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FALENDERIM 

 

Organizata për Zhvillim Civil (CDO) ka implementuar projektin “Fuqizimi dhe Pjesëmarrja e të 

Rinjëve” që mbulon Rregjionin e Mitrovicës duke përfshirë të rinjët nga gjashtë (6) shkollat e 

mesme të Mitrovicës duke themeluar dhe zhvilluar Klubin e Debatit për zhvillimin e mendimit 

kritik të formatit Karl Popper. Kjo për qëllim të mbështetjes së nismave për tolerancë fetare, 

debateve argumentative, duke rritur pjesëmarrjen e të rinjve në promovimin e reformës së 

përfaqësimit të tyre në komunë. Për më tepër aktivitetet e tilla synojnë të kontribuojnë në cilësinë 

e edukimit dhe punësimit duke njohur dhe përfituar nga masat dhe programet që Zyra për 

Punësim ofron për të rinjët, për të kontribuar në përmbushjen e objektivave të Planit të Veprimit 

për Implementimin e Strategjisë për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm 2015-2020.  

Organizata për Zhvillim Civil (CDO) shpreh mirënjohje dhe falënderim për të gjithë 

intervistuesit dhe pjesëmarrësit në takimet dhe aktivitetet tona, të cilët kanë qenë të gatshëm ta 

ndajnë kohën e tyre dhe të marrin pjesë në mbledhjen e të dhënave nga ky projekt. Në mënyrë të 

posaqme falënderojmë donatorin për përkrahjen financiare të projektit. 
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1. HYRJE  

 

Gjatë tri viteve të fundit, debati mbi ekstremizmin e dhunshëm ka qenë prezent në opinonin 

publik si një ndër temat më shqetësuese për sigurinë në Kosovë. Në debatin global mbi masat 

rreth ekstremizmit të dhunshëm Qeveria e Kosovës, në vitin 2015 miratoi ligjin NR.05/L-002 për 

ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit më qëllim të mbrojtjes 

së interesit shtetëror dhe sigurisë kombëtare, ky ligj përcakton veprën  penale të bashkimit apo 

pjesëmarrjes në ushtrinë ose policinë e huaj, në formacionet e jashtme  paraushtarake ose 

parapolicore, në organizimet grupore apo individualisht, në çfarëdo forme  të konflikteve të 

armatosura jashtë territorit të Republikës së Kosovës.1 Për më tepër gjatë këtij viti është miratuar 

edhe Strategjia për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që Shpie në 

Terrorizëm 2015-2020”.2  

“Për rastin e Rregjionit të Mitrovicës, Policia e Kosovës, i ka trajtuar këta persona si dhe për ta 

ka qenë sfidë e re, Rajoni i Mitrovicës është prekur po ashtu, ku statistikat tregojnë se 41 persona 

kanë marrë pjesë në luftë në Siri 4 femra, 16 fëmijë dhe 9 kanë lindur në zonë lufte”, theksoi 

Besim Hasani nga Policia e Kosovës, Drejtoria kundër Esktremizmit, (nga Debati i organizuar i 

organizuar nga CDO më 30 Tetor 2018, me temën “Sfidat e planit të veprimit për implementimin 

e strategjisë PEDH 2015-2020”).  

Strategjia fokusohet së pari në një analizë përshkruese përmes të cilës synohet që të definohet 

problemi i radikalizmit dhe ekstremizmit në Kosovë, për të siguruar një vlerësim të rrezikut që 

paraqet radikalizmi dhe terrorizmi brenda shtetit, si dhe një analizë të faktorëve social që kanë 

motivuar disa shtetas të Kosovës që të radikalizohen si dhe forma të tjera të ekstremizmit. Pjesa 

tjetër e strategjisë ka identifikuar planin e veprimit të bazuar në katër (4) objektiva kryesore: 

identifikimi i hershëm, parandalimi, ndërhyrja, de-radikalizmi dhe riintegrimi si dhe objektivat 

(masat) specifike në kuadër të këtyre katër objektivave strategjike do ndihmojnë më tej në 

adresimin dhe parandalimin e fenomenit të radikalizmit në Kosovë dhe aktivitetet të cilat duhet 

të ndërmeren nga institucionet e vendit, shoqëria civile dhe komunat.3 Një ndër praktikat më të 

                                                           
1  Ligji NR.05/L-002 për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit 

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=10763 
2  Strategjia për Parandalimin e Ekstremizmit të dhunshëm, Kosovë 2016 http://www.kryeministri-

ks.net/repository/docs/STRATEGJIA_parandalim_-_SHQIP.pdf 
3  Po aty. 

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=10763
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/STRATEGJIA_parandalim_-_SHQIP.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/STRATEGJIA_parandalim_-_SHQIP.pdf
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mira për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm që shpie në radikalizëm mbetet përfshirja dhe 

fuqizimi i të rinjëve brenda komunitetit ku jetojnë. Në raporet vendore dhe ndërkombëare një 

ndër çështjet kryesore në luftimin e dukurive negative mbetet roli i edukimit dhe zhvillimit të 

mendimit kritik.  

Iset Beka, Drejtor i Drejtorisë së Arsimit, Komuna Mitrovicë, theksoi: “Punë e frytshme pozitive 

po bëhet nga CDO, shkollat kanë sisteme të mirë të funksionimit, sistemi është i rregulluar me 

ligje, këshilla drejtues, këshillin prindëror. Këshillet me herët kanë qenë vetëm në letra, kurse 

tani janë më pozitive. Duhet të bëhen investime në shkllolla, në psikolog dhe sociolog4 

Organizata për Zhvillim Civil (CDO) përmes projektit “Fuqizimi dhe Pjesëmarrja e të Rinjëve” 

ka targetuar rajonin e Mitrovicës së Jugut, duke përfshirë gjashtë (6) shkolla të mesme. Ky raport 

tenton të jap përgjigjje ndaj monitorimit të aktiviteteve të cilat janë implementuar në komunën e 

Mitrovicës rreth parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm. Fokusi i hulumtimit mbetet tek (i) 

identifikimi i popullsisë së targetuar për radikalizim (një nga institucionet përgjegjëse MASHT, 

konkretisht shkollat dhe drejtoria e arsimit në nivel lokal) dhe (ii) Përmirësimi i targetimit dhe 

prioritizimi i rrezikut dhe nevojave sociale përmes programeve aktive të punësimit dhe 

shërbimeve sociale për personat dhe grupet që janë subjekt i kësaj dukurie (një nga institucionet 

përgjegjëse MPMS dhe Zyret e Punësimit, konkretisht Zyra e Punësimit Mitrovicë në nivel 

lokal).  

Pjesa e dytë e këtij raporti tenton që të jap informacione mbi faktorët shtytës dhe tërheqës të 

ekstremzimit të dhunshëm në Kosovë, duke analizuar edhe disa nga gjetjet të cilat janë nga 

organizatat që kanë implementuar aktivitete në këtë fushë. Tutje, ky raport do të shpalos gjetjet e 

të rinjëve nga komuna e Mitrovicës, se çfarë ata/ato mendojnë rreth funksionimit të këshillit të 

nxënësve, ekstremzimit të dhunshëm, tolerancës fetare, punësimit dhe zhvillimit të mendimit 

kritik.  Pjesa e fundit e këtij raporti jep rekomandime për Drejtorinë e Arsimit, Qendrën e 

Punësimit, organizatat e shoqërisë civile, bashkësitë fetare, komunitetin dhe donatorët se cilat 

janë hapësirat të cilat duhet të fokusohen aktivitetet rreth parandalimit të ekstremizmit të 

dhunshëm në Kosovë, sidomos në nivelin komunal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4   Debati me temën “Sfidat e planit të veprimit për implementimin e strategjisë së PEDH 2015-2020”, 

organizuar nga CDO më 30 Tetor 2018  
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2. METODOLOGJIA  

 

Organizata për Zhvillim Civil (CDO) ka shfrytëzuar raportet e botuara nga organizatat e 

shoqërisë civile të cilat ishin aktive ndaj aktiviteteve mbi ekstremizmin e dhunshëm,  si burim 

parësor ka analizuar edhe Strategjinë e Kosovës për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm që 

shpie në terrorizën 2015-2020, si dhe fokus grupet e mbajtuara në komunën e Mitrovicës së 

Jugut, për të hartuar  metodologjinë hulumtuese  të këtij hulumtimi. Hulumtimi është i bazuar në 

dy pika të Planit të Veprimit: (i) Identifikimi i hershëm - i shkaqeve, faktorëve dhe grupeve të 

targetuara dhe (ii) Përmirësimi i targetimit dhe prioritizimi i rrezikut dhe nevojave sociale 

përmes programeve aktive të punësimit dhe shërbimeve sociale për personat dhe grupet që janë 

subjekt i kësaj dukurie.  Për më tepër pjesa e fundit e rapotit paraqet qëndrimet e 237 nxënësve 

nga Mitrovica e Jugut, në shkollat e mesme. Janë përfshirë 113 nxënës djem, 77 vajza dhe 47 të 

pa-deklaruar, dhe  shumica nga ky numër ishin nga zonat urbane (145 nxënës) ndërsa një pjesë e 

konsideruar nga zonat rurale (38 nxënës) dhe 54 tjerë të padekleruar. 
 

 

Pyetësorët: është zhvilluar me anë të pyetësorëve në formë të pyetjeve të mbyllura, të ndara në 5 

kategori (këshilli i shkollës, të menduarit kritik, ekstremizmi, diskutimi, debati, dhe punësimi) 

me nxënësit e gjashtë shkollave të mesme të Mitrovicës, takimeve dhe intervistave me 

përfaqësuesit e Institucioneve Publike dhe Civile më Komunën e Mitrovicës në periudhën e 

kohëzgjatjes së projektit Prill 2018 – Prill 2019. Kriteret për përzgjedhjen e pjesëmarrësve janë 

hartuar duke u bazuar në mostrën prej 5% të numrit të e përgjithshme të nxënësve nga secila 

shkollë, të dhënave nga pjesëmarrësit e debateve dhe takimeve të organizuara në kuadër të 

projektit.  

 

Të gjeturat dhe rekomandimet janë finalizuar në bashkëpunim me përfaqësuesit e 

institucioneve, këshillave të shkollave përgjatë takimeve të programit dhe gjetjeve nga pyetësorët 

me nxënësit e shkollave të mesme. Hulumtimi ka zgjatur 6 muaj dhe është përfunduar në Prill 

2019.  
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3. Faktorët shtytës dhe tërheqës të ekstremizmit të dhunshëm  

 

Në këtë pjesë të këtij raporti do të trajtohen faktorët shtytës dhe tërheqës të cilët kanë kontribuar 

që qytetarët e Kosovës të radikalizohen dhe të rekrutohen përmes grupeve ekstremiste si ISIS. 

Një përmbledhje e raporteve të fundit nga rajoni i Ballkanit, mbi nxitësit e ekstremizmit të 

dhunshëm tregojnë se nuk ka një profil të veçantë të individëve të cilët janë bashkangjitur 

përkrah organizatave terroriste.5 

Disa nga komunat më të prekura ndaj ekstremizmit të dhunshëm mbetet edhe komuna e 

Mitrovicës, kjo është theksuar edhe nga raporti i Këshillit të Sigurisë së Kosovës (KSK) dhe nga 

raporti për matjen e rrezikut nga USAID (Unitet State Agency for International Development)   

rreth luftimit të ekstremizmit të dhunshëm.6 Qytetet si Kaçaniku dhe Hani Elezit (përfshirë 

fshatrat fqinje) në rajonin e Ferizajt, janë prekur nga fenomeni i luftëtarëve të huaj si dhe  

përcakton se dhjetëra luftëtarë nga rajoni i Gjilanit, dhe gjithashtu liston rajonin e Mitrovicës 

duke përfshirë kryeqytetin e saj emri i njëjtë dhe disa prej fshatrave të tij, qyteti i Skënderajt dhe 

disa nga fshatrat e saj, si dhe qyteti i Vushtrrisë dhe disa fshatra si pikat e nxehta e radikalizimit 

në Kosovë.7 

Faktorët të cilët kanë ndikuar në të gjitha komunitetet mbeten të ndryshme dhe se nuk mund të 

flitet për një profil të vetëm të grave apo të burrave të cilët janë bërë pjesë e konfliktit të Sirisë 

dhe Irakut. Raporti i UNDP (Unitet Nation Development Programme), mbi shkaktarët e 

qytetarëve të Kosovës të përfshirë në luftën e Sirisë dhe Irakut,  analizon se “faktorë nxitës” 

konsiderohen si aspekte negative e një mjedisi që krijon dobësi dhe 'shtytje' të individëve të 

prekshëm drejt radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Përveç faktorëve shtytës të listuara 

më sipër, disa hulumtues faktorët shtytës i kategorizojnë si tipare negative shoqërore, kulturore 

dhe politike të shoqërisë si mjedis që ndihmon në "nxitjen" e individëve të prekshëm në rrugën e 

ekstremizmit të dhunshëm.8 Ata zakonisht njihen si "shkaqe themelore" si varfëria, papunësia, 

                                                           
5  Goshi. A & Leuven. D “Perceptimet ndaj rrezikut nga radikalizmi tek komunitetet” , UNDP Maj 2017 
https://www. undp.org/content/dam/kosovo/docs/PVE/UNDP_KS-Wide%20Assessment_eng_web.pdf 
6  Po aty. 
7  Po aty 
8  Xhara.B & Gojani. N “Të kuptuarit e faktorëve shtytës dhe tërheqës: Intervista primare me luftëtarët e huaj të kthyer 

në Kosovë” , http://unkt.org/ëp-content/uploads/2017/12/UNDP_Push-and-Pull-Factors_ENG.pdf 

http://unkt.org/wp-content/uploads/2017/12/UNDP_Push-and-Pull-Factors_ENG.pdf
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analfabetizmi, mungesa e mendimit kritik, diskriminimi dhe margjinalizimi politik dhe 

ekonomik9. Ndërsa “faktorët tërheqës” janë ato që tregojnë "karakteristikat pozitive dhe 

përfitimet e një organizate të dhunshme ekstremiste që 'tërheqin' individët e pambrojtur për t'u 

bashkuar."10 Këto përfshijnë grupet (p.sh. legjitimimin e dhunës në vend të mjeteve "apatike" 

dhe "pasive" demokratike), e lidhjeve të forta të vëllazërisë dhe ndjenjës së përkatësisë, ndërtimit 

të reputacionit, perspektivës së famës ose lavdisë dhe përfitimeve të tjera të socializimit.11 

Ndërsa bazuar në strategjinë e Kosovës për prandalimin e ekstremizmit të dhunshëm aty janë të 

përfikuzuara disa faktorë të cilët kanë kontribuar në përhapjen e radikalizmit në Kosovë. Sipas 

Strategjisë së Kosovës janë identifikuar disa faktorë të ngjashëm të cilat ky raport do t`i paraqesë 

tutje për përfaqësuesit e komunave, hulumtuesve dhe organizatave të shoqërisë civile në rajonin 

e Mitrovicës. 

Rexhep Lushta, Imam në Komunën e Mitrovicës, theksoj se: “Është një brengë e përgjithshme 

kjo dukuri ekstremizmi i dhunshëm dhe duhet ta luftojmë bashkarisht për një strategji të 

përgjithshme, të rinjë janë mashtruar nga mediat për në luftra në Siri. Faktorët që kanë shtyer të 

rinjët të shkojnë në luftra janë: papunësësia, aspekti socio ekonomik, mos njohja e parimeve të 

fesë dhe mediat janë si faktorë kyq. Forma më e mirë e debateve në shkolla duhet të jetë që gjatë 

debateve edhe ne të marrim pjesë si hoxhallarë, ne duhët të fokusohemi në edukim moral dhe 

arsimor në rininë të shëndoshë dhe besim të shëndoshë. Roli i KKSB është të parandaloj çdo lloj 

të ekstremizmit e jo vetëm ekstremizmin radikal. Zinxhiri i përbashkët për një rini të shëndoshë 

është prind-nxënës-shkollë”, theksoj Imami Lushta. 12 

 

3.1  Faktorët kontribues të definuar nga Strategjia e Kosovës për 

parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë 

 

 Faktorët shtytës dhe tërheqës  

Strategjia e Kosovës ka identifikuar disa faktorë shtytës si themelorë dhe strukturorë të cilat 

është ballafaquar Kosova me trendin e fundit të luftëtarëve të huaj të bashkangjitur përkrah 

                                                           
9  Po aty. 
10  Po aty. 
11  Po aty. 
12  Debati me temën “Sfidat e planit të veprimit për implementimin e strategjisë së PEDH 2015-2020”, 

organizuar nga CDO më 30 Tetor 2018  
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oraganizatave terroriste. Sipas strategjisë sfidat si çështja e dobët ekonomike dhe sociale si dhe 

mospërfshirja institucionale janë disa nga faktorët kyç që duhet të merren parasysh gjatë trajtimit 

të fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm. 

Edhe pse, dobësitë dhe sfidat në Kosovë mund të luajë një rol në ekstremizëm dhe radikalizëm, 

ato sigurisht nuk mund të jenë të  vetmet në shpjegimin lidhur me motivimin e një personi për 

t'iu bashkuar një lëvizjeje radikale. Mungesa e mundësive për të arritur qëllimet e tyre brenda 

vendit mund të ndikojë tek të rinjtë që ta lënë Kosovën, por kjo nuk mund të shpjegojë vendimin 

e tyre për t'u bashkuar p.sh. me ISIS duke dëmtuar të tjerët në shërbim të një ideologjie të 

dhunshme. 

 

Paraja nuk është faktori kryesor shtytës, dëshira për të bërë diçka të rëndësishme dhe 

kuptimplotë, madje edhe me kosto të mëdha personale, është më e rëndësishme. Prandaj, kjo 

është dobësia ku rekrutuesit synojnë dhe ofrojnë propagandën e tyre dhe ku zërat radikalë mund 

të jenë efektiv në tërheqjen e rekrutëve potencial në shërbim të tyre. 

Në rastin e Mitrovicës faktorët kryesorë shtytës janë faktorët themelorë dhe strukturorë të tilla si 

sfidat/dobësitë ekonomike dhe sociale si dhe kapaciteti i mangët institucional dhe integriteti i 

tyre. 

 

 Faktorët ekonomik dhe social 

Gjatë periudhës 15 vjeçare të pas luftës së vitit 1999, Kosova ka një nga normat më të ulëta të 

punësimit në Evropë. Punësimi i të rinjve është shumë i ulët, ndërsa, cilësia e sistemit arsimor 

publik nuk i përgatit të diplomuarit për tregun e punës. Mungesa e alternativave për orientimin e 

të rinjve në aktivitete tjera reprezentative ka ndikuar që të rinjtë në Kosovë të kenë më pak raste 

për ta dëshmuar veten në fushën e sportit apo kampanjave të ndryshme dhe lëvizjeve me 

orientim global. Kësaj situate i ka kontribuar edhe kufizimi i lëvizjes së lirë në vendet e BE-së 

dhe më gjerë, vende të cilat janë një shembull i të ardhmes së tyre. Prandaj, me gjithë përpjekjet 

e institucioneve shtetërore që të adresojnë të gjitha këto sfida, 

kryesisht ekonomike dhe sociale, ende ka ambient për zhvillim të faktorëve që shpien në 

ekstremizëm të dhunshëm, duke iu lënë hapësirë grupeve me prirje radikale që lehtësisht t’a 

shfrytëzojnë situatën për të rekrutuar përkrahës për kauzën e tyre.  
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Ndërsa gjatë vitit 2018, numri i punëkërkuesëve aktiv në total për ZP Mitrovicë ka qenë 5,192. 

Pra kjo e dhënë është e përditësuar dhe ndryshon nga dita në ditë, varësisht nga numri i atyre qe 

regjistrohen për herë të parë, riaktivizohen apo edhe kalojnë në pasivë.  

 

 Kapaciteti dhe integriteti i ulët institucional  

Përveç faktorëve ekonomik dhe social, sfidat me të cilat ballafaqohet Kosova, në veçanti ato në 

reformimin e administratës publike, luftimi i korrupsionit dhe rritja e integritetit të administratës 

publike janë faktorë tjerë shtytës që mund të shpien në ekstremizëm. Këta faktorë në hapësirën 

sociale të shtetit kanë potencial për të ndikuar negativisht tek të rinjtë, duke u shmangur nga 

institucionet tradicionale siç është familja dhe duke u inkurajuar disa nga ta për të parë realizimin 

e qëllimeve dhe synimeve të tyre jashtë shtetit. Qeveria e Republikës së Kosovës ka filluar një 

proces që synon reformimin e  administratës publike, i cili synon adresimin e disa prej këtyre 

problemeve. 

Komuna e Mitrovicës për vitin 2018 është renditur si komuna më transparente në Kosovë nga 

gjithsejë 11 komuna. Ky vlerësim i'u dha nga një hulumtim njëvjeçar i realizuar nga Instituti 

Demokratik i Kosovës (KDI) në bashkëpunim me Ambasadën Britanike në Kosovë i cili sot ka 

publikuar Trasparometrin komunal për vitin 2018. 

Nga gjithësej 118 pikë, komuna e Mitrovicës ka arritur të marrë 92 pikë apo ndryshe në 

përqindje ka shënuar 77.97%, bazuar në 59 indikatorët e përzgjedhur nga kjo organizatë. 

Raporti është bëzuar në 6 shtylla, Shtylla I – Prokurimi publik (duke përfshirë ankandet publike) 

Shtylla II – Transparenca buxhetore Shtylla III – Qasja ne dokumente publike Shtylla IV – 

Informimi dhe pjesëmarrja e publikut Shtylla V – Grantet dhe financimi Shtylla VI – Etika 

profesionale dhe konflikti i interest. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Raport Monitorimi - MONITORIMI I PLANIT TË VEPRIMIT PËR IMPLEMENTIMIN E STRATEGJISË 

PËR PEDH 2015 – 2020, Rasti i Komunës së Mitrovicës së Jugut 
13 

 

 

 

3.2 Alternativat e shqyrtuara dhe qasja e rekomanduar per 

radikalizimin e ekstremizimit te dhunshëm dhe radikalizimit  

 

Siç u potencua edhe në analizat e mësipërme ekstremizmi i dhunshëm dhe radikalizmi përbënë 

një rrezik potencial për sigurinë nacionale. Qeveria e Republikës së Kosovës ka analizuar të 

gjitha opcionet e mundshme për adresimin e këtij problemi. Mos trajtimi në kohë i këtij problemi 

do të mund të shkaktonte një rritje të ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm. Problemi i 

ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm nuk është një problem vetëm 

brenda kufijve të Republikës së Kosovës, por është një problem me shtrirje globale, kjo e bënë 

edhe më të domosdoshëm një intervenim në kohë, me qëllim të parandalimit të rreziqeve dhe 

parandalimit të radikalizmit të dhunshëm.  

Komuna e Mitrovicës, konkretisht Drejtoria e Arsimit dhe KKSB-ja kanë shtuar vëmendje më të 

madhe nëpër shkolla me takimet informuese me mësimdhënës, menaxhmentin e shkollave dhe 

shërbimet pedagogjike në lidhje me sjelljet dhe veprimet e dyshimta të nxënësve.  

Njëri nga opcionet e mundshme për adresimin ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm do të 

ishte trajtimi në kuadër të politikave dhe strategjive ekzistuese, p.sh. në kuadër të 

Strategjisë Kombëtare e Republikës së Kosovës për Parandalim të Krimit dhe Plani i Veprimit 

2013 – 2017; Strategjisë Kombëtare e Republikës së Kosovës Kundër Terrorizmit 2012 – 

2017; Strategjisë Nacionale dhe Planit të Veprimit për Sigurinë në Bashkësi 2011- 

2016; Strategjisë Kombëtare të Republikës së Kosovës për Parandalimin dhe Luftimin e 

Ekonomisë Joformale, Pastrimit të Parave, Financimin e Terrorizmit dhe Krimeve Financiare 

2014-2018 dhe planit të veprimit; Strategjisë Kosovare për Rininë 2013 - 2017 dhe Planit të 

Veprimit 2013 - 2015 (SKPVR), si dhe strategjive tjera në sektor të ndryshëm por, pa hartuar një 

dokument të veçantë strategjik që trajton vetëm radikalizmin. Secili nga opcionet e trajtimit të 

problemit ka përparësitë dhe të metat e veta, dhe edhe ky opcion si dobësi do të kishte që si i tillë 

nuk do të ishte si prioritet strategjik, por në kuadër të prioriteteve ekzistuese të Kosovës, duke 

përfshirë masa shtesë. Qeveria e Republikës së Kosovës është e interesuar që të mbulojë fushat 

kyçe me strategji sektoriale, sidoqoftë, ky proces është duke vazhduar, prandaj, deri në adresimin 

e fushave kyçe me strategji sektoriale çështja e parandalimit të ekstremizmit dhe radikalizmit të 
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dhunshëm nuk preferohet të adresohet vetëm në kuadër të politikave ekzistuese, kjo për shkak të 

rëndësisë dhe prioritetit të saj.  

Analizat kanë treguar se problemi i ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm kërkon një qasje 

të veçantë dhe përveç politikave ekzistuese të cilat Qeveria e Republikës së Kosovës është duke 

implementuar në ofrimin e arsimit cilësor, rritjen e punësimit, përkrahjes sociale, si dhe 

aktiviteteve edukative, kulturore dhe sportive, duhet të ndërmerren edhe aktivitete shtesë në 

implementimin e të cilave patjetër duhet të përfshihen edhe bashkësitë fetare, shoqëria civile, 

partnerët ndërkombëtarë dhe në përgjithësi komuniteti. 

Përveç kësaj, edhe në kuadër të politikave ekzistuese, duke përfshirë masat dhe aktiviteteve në 

kuadër të strategjive ekzistuese që janë në fuqi në Republikën e Kosovës dhe planeve për 

implementimin e tyre do të inkorporohen edhe aktivitete dhe masa shtesë me qëllim të adresimit 

të koordinuar të parandalimit të ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm. Duke pasur 

parasysh mekanizmat ekzistues dhe institucional si dhe resurset implementuese. Dokumente 

strategjike ekzistuese në kuadër të të cilave do të mund të implementoheshin aktivitete shtesë që 

janë të ndërlidhura me parandalimin e ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm janë: 

 Strategjia Kosovare për Rininë 2013 - 2017 dhe Plani i Veprimit 2013 - 2015 (SKPVR) 

 Strategjia e Komunikimit në Sektorin e Arsimit; 

 Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2011-2016; 

 Strategjia për Diasporën dhe Mërgatën 2013-2018; 

 Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës për Parandalimin dhe Luftimin e 

Ekonomisë Joformale, Pastrimin e Parave, Financimin e Terrorizmit dhe Krimeve 

Financiare 2014-2018 dhe plani i veprimit; 

 Strategjia për Decentralizimin e Shërbimeve Sociale ne Kosove 2013-2017; 

 Strategji e Aftësimit Profesional (ky dokument ka skaduar në vitin 2014….në rast se 

pritet të rihartohet) 

 Strategjia për Migrim dhe plani i veprimit 2013 – 2018; 

 Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës për Parandalim të Krimit dhe Plani i 

Veprimit 2013 – 2017; 

 Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës Kundër Terrorizmit 2012 – 2017; 
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 Strategjia Nacionale dhe Plani i Veprimit për Sigurinë në Bashkësi 2011-2016 dhe 

 Strategjia Kombëtare për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar në Kosovë 2014 – 

2016. 

 

4.  HARTËZIMI I AKTIVTETEVE PËR PARANDALIMIN E 

EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM NË MITROVICËN E 

JUGUT   

 

Puna e organizatave të shoqërisë civile (OSHC), të cilat i intervistoi Qendra për Studime të 

Avancuara FIT gjatë periudhës korrik-shtator 201813, kanë definuar disa pika kyçe në raport me 

komunitetet dhe implementimin e aktiviteteve të cilat minimizojnë rolin e rrezikut, dhe 

kontribuojnë në fuqizimin e komuniteteve ndaj ekspozimit të rrymave radikale.  

Pikat të cilat mund të fokusohen organizatat e shoqërisë civile, hulumtuesit dhe donatorët janë të 

listuara më poshtë si kategori të rëndësishme në komunën e Mitrovicës se jugut. 

 

a) Angazhimi i të rinjve në proceset e vendimmarrjes, 

b) Ngritja e shkathtësive të mendimit kritik kreativ, 

c) Angazhimin e të rinjve në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) 

d) Trajnimi për ndërmarrësi, 

e) Rritja e vetëdijes për rreziqet e ekstremizmit dhe radikalizimit të dhunshëm, 

f) Puna e drejtpërdrejt me prindërit për të rritur vetëdijen e tyre, lidhur me shenjat dhe sjelljet që 

mund të tregojnë radikalizimin, 

g) Krijimin e klubeve sportive dhe sigurimin e pajisjeve sportive për shkollat, 

h) Ofrimin e granteve të vogla për iniciativat lokale, organizatat me bazë në komunitet, ose 

OJQ-të lokale. Hulumtimi mbi ekstremizmin e dhunshëm.  

Disa prej tyre janë realizuar nga organizatat dhe institucionet e ndryshme në Mitrovicë, sikurse 

CDO, CBM, Mundesia, Open Data Kosovo, KKSB-të, Komuna e Mitrovicës, Policia e Kosovës 

përmes ligjeratave në shkolla.  
                                                           
13  Paragrafi mbledhja e të dhënave në publikimin e Partners Kosova “Shoqeria Civile në parandalimin dhe 

luftimin e ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë” 
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Plani Kombëtar i Veprimit në kuadër të Strategjisë, ofron një përshkrim të detajuar të 

aktiviteteve të ndara sipas objektivave dhe institucioneve përgjegjëse të zbatimit të aktiviteteve 

dhe treguesve të qartë të suksesit. Ndërsa të dyja Strategjia Kombëtare dhe Plani Kombëtar i 

Veprimit synon të adresojë shkaqet rrënjësore të ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë dhe 

prandaj propozon aktivitete të ndryshme, duke u fokusuar kryesisht në ngritjen e vetëdijes ndaj 

fenomenit, me më shumë se 40 përqind të aktiviteteve që bien nën përgjegjësinë e Ministrisë së 

Arsimit – ku ka shumëllojshmëri që kanë të bëjë veçanërisht me procesin e hartimit dhe zbatimit 

të Strategjisë. 

Kritika kryesore e Strategjisë Kombëtare lidhet me mungesën e përfshirjes së autoriteteve lokale 

në hartimin e aktiviteteve të saj. Ndërsa Strategjia ka miratuar një fushë më të gjerë për të trajtuar 

ekstremizmin e dhunshëm e ankoruar kryesisht në arsim si një shtyllë kryesore për të parandaluar 

ekstremizmin e dhunshëm, intervista me të ndryshme aktorët e përfshirë në zbatimin e projekteve 

të KEDH, në Kosovë  si dhe të zbulojnë mungesën e koordinimit ndërmjet donatorët dhe Plani i 

Veprimit të Strategjisë Kombëtare. 

Kjo pjesë e raportit analizon aktivitetet të cilat janë implementuar në komunën e Mitroviës, për të 

adresuar tutje mangësitë dhe zbrazëtirat se ku duhet të fokusohen nismat dhe aktivitetet të tjera të 

paradalimit të ekstremizmit të dhunshëm. 

Qendra për Studime të Avancuara FIT dhe Organizata për Zhvillimin Qytetar (CDO), kanë 

themeluar Klubet e Debatit “Karl Popper”14 brenda shkollave të mesme të Mitrovicës së Jugut, 

që të rinjët të kenë mundësi të mësojnë më shumë rreth mënyrës së zhvillimit të mendimit kritik 

ndaj fenomenve të ndryshme. Përmes diskutimeve të tilla të rinjët nga shkollat e mesme kishin 

mundësi të debatonin mbi fenomentet negative të cilat ata ballafaqohen brenda komunitetit të 

tyre, çështjes së barazisë gjinore, të drejtat e njeriut dhe komunitetet e margjinalizuara.  

4.1 Qëndrimet  e nxënësve në komunën e Mitrovicës së Jugut 

Qëllimi i anketimit me nxënës ishte të kuptojmë direkt nga ata se si trajtohen këto dukuri. 

Pyetësori i karakterit të mbyllur është sasiorë, ku janë përfshirë 5% të nxënësëve dhe të përzier 

sipas moshës, gjinisë dhe vendbanimit. Një dukuri e pyetësorit është vërejtur se në shumë raste, 

respodentët nuk janë përgjegjur fare dhe kështu konsiderohen të pa deklaruar.    

                                                           
14  Në formatin Karl Popper të debatit janë dy skuadra kundërshtare që takohen në një raund debati.  

Njëra palë pohon rezolutën, tjetra e mohon atë, dhe e gjithë kjo ndodh në kornizën e një formati të 

caktuar dhe një kohe të limituar për secilin folës, format i cili siguron që të gjithë folësit të kenë mundësi 

të shprehim pozicionet e tyre ndaj çështjes. 
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Fillimisht janë pyetur se sa ndjehen të përfaqësuar nga Këshilli i nxënësve, kjo për shkak që 

është tepër esenciale bashkëpunimi i mekanizmave të shkollës me drejtoritë e arsimit dhe 

këshillat e prindërve karshi fenomeneve negative.  Përfshirja e prindërve, nxënësve, drejtorave të 

shkollave është e nevojshme në kuptimin dhe luftimin e fenomeneve ekstremiste të cilat 

ekzistojnë në rajonin e Ballkanit. Strategjia e Kosovës, definon si rrezik kryesor të rinjët dhe për 

këtë arsye është tepër e rënëdësishmë të analizohen perceptimet e nxënësve për të realizuar tutje 

aktivitete në këtë fushë.  

Të dhënat demografike:  

                

Këshilli i nxënësve në shkolla 

Këshilli i Nxënësve është strukturë përfaqësuese nëpërmes së cilës nxënësit e shkollave të 

mesme mund të përfshihen në punët e shkollës, duke pasuar në bashkëpunim me zyrtarët e 

shkollës, prindërit dhe profesorët për të përfituar shkolla dhe nxënësit e saj. 

3%
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24%

15%

1%
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15 Vjeçar/e

16 Vjeçar/e

17 Vjeçar/e
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Roli i edukimit në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm është për të minimizuar aktivitetet e 

grupeve ekstremiste tek të rinjët. Sipas Strategjisë për prandalimin e ekstremizmit të dhunshëm 

që shpie në radikalizëm të targetuar kryesor mbeten të rinjët kryesisht djem brenda komuniteteve 

të cilët mund të jenë të prekur nga idetë radikale. Për të kuptuar rolin e shkollës ne kemi 

identfikuar se të rinjët nga Mitrovica e Jugut, ndjehen të përfaqësuar nga Këshilli i Nxënësve të 

cilat janë brenda shkollave të mesme.  

Të rinjët janë pyetur se sa ndjehen të përfaqësuar nga Këshilli i nxënësve brenda shkollës së tyre, 

sa fuknsionon Këshilli i Shkollës, sa takime mbahen gjate vitit, a kanë ndihmuar në zgjedhjen e 

problemeve të ndryshme brenda shkollës.  

Grafikoni 1: Funksionimi i këshillit të nxënësve në shkolla 

Rreth funksionimit të Këshillit të Nxënësve në shkolla janë përgjegjur që funksionon mirë dhe 

shumë mirë 45%, ndërsa 31% mesatarisht dhe 21% jo aq mirë dhe aspak. Një % e vogël (3%) 

nuk janë deklaruar fare. 

 

Numri i takimeve të këshilleve të nxënësve 

Nxënësit nga 6 shkollat e mesme janë përgjegjur se takimet që mbahen brenda vitit janë të 

ndryshme. Në vijim mund t'i shihni, në secilën shkollë se si janë përgjegjur. Kjo nuk nënkupton 

vërtetësinë e takimeve në shkolla, mirëpo nxënësit janë shprehur në bazë të njohurive të tyre!  
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Shkolla e Mesme e Gjimnazit:  

Persona: 2 9 10 4 3 1 6 2 2 

Takime: 0 2 3 5 6 7 10 13 5 

Shkolla e Mesme e Ekonomisë:  

Persona: 12 2 9 

Takime: 8 4 1 

Shkola e Mesme e Mjekësisë:  

Persona: 14 7 7 10 

Takime: 1 2 3 5 

Shkola e Mesme e Teknikës:  

Persona: 4 3 2 4 3 

Takime: 4 5 6 7 8 

Shkolla e Mesme e Muzikës:  

Persona:    8 8 

Takime:     1 

Shkolla e Mesme “KLA”: 

Persona:  3   1   3   4  

Takime:      5      10     15     48  
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Grafikoni 2: Efektiviteti i përfaqësimit të këshilleve të shkollave 

Të anketuarit janë përgjegjur për efektivitetin në përfaqësimin e këshillave të shkollës si në 

vijim: 44% qëndron mirë dhe shumë mirë, mesatarisht 25%, ndërsa jo aq mirë dhe aspak 21%. 

Të padeklaruar 10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 Grafikoni 3: 

Asistimi i këshilleve të shkollave në zgjedhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet nxënësve apo 

personelit arsimor 
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Sa i përket zhjedhjes të mos marëveshjeve ndërmjet nxënëse apo personalit arsimor, janë 

përgjegjur 46% shumë mirë dhe mirë, mesatarisht 21% dhe jo aq mire dhe aspak 33%.  

Të menduarit kritik 

Termi “të menduarit kritik” është përdorur në qarqet arsimore edukative për dhjetra vite dhe ka 

kuptime të ndryshme, për grupe të ndryshme. Të menduarit kritik do të thotë të menduarit në 

nivel më të lartë. Ky proces i lejon nxënësit të jenë efektiv në shkollë, politikë, shkencë dhe 

shoqëri. Mendimi kritik në shkollë mund të përdoret si mendim logjik për t’ia ofruar zgjedhjen e 

shumë pengesave të nxënësve. 

Qëllimi i platformave dhe aktiviteteve për zhvillimi e mendimit kritik është esencial në luftimin e 

fenomenve si ekstremizmi i dhunshëm apo radikalizmi. Në pyetjen se sa e shohin të rëndësishëm 

zhvillimin e mendimit kritik 158 të rinjë nga komuna e Mitrovicës, e shohin si aftësi tepër të 

rëndësishme zhvillimin e mendimit kritik për karrierën e tyre krahasuar me 11 të rinjë të cilët 

nuk e shohin zhvillimin e mendimit kritik si çështje të rëndësishme për karrierën e tyre. Ndërsa 

62 nxënës kishin mendime mesatarisht të mira si një aftësi tepër e rendësishme për të ardhmen e 

tyre.   

Ndërsa të rinjët kishin qëndrime pozitive ndaj debateve të cilat CDO ka organizuar në rajonin e 

Mitrovicës. Bazuar në numra 135 të rinjë nga shkollat e mesme deklaruan se ligjeratat e tilla 

kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë në ofrimin e argumeteve dhe fakteve mbi rreziqet e 

fenomeneve të ekstremizmit të dhunshëm ndërsa 39 të rinjë potencuan që debatet e tilla kanë 

ndikuar mesatarisht në zhvillimin e e mendimit kritik.  Ndërsa 41 nxënës nuk ndjehen se kanë 

marrë njohuri nga debatet të cilat CDO ka zhvilluar me nxënësit e shkollave të mesme.  
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Të dhënat në vijim janë paraqitur përmes grafikoneve në përqindje:  

 

 

Grafikoni 4: Vlerësimi i të menduarit kritik nga të rinjtë 

 

 

 

Grafikoni 5: Zhvillimi i edukimit në mendimin kritik të të rinjëve 
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Grafikoni 6: Vlerësimi për organizatën CDO, rreth asistimit për të rinjët në lidhje me zhvillimin e 

mendimit kritik. 

Me këtë mund të konstatojme që CDO gjatë implementimit të projektit ka arritur që mendimin 

kritik ta zhvilloj mirë dhe ta bëjë më të kuptueshëm për nxënësit, nga grafikoni janë përgjegjur 

me shumë mirë, mirë me 57% dhe mesatarisht 17%. Megjitatë CDO-së i mbetet të punoj edhe 

më shumë në këtë drejtim.  

 

Ekstremizmi i dhunshëm  

Në pyetjet rreth ekstremizmit të dhunshëm të rinjët nga komuna e Mitrovicës kishin qëndrime të 

ndryshme se si trajtojnë dhe kuptojnë fenomentet te tilla brenda komunitetit të tyre. Në pyetjen 

se a mendonjë që të rinjët se mendimi kritik zvogëlon mundësitë e radikalizmit (fetar, politik apo 

nacionalist) rreth 71 e të rinjëve pajtohen me këtë konstatim krahasuar me 115 të rinjë të cilët 

mendojnë që zhvillimi i mendimit kritik zvogëlon rrezikun nga radikalizmi fetar, politik apo 

nacionalist. Ndërsa një pyetje tejet e rendësishme ishe edhe rreth përdorimit të tyre në rrjetet 

sociale, bazuar ne aktivitetet dhe propagandën e grupeve ekstremiste. Rreth 94 nxënës janë 

ekspozuar ndaj materialeve të ndryshme ekstremiste, qoftë fetare, nacionaliste, apo politike në 

internet (youtube, media sociale, artikuj) krahasuar me 26 prej tyre të cilët mohojnë këtë 

konstatim. Ndërsa ne pyetjen pasuese,  81 nxënës nuk mendojnë se mund të japin një përkufizim 

ndaj ekstremizmit të dhunshëm krahasuar me 49 e nxënësve që mendojnë se janë të gatshëm dhe 

kanë njohuri për përfikuzimin e ekstremzimit.  
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Figura: Mendimet e nxënësve ndaj ekspozimit të tyre në rrjetet sociale ndaj materialeve të 

ndryshme fetare, nacionaliste apo politike 

 

Në vijim janë paraqitur grafikonet me % në lidhje me ekstremizmin:  

(Rreziku i mendimit dhe veprimit ekstremist përmes klasave të ndryshme) 

 

 

Grafikoni 7: Ekspozimi i nxënësve ndaj materialeve të ndryshme ekstremiste qoftë fetare, 

nacionaliste apo politike në internet, rrjetet sociale, artikuj etj 

 

 

94 nxënës deklaruan se sa 

janë ata janë ekspozuar ndaj 

materialeve të ndryshme 

ekstremiste, qoftë fetare, 

nacionaliste, apo politike në 

rrjete sociale. 

26 nxënës deklaruan se ata 

nuk janë ekspozuar asnjëherë 

ndaj materialeve të ndryshme 

ekstremiste, qoftë fetare, 

nacionaliste apo politike në 

rrjete sociale. 
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Grafikoni 8: Gaditshmëria për të dhënë përkufizim për ekstremizmin 

 

 

Grafikoni 9: Mendimi kritik, e zvogëlon mundësinë e radikalizmi – fetar, politik apo 

nacionalist 

 

Debati dhe Toleranca 

Të pyetur rreth 152 të rinjë nga Mitrovica e Jugut, mendojnë se tolerenca fetare është një drejtë 

themelore dhe e rëndësishme për komunitetin e tyre. Ndërsa 3 nxënës nuk pajtohen që tolerance 

fetare është e drejtë themelore krahasuar me 44 nxënës të cilët kishin mendime më të rezervuara.  

Roli i debateve është shumë i rëndësishëm tek të rinjët për ta zhvilluar oratorinë, mendimin kritik 

dhe zgjedhjen e problemeve duke diskutuar ndërmjet vete. Shumica e nxënësve në Mitrovicë 

konsiderojnë se mësojnë mbi persepktiva të ndryshme të çështjeve të ndryshuara mbi tolerancën 

fetare, të drejtat e njeriut, për çështjet sociale dhe kulturore. Ndërsa 174 nxënës pajtohen se është 

e rëndësishme diskutimi/debatimi për të kuptuar perspektivën e personit tjetër.  
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  Në vijim janë paraqitur grafikonet me % në lidhje debatin dhe tolerancën.   

 
Grafikoni 10: Toleranca fetare – vlerë themelore 

Një ndër çështjet kryesore të cilat 

CDO ka synuar përmes debateve “Karl 

Popper” ishte edhe ligjërimi me të 

rinjët rreth cështjeve për lirinë e 

shprehjes, toleranca fetare, barazia 

gjinore  tek të rinjët në shkolla të 

mesme. 
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Grafikoni 11: Toleranca e pikëpamjeve politike – vlerë themelore 

 

 

 

Grafikoni 12: Rëndësia e diskutimit/debatimit për të kuptuar perspektivën e personit tjetër 
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Punësimi 

Një ndër çështjet më shqetësuese gjatë viteve të fundit mbetet cështja e papunësisë tek të rinjët.  

Ndërsa gjatë vitit 2018, numri i punëkërkuesëve aktiv në total për ZP Mitrovicë ka qenë 5,192. 

Pra kjo e dhënë është e përditësuar dhe ndryshon nga dita në ditë, varësisht nga numri i atyre qe 

regjistrohen për herë të parë, riaktivizohen apo edhe kalojnë në pasivë.  

Të rinjët e Mitrovicës ndjehen tepër të zhgënjyer me çështjet të cilat kanë të bëjnë me punësimin 

dhe si e shohin të ardhmen e tyre në komunën të cilën janë pjesë.  Nga 237 nxënës të anketuar 

më shumë se 100 nxënës kanë vendosur se cfarë dëshirojnë të studijojnë në të ardhmën pas 

përfundimit të shkollës se mesme. Një pjesë e konsiderueshme apo 77 nxënës ende mbeten të pa 

përcaktuar se ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet e tyre në fakultet. Ndërsa 188 të rinjë nga 

Mitrovica kanë deklaruar se vendosin vet për studimet e tyre krahasuar me 37 nxënës për të cilët 

vendos familja për studimet e tyre. Kur u pyetën të rinjët e Mitrovicës se a njohin shërbimet e 

punësimit apo Qendërs për Aftësim Profesional shumica prej tyre nuk kishin informacione se 

ekzistojnë këto mekanizma në nivelin lokal. Ndërsa një numër në më shumë se 50 nxënës kanë 

njohuri për këto qendra të punësimit në komunën e tyre.  

Në vijim janë paraqitur grafikonet me % në lidhje me punësimin.   

 

 

Grafikoni 13: Vendosja për profesionin apo fushën e studimeve 
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Grafikoni 14: Ndikimi rreth planifikimit të studimeve dhe profesionit 

 

 

 

Grafikoni 15: Njohja me shërbimet e Zyrës e Zyrës së Punësimit 

    Kur u pyetën te rinjët e Mitrovicës se a njohin shërbimet e Zyrës së Punësimit ata u pergjigjën 

si ne vijim: 39% Jo aq mirë dhe Aspak nuk e njohin, Mesatarisht 23% ndërsa 34% mirë dhe 

shumë mirë. Kurse të pa deklaruar ishin 4 %. 
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Grafikoni 16: Njohja me shërbimet e Qendrës për Aftësim Profesional 

 

Ndërsa kur pyetën të rinjët e Mitrovicës se a njohin për shërbimet e Qendrës për Aftësim 

Profesional ata u përgjigjen ngjajshëm sikurse tek njohja me shërbimet e Zyrës së Punësimit si 

ne vijim: 39% jo aq mirë dhe Aspak nuk e njohin, Mesatarisht 23% ndërsa 30% mirë dhe shumë 

mirë dhe të pa deklaruar 8% 
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5. REKOMANDIMET 

 

 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Tekonologjisë dhe Drejtoria e Arsimit në Mitrovicë në 

bashkëpunim me drejtorët e shkollave duhet të ketë kordinim më të madh përfshijë tema 

të cilat prekin të drejtat e njeriut, grupet e margjinalizuara, barazinë gjinore dhe 

fenomenet negative (politike, religjoze apo etnike) sepse diskutimet e tilla informojnë të 

rinjët më shumë për rreziqet të cilat mund të ballafaqohen nga individët me bindje 

ekstremiste.  

 

 Komuna e Mitrovicës në bashkëpunim me shkollat dhe Drejtoria e Arsimit, duhet të 

ndihmojë të rinjët që të ofroj informacione për mekanizmat në nivelin lokal të cilat janë 

të nevojshme dhe mundësojnë qasje në institucione për të rinjët. Të rinjët duhet të kenë 

informacione më shumë për Qendrën për Aftësim Profesional si dhe për shërbimet nga 

Zyra e Punësimit. 
 

 Koordimim më të madh të organizatave të shoqërisë civile për impementimin e 

aktiviteteve për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm që shpie në radikalizëm.  Një 

qasje më e përbashkët e organizatave do të mundësonte përfshirjen më të gjerë të 

nxënësve dhe shkollave ndaj aktiviteteve kulturore, sportive apo edukative. 
 

 Ekspozimi i të rinjëve ndaj materialeve me përmbajtje ekstreme mbetet një ndër sfidat 

kryesore në vend jo vetëm për komunën e Mitrovicës por për të gjitha komunat në 

përgjithësi. Andaj, Ministria e Arsimit, Shkences dhe Tekonologjisë në bashkëpunim me 

shkollat dhe drejtoritë e Arsimit duhet të ofrojnë të rinjëve informacione rreth rolit dhe 

rrezikut nga grupet ekstremiste në rrjete sociale. Për më tepër platformat për edukimin 

digjital janë tepër të rëndësishme në përfshirjen e aktiviteteve për të rinjët në komunën e 

Mitrovicës. 
 

 Duhet të ketë kordinim më të madh në mes të Këshillit të nxënësve, Këshillit të Prindërve 

dhe mësimdhënësve sepse në këtë mënyrë mund të raportohen rastet të cilat mund të 

shihen si rrezik potencial që të rinjët mund të ballafaqohen brenda komunitetit të tyre. 
 

 Mediat duhet të promovojnë më shumë mesazhe ndaj tolerancës fetare, të drejtave të 

njeriut kjo për shkak që kampanjat e tilla mund të shërbejnë si mjet shumë i dobishëm në 

kundërshtimin e ideve ekstremiste. 

 

 Të rinjët duhet të bëhën zëra të fuqishëm brenda komunitetit të tyre duke i bërë kërkesat e 

tyre të qarta ndaj komunës, shkollës dhe komunitetit në përgjithësi. Nismat e të rinjëve, 
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dhe fuqizimi i organizatave në nivelin lokal është tepër i nevojshëm në adresimin e 

fenomeneve negative me të cilat mund të ballafaqohet Kosova. Dhe të pregaditet 

Strategjia komunale për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm, që vetëm janë duke punuar 

organizatat tjera në bashkëpunim me Komunën e Mitrovicës.  
 


