteteve, duke avancuar
mundësitë për shkëmbimin e përvojave nga angazhimet e aktivistëve lokalë nëpër vende
të ndryshme.
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