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AKRONIME

BE – Bashkimi Europian

NPE – Nisma për Perspektivë Europiane

QDN – Qendra për Dialog Ndërkulturor

ISIS – Shteti Islamik në Irak dhe Siri

SNPEDH – Strategjia Nacionale për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm

BP – Ballkani Perëndimor

RFSJ – Republika Federale Socialiste e Jugosllavisë

ESHS – Enti Shtetëror i Statistikës

МPB – Ministria për Punë të Brendshme

DZK – Drejtoria për Zbulim dhe Kundërzbulim

KP – Kodi Penal

OC – Organizata civile

MASH – Ministria për Arsim dhe Shkencë

Qëndrimet dhe mendimet e shprehura në këtë Studim Themelor, janë qëndrime dhe mendime të autorit 
dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Europian ose ndonjë organizate tjetër 
mbështetëse.
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HYRJE

Ky studim u përgatit me kërkesë të Shoqatës së Qytetarëve për Demokraci – Nisma për 
Perspektivë Europiane (NPE), dhe për nevojat e projektit "Platforma për edukim qytetar 
të të rinjve për luftën kundër radikalizimit (Të rinjtë kundër dhunës)". Ky projekt zbatohet 
nga Nisma për Perspektivë Europiane (NPE) në partneritet me Qendrën për Dialog 
Ndërkulturor (QDN) nga Kumanova, Neksus – Koncepti Qytetar nga Shkupi, Shoqata për 
Zhvillim dhe Aktivizëm – Akva nga Struga, dhe organizata Ndërtimi i Komunitetit nga 
Mitrovica – Kosovë.

Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është të kontribuojë në forcimin e kapacitetit të 
shoqërisë civile lokale në ndërtimin e rezistencës kundër radikalizimit të të rinjve.

Qëllimi specifik për të zhvilluar një platformë të edukimit qytetar për të rinjtë, duke 
hartuar narrativa motivuese dhe narrativa alternative për edukimin qytetar, si një mjet për 
të parandaluar radikalizimin e të rinjve.

Grupi kryesor i targetuar është grupi më i gjerë i organizatave civile që punojnë në 
edukimin e të rinjve, shoqëria civile dhe edukimi për BE, parandalimi i radikalizimit që 
mund të çojë në ekstremizëm të dhunshëm dhe terrorizëm. Grupi i dytë i targetuar janë 
të rinjtë të vendosur në komunat e Shkupit, Kumanovës dhe Strugës. Grupi i tretë i 
targetuar janë përfaqësuesit e qeverive lokale, shkollave të mesme dhe grupeve të 
veprimit në komunitet. Përdoruesit përfundimtarë janë të rinjtë, familjet e tyre dhe banorët 
në zonat e komunave të Shkupit, Kumanovës dhe Strugës.

Për nevojat e projektit, ky studim themelor duhet të ofrojë disa informacione fillestare dhe 
themelore në lidhje me atë se çka nënkuptohet me termin radikalizim, arsyet pse të rinjtë 
radikalizohen, fazat të cilat kalohen, situata në vend dhe rajon etj. 

Sipas raportit të BE-së për vitin 2019, Qeveria e Maqedonisë së Veriut është ende prapa 
në përpjekjet për një qasje më të integruar dhe preventive për parandalimin dhe luftën
kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Kjo veçanërisht vlen për nivelin lokal, 
pasi këshillat lokalë të parandalimit dhe ekipet e veprimit të bashkësisë lokale nuk janë 
efektive në çdo komunë, respektivisht ekzistojnë vetëm në letër. Është e nevojshme të 
forcohet pozicioni i tyre, sepse roli i tyre është jashtëzakonisht i rëndësishëm në luftën 
kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Këtu ndërlidhet edhe rëndësia e
organizatave civile dhe roli i tyre në shërbim të komunitetit duke kontribuar në luftën 
kundër radikalizimit të të rinjve. Megjithatë, organizatat civile nuk janë aq të informuara 
për këtë temë siç janë organet shtetërore që punojnë në fushën e sigurisë, të cilat nuk 
janë gjithmonë të gatshme të ndajnë informacione, duke i konsideruar ato si 
konfidenciale. Sidoqoftë, ndërgjegjësimi për radikalizimin e mundshëm të të rinjve duhet 
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të ndahet midis njësive që punojnë me këto grupe të targetuara. Prandaj është e 
nevojshme që organizatat civile të fitojnë përforcimin e tyre institucional, si dhe aksesin 
në informacione dhe të arrijnë bashkëpunim me subjektet publike, siç janë shkollat, 
qendrat për punë sociale, komunat dhe organet që janë të përfshira drejtpërdrejt në luftën
kundër këtyre fenomeneve. Kjo ndodh në një kohë kur situata e paqëndrueshme në 
Lindjen e Mesme dhe fluksi i mundshëm i migrantëve mund të kontribuojnë në pasigurinë 
e komuniteteve dhe qytetarëve. Komunat dhe këshillat lokalë për parandalim, ekipet e 
veprimit në komunitet ose grupet tematike të punës në komunitet, si dhe institucionet e 
tjera që punojnë në fushën e shuarjes së radikalizimit, do të përfitojnë nga kapacitetet e 
përforcuara të organizatave civile dhe së bashku do të ndikojnë në zvogëlimin e rrezikut
nga radikalizimi.

KUPTIMI I TERMIT RADIKALIZIM

Kur bëhet fjalë për termin radikalizim duhet të theksohet se nuk ka një përkufizim të 
pranuar në mënyrë të përgjithësuar. Sidoqoftë, një nga më të përhapurit është ai i 
Komisionit Europian, sipas të cilit radikalizimi është një proces në të cilin, individualisht 
ose në grupe, pranohet një ideologji radikale që miraton ose përdor forcën, duke përfshirë 
edhe terrorizmin, për të arritur qëllime të caktuara ideologjike ose politike1 . Të tjerët e 
përkufizojnë radikalizimin si një proces sistematik të miratimit të bindjeve ekstremiste që 
mund të çojnë në akte terroriste.

Nga ana tjetër disa analistë, bëjnë dallimin midis radikalizimit të dhunshëm që për të 
arritur qëllimet e tij përdor forcën dhe dhunën, dhe radikalizimit jo të dhunshëm që
kërkon të arrijë qëllimet dhe idealet e tij pa përdorimin e dhunës. Pra, radikalizimi jo 
gjithmonë duhet të paraqes një kërcënim për paqen dhe sigurinë përderisa nuk është i 
lidhur me dhunë dhe aktivitete të tjera të paligjshme. Disa forma të radikalizimit janë 
madje edhe një nxitës për përparimin e shoqërisë si p.sh. kur njerëzit luftonin heqjen e 
skllavërisë, luftën për të drejtën e votës, etj.

Megjithëse ka shumë përkufizime për radikalizimin, një gjë është e përbashkët për të 
gjithë, dhe kjo është që radikalizimi është një proces. Kushdo që involvohet në këtë 
proces mund të radikalizohet, por nuk është e detyrueshme të përfshihet në akte dhune. 
Si format të radikalizimit të dhunshëm është radikalizimi  i djathtë i cili ndërlidhet me 
fashizmin, racizmin, dhunën e hapur kundër pakicave, migrantët dhe islamofobinë, 

                                                                 

1 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism/radicalisation_en
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pasuar nga radikalizimi i majtë që kërkon të shfuqizojë kapitalizmin dhe të përdorë 
dhunën për të përmbysur sistemin ekzistues politik2.

Më i përhapur është radikalizimi fetar, i cili, duke përdorur terma dhe simbole nga librat 
fetarë, justifikon veten për dhunën që ata kryejnë në emër të feve.

Sidoqoftë, lloji më i rëndë i radikalizimit është radikalizimi terrorist, i cili sipas Strategjisë 
Nacionale për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm (2018-2022) është një proces 
dinamik përmes të cilit individi është në gjendje të pranojë dhunën terroriste si një mënyrë 
të mundshme, madje edhe legjitime të veprimit. Nuk ka një profil të vetëm që përfshin të 
gjithë terroristët, as që nuk ka një rrugë të përcaktuar qartë që e çon individin drejt 
terrorizmit. Nxitësit e mundshëm të radikalizimit terrorist janë të ndryshëm, kompleksë 
dhe të kombinuar në një mënyrë unike në secilin nga rastet. Profile të ndërtuara mbi 
supozime stereotipike të bazuara në religjion, racë, etni, gjini, status socio-ekonomik, etj.,
nuk janë vetëm diskriminuese, por janë gjithashtu edhe joefektive, me rrezikun e
përkeqësimit dhe nxitjes së përhapjes së të dy fenomeneve. Për këto arsye thelbësore, 
ne duhet të refuzojmë identifikimin e terrorizmit me cilëndo kombësi, religjion ose 
përkatësi etnike3.

Poashtu nuk ekziston një "person terrorist", respektivisht një person, profili psikologjik i të 
cilit tregon se ai mund të kryejë dhunë. Njerëzit bëhen terroristë për arsye të ndryshme 
gjatë procesit të radikalizimit. Ekzistojnë gjithashtu grupe radikale që përqendrohen në 
një problem/temë, siç janë mbrojtja e mjedisit jetësor, ekologjia, mbrojtja e kafshëve.

FAKTORËT QË ÇOJNË NË RADIKALIZIM

Është shumë e vështirë të përfshihen të gjitha arsyet që çojnë në radikalizimin e një 
personi. Deri më tani, janë kryer një numër i madh i hulumtimeve në të cilat janë
prezantuar shkaqet e ndryshme të radikalizimit, në varësi të rrethanave që janë marrë 
parasysh. Është një fenomen shumë kompleks dhe shkaqet e radikalizimit tek secili 
person janë të ndryshme. Megjithatë, ne mund të përshkruajmë disa nga shkaqet ose

                                                                 
2 Ekstremizmi dhe radikalizimi i dhunshëm si fenomen psikologjik – Safet Mushich http://globalanalitika.com/wp-
content/uploads/2018/04/pdfresizer.com-pdf-resize.pdf  
3  Strategjia Kombëtare për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm (2018-2022)  
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faktorët më të zakonshëm të radikalizimit, por kjo nuk do të thotë që nuk ekzistojnë edhe
të tjerë.

Nevoja për përkatësi më së shpeshti paraqitet si një faktor tek të rinjtë, adoleshentët, të 
cilët e kërkojnë vendin e tyre në shoqëri. Të rinjtë kanë nevojë të dëshmojnë veten e tyre, 
të dëgjohen, të jenë pjesë e një grupi ku do të ndihen të barabartë dhe të përfshirë në 
procese. Kjo është një moshë shumë problematike për të rinjtë dhe nëse energjia, pasioni 
dhe afiniteti i tyre nuk orientohen si duhet, mund të vjen deri te tjetërsimi nga familja, 
miqtë aktual dhe kjo nevojë që të "dëgjohen" mund të paraqitet në një mënyrë tjetër, si 
pjesë e grupeve radikale. Duhet përmendur këtu se përveç grupimit në grupe radikale, 
ekzistojnë edhe të ashtuquajturit "ujqër të vetmuar". Këta njerëz veprojnë në mënyrë të 
pavarur, por gjithsesi e ndjekin ideologjinë e një grupi të caktuar radikal.

Në grupet radikale, të rinjtë kanë një qëllim dhe ideologji të përbashkët me anëtarët e 
tjerë dhe lidhen akoma më shumë, duke menduar se  përkasin diku. Sigurisht, kjo pasohet
edhe nga dëshira për status, respekt, fuqi në shoqëri, si dhe satisfakcioni material.
Një grup tjetër faktorësh lidhen me politikën e shtetit ndaj bashkësive etnike, kuptimin 
e nevojave të tyre, por edhe gatishmërinë e organeve shtetërore për të siguruar 
respektimin e Kushtetutës dhe ligjeve nga të gjithë qytetarët.

Roli i udhëheqësve fetarë të cilët gjatë interpretimit të teksteve religjioze devijojnë nga 
kuptimi i tyre burimorë, është një faktor kryesor i radikalizimit në të ashtuquajturin 
radikalizim fetar. Sepse nga mënyra e interpretimit të teksteve religjioze, shumë varet
nëse anëtarët e atij religjioni do të respektojnë religjionet dhe zakonet e tjera ose me
përdorimin e "shprehjeve fetare" do të justifikojnë dhunën, përdorimin e forcës, 
kërcënimin dhe vrasjen.

Në Strategjinë Nacionale për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm (SNPPEDH)
(2018-2022) si nxitës të radikalizimit i cili çon në ekstremizëm të dhunshëm janë 
prezantuar të ashtuquajturit faktorët "push" dhe "pull", respektivisht faktorët shtytës dhe 
faktorët tërheqës.

Tabela e “push” dhe “pull“ faktorëve (SNPPEDH)4

Faktorë shtytës “push” Faktorë tërheqës “pull“
NIVELI REGJIONAL Ndikimet e jashtme, përfshirë 

paratë nga të tjerët që jetojnë 
kryesisht në Gadishullin
Arabik

Edukimi në vendet që 
promovojnë ekstremizmin

                                                                 
4  Strategjia Nacionale për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm ( (2018-2022) 
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Pamundësia për t'u marrë me 
grupe kriminale që kalojnë 
lehtësisht kufijtë, punë 
joadekuate policore në 
komunitetet e cenueshme ose 
hapsira rajonale të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut.

Republika e Maqedonisë 
së Veriut është e rrethuar 
nga shtete të dobëta me 
jostabilitet post-konflikti, 
politika të trashëguara që 
ndikojnë në cilësinë e 
ndërtimit të sistemeve të 
qëndrueshme shoqërore, 
veçanërisht marrëdhëniet 
me vendet fqinje për të 
forcuar harmoninë etno-
fetare dhe unitetin 
kombëtar

NIVELI SHTETËROR Tendencë për të akuzuar në 
mënyrë të padrejtë bashkësitë 
etnike ose grupet fetare

RMV vazhdon të luftojë për 
ndërtimin dhe trajtimin e 
një identiteti të fortë të 
unifikuar nacional

Retorika qeveritare që 
zhvendos fajin për fenomene 
të caktuara në shoqëri tek 
grupet e targetuara, në vend 
se të përqendrohet në faktorët 
dhe treguesit e vërtetë

RMV akoma vuan nga një 
shkallë relativisht e lartë e 
pakënaqësisë dhe 
mungesës së besimit midis 
komuniteteve, shtetit dhe 
autoriteteve lokale.

Nuk ka një mision 
gjithëpërfshirës për të 
parandaluar të gjitha format e 
radikalizimit, ekstremizmit të 
dhunshëm dhe luftës kundër 
terrorizmit

Mungesa e kapaciteteve 
dhe aftësive institucionale 
të autoriteteve shtetërore 
dhe komunale, sfida të 
vazhdueshme me 
korrupsionin

NIVELI KOMUNAL 
DHE LOKAL

Presioni nga udhëheqësit 
fetarë (të brendshëm ose
ndikim nga jashtë)

Papunësia kronike dhe 
punësimi i pamjaftueshëm, 
veçanërisht në bashkësitë 
e pakicave etnokulturore 
dhe fetare

Margjinalizimi i grupeve 
etnike/fetare

Besim i dobët midis 
policisë lokale dhe 
autoriteteve lokale në 
lidhje me sundimin e ligjit

Mungesa e mundësive, 
mohimi i nënshtetësisë për 
grupe të caktuara, 
pamundësia për t'u integruar 
dhe për të marrë mbrojtje dhe 
shërbime qeveritare, përfshirë 

Mungesa dhe dobësia e 
udhëheqësit "legjitim" 
krijon vakume që lehtësisht 
plotësohen nga liderët 
ekstremistë radikalë me 
vizion dhe synime të 
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mbrojtjen e policisë, kujdesin 
shëndetësor, etj.

dhunshme anti-shtetërore 
dhe anti-kombëtare.

FAZAT E RADIKALIZIMIT

Duke marrë parasysh që radikalizimi paraqet një proces, ai proces kalon nëpër disa faza 
në të cilat personi ndryshon bindjet dhe qëndrimet e tij të deriatëhershme dhe fillon të 
identifikohet me ideologjinë dhe qëndrimet e grupit radikal në të cilin është bashkuar. Ky 
proces nuk ndodh shpejt, por disa ngjarje të caktuara si vdekja e një të afërmi,
diskriminimi, humbja e vendit të punës, kriza ekonomike, braktisja, poshtërimi dhe të 
ngjashme mund ta përshpejtojnë atë.

Në analizat dhe hulumtimet e deritanishme në lidhje me fazat e radikalizimit, 
mbizotëruese është ajo sipas raportit të Departamentit të Policisë të New York-ut5. Janë 
hetuar 11 raste të radikalizimit dhe terrorizmit nën ndikimin e grupit Al-Qaeda, dhe 
renditen katër fazat e mëposhtme të radikalizimit:

1. Para radikalizimi – kjo është periudha e jetës së individit kur ai akoma nuk është 
radikalizuar, por nën ndikimin e shumë faktorëve të ndryshëm fillon një radikalizim 
gradual. Këta faktorë mund të jenë ndjenja e padrejtësisë, diskriminimi, dëmtimi i 
një personi të afërm, trauma, dëshira për hakmarrje, si dhe mosvëmendja e 
mjaftueshme nga shteti për këto fenomene, evazioni i institucioneve arsimore dhe 
institucioneve sociale për zbulimin e hershëm të shenjave të radikalizimit , duke 
kaluar kështu lehtësisht në fazën e dytë.

2. Vetë-identifikimi – Në këtë fazë personi gjithnjë e më shumë i braktisën qëndrimet 
dhe besimet e mëparshme, fillon të sillet ndryshe, ndryshon pamjen dhe stilin e 
veshjes, largohet ngadalë nga miqtë e deriatëhershëm, takon miq të rinj me të cilët 
identifikohet gjithnjë e më shumë dhe shoqërohet duke patur të njëjtën ideologji. 
Në këtë fazë, fillon ndërtimi i një identiteti të ri, duke përdorur religjionin si 
mbështetje me idenë që personi përfaqëson interesat e Islamit. Ai filloi të hulumtojë 
dhe të mësojë rreth Islamit radikal, duke ndjekur xhamitë ku predikohet i njejti.

3. Indoktrinimi – Në këtë fazë personi tashmë është plotësisht i bindur për Islamin 
radikal dhe justifikimin e dhunës dhe vrasjeve në emër të religjionit. Në këtë fazë, 
tashmë vizitohen kampet e trajnimit për kryerjen e akteve terroriste.

                                                                 
5 Radicalization in the West: The Homegrown Threat - NYPD  https://seths.blog/wp-
content/uploads/2007/09/NYPD_Report-Radicalization_in_the_West.pdf  
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4. Xhihadizmi – Kjo është faza e fundit sipas këtij hulumtimi të policisë së New York-
ut, ku personi tashmë e konsideron veten një "ushtar i shenjtë" duke pranuar 
"detyrën e tij të shenjtë" për të planifikuar, përgatitur dhe kryer akte terroriste.

Ky model për shpjegimin e fazave të radikalizimit përdoret shpesh, megjithatë i njejti është 
zhvilluar në bazë të studimeve të kryera mbi rastet e radikalizimit nën ndikimin e grupit
Al-Qaeda, dhe për këtë arsye edhe ndërlidhet me Islamin dhe termat nga Kur'ani. Vetë 
radikalizimi, ekstremizmi i dhunshëm dhe terrorizmi nuk duhet të shoqërohen me asnjë 
religjion, sepse asnjë religjion nuk predikon dhunë, vrasje dhe terrorizëm.

Një model tjetër në të cilin prezantohen fazat e radikalizimit që çon në ekstremizëm të 
dhunshëm dhe terrorizëm është modeli i zhvilluar nga Profesor Fatali Mogadam –
Georgetown, SHBA. Ky model quhet “Shkallët drejt terrorizmit”, (The staircase to 
terrorism)6 – ku përdoret metafora e një shkalle ngjitëse e cila ngushtohet me çdo shkallë 
të ardhshme dhe majën nuk e arrijnë të gjithë që kanë filluar të ngjiten. Nëse një person 
do të ngjitet në nivelin tjetër varet nga mundësitë që ai ka në nivelin/shkallën në të cilën 
ndodhet. Çdo hap ndikohet nga një proces specifik psikologjik, sa më shumë të ngjitet 
një person, aq më pak zgjedhje ka dhe në fund ai përfundon duke shkatërruar veten dhe 
të tjerët. Sipas këtij modeli ekziston një kat përdhes dhe pesë kate.

Kati përdhes - Këtu janë të gjithë anëtarët e shoqërisë. Njerëzit do të qëndrojnë në 
katin përdhes për sa kohë që ata mendojnë se kushtet e tyre të jetesës janë fer. Ata 
që do të shohin padrejtësinë lëvizin në katin e parë.

Kati i parë - Në katin e parë njerëzit i konsiderojnë mundësitë për të përmirësuar 
situatën e tyre duke kërkuar zgjidhje. Miliona njerëz gjenden në këtë kat, por vetëm 
ata që akoma ndjejnë padrejtësi, diskriminim dhe nuk shohin mundësi për të zgjidhur 
problemin shkojnë një kat më lartë.

Kati i dytë - Në këtë kat, njerëzit tashmë ndjejnë zemërim, frustrim që nuk mund të 
përmirësojnë situatën e tyre dhe kërkojnë diçka, një qëllim që do ta fajësojnë për 
padrejtësinë ndaj tyre. Mund të jetë qeveria, një parti politike, një grup etnik ose fetar, 
etj. Ata që janë të bindur se kanë një armik të cilit do t'ia drejtojnë zemërimin dhe
tërbimin e tyre, ngjiten një kat më lartë.

Kati i tretë – Këtu njerëzit janë të gatshëm për dhunë, madje ata e ndjejnë dhunën si 
një detyrë që duhet të kryejnë kundër armikut të tyre. Në këtë kat krijohet identifikimi 
me grupin, ndjenja e përkatësisë dhe nevoja për të sjellë drejtësi.

Kati i katërt – Këtu tashmë zhvillohet rekrutimi, dhe promovohet mendimi "ne" kundër
"atyre". Ata që janë ngjitur në këtë kat tashmë janë larguar nga familja, miqtë dhe 

                                                                 
6 Moghaddam, Fatali M; The staircase to terrorism; Washington D.C Georgetown University 
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rrallëherë tërhiqen dhe mbeten të gjallë. Në këtë kat pothuajse nuk ka zgjedhje, por 
vetëm pritet mundësia për t'u ngjitur në katin e ardhshëm dhe të fundit – në katin e 
pestë.

Kati i pestë – Në katin e fundit, tashmë kryhet dhunë, vrasje, respektivisht akte 
terroriste.

Duke analizuar këtë model, mund të shohim se procesi i radikalizimit, respektivisht fazat 
janë përfaqësuar në secilën shkallë, por jo të gjithë arrijnë deri në nivelin përfundimtar. 
Disa nga niveli i dytë ose i tretë kthehen prapa dhe deradikalizohen dhe integrohen 
përsëri në shoqëri, kurse ata që do të kalojnë nëpër të gjitha shkallët me siguri që do të
përfshihen në akte terroriste. Prandaj, mënyra më e mirë për të kundërshtuar procesin e 
radikalizimit është të punojmë në parandalimin e katit përdhes dhe katit të parë.

Përveç këtyre dy modeleve, ka edhe të tjerë që japin shpjegime të fazave të radikalizimit, 
por për qëllimet e kësaj analize mjafton të ndalemi vetëm në këto.

       

Kati i pestë -
terrorizëm

Kati i katërt - dhuna

Kati i tretë - nevoja për hakmarrje

Kati i dytë - të frustruar, të irrituar

Kati i parë - të diskriminuar

Kati përdhes - të gjithë njerëzit
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SITUATA NË VENDET E BALLKANIT PERËNDIMOR ME 
RADIKALIZIMIN E TË RINJVE – NJË PROCES QË ÇON NË 
EKSTREMIZËM TË DHUNSHËM DHE TERRORIZËM

Pasojat e shpërbërjes së RSFJ-së, tranzicioni, konfliktet ushtarake dhe etnike, rritja me 
ndjenjë të padrejtësisë dhe dëshira për hakmarrje kanë një ndikim të madh në 
radikalizimin e të rinjve. Kur kjo pasohet nga varfëria, papunësia, pasiguria sociale, 
korrupsioni, ndjenja e përjashtimit social, të rinjtë bëhen një shënjestër shumë e lehtë për 
rekrutimin nga grupet radikale. Megjithëse vendet e Ballkanit Perëndimor në përgjithësi 
marrin masa parandaluese kundër radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm, 
megjithatë zgjidhja e këtyre problemeve nënkupton bashkëpunim të vazhdueshëm të 
ndërsjellë midis vendeve, si dhe organeve shtetërore që janë të përfshirë drejtpërdrejt në 
luftën kundër këtyre fenomeneve, deri në shkollat, arsimtarët dhe familja. Një sfidë 
relativisht e re në luftën kundër radikalizimit që çon në ekstremizëm të dhunshëm dhe 
terrorizëm janë edhe të kthyerit nga Siria dhe Iraku dhe nevoja për risocializimin dhe 
riintegrimin e tyre në shoqëri. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë ndërmarrë më tepër
aktivitete për këtë çështje. Së pari, të gjithë kanë bërë ndryshime në kodin penal duke 
inkriminuar pjesëmarrjen në ushtri të huaja, pastaj, miratimin e Strategjive Nacionale për 
Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm, Strategjitë Nacionale për Luftën Kundër
Terrorizmit, të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë hartuar dhe zbatuar plane 
veprimi për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm , dhe kanë nënshkruar edhe një plan të 
përbashkët veprimi për të luftuar terrorizmin. Deri më tani rreth 1.070 njerëz janë larguar 
nga Ballkani Perëndimor për në Irak dhe Siri, 200 prej të cilëve në momentin e largimit 
ishin fëmijë7. Edhe pse në shikim të parë kur flasim për njerëz që kanë shkuar të luftojnë 
jashtë shtetit nënkuptojmë burra, një pjesë e tyre janë edhe gra. Ato në mënyra të 
ndryshme i mbështesin organizatat terroriste. Disa janë pjesë e të ashtuquajturës policia 
fetare e ISIS-it, dhe disa kanë rolin për të radikalizuar sa më shumë vajza të reja për t'u 
bashkuar me ISIS 8 . Megjithatë, pas kthimit në vendet e tyre të lindjes, vëmendja 
përqendrohet kryesisht tek burrat me aftësi ushtarake, duke i konsideruar gratë vetëm si 
nëna dhe gra që janë larguar me urdhër të burrit. Por nuk është gjithmonë kështu, përvojat 
tregojnë se shumë gra që janë larguar nga këto hapsira luftojnë krah për krah me burrat,
dhe shpesh tregojnë akoma më shumë mizori. Prandaj, pas kthimit, duhet të hetohet cili 
ka qenë roli i grave në mënyrë që ato të marrin trajtimin e nevojshëm.

                                                                 
7 Adrian Shtuni, “Western Balkans Foreign Fighters and Homegrown Jihadis” 
8 BiH NAIVNA NA ULOGE ŽENA U ISIS https://www.blic.rs/vesti/republika-srpska/bih-naivna-na-uloge-zena-u-isis-
kako-treba-da-se-postavimo-prema-radikalnim/4kx8csk  
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Tabela 1 më poshtë tregon të dhëna për numrin e të rriturve nga vendet e Ballkanit 
Perëndimor që kanë shkuar në Siri dhe Irak në periudhën midis 2012 dhe 20179. Pas 
kësaj periudhe, rekrutimi i ushtarëve ka rënë ndjeshëm për shkak të dobësimit të 
dukshëm të ISIS-it dhe humbjes të territoreve nën kontrollin e tij.

Тabela 1 – Të rriturit që kanë shkuar në Siri dhe Irak 

Ballkani Perëndimor Meshkuj Femra Gjithsej

Maqedonia e Veriut 140 14 154

Shqipëria 96 13 109

Kosova 255 48 303

Mali i Zi 18 5 23

Sërbia 37 12 49

Bosnja dhe 
Hercegovina

177 63 240

Gjithsej 723 155 878

Tabela 2 tregon personat nën 18 vjeç që kanë shkuar në Siri dhe Irak midis 2012 dhe 
2017.

Tabela 2 – Të miturit që kanë shkuar në Siri dhe Irak

Ballkani Perëndimor Persona nën 18 vjeç

Maqedonia e Veriut nuk ka të dhëna

Shqipëria 31
Kosova 95
Mali i Zi 4
Sërbia 10
Bosnja dhe Hercegovina 57
Gjithsej 197

                                                                 
9 Regional report understanding violent extremism in the western Balkans Vlado Azinović June 2018 
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Që nga viti 2019, rreth 500 prej tyre janë kthyer në shtetet e tyre amë, me çka Ballkani 
Perëndimor u përball me një sfidë të re të sigurisë. Disa nga të kthyerit, pas arrestimit të 
tyre dhe përfundimit të procedurës gjyqësore, shkojnë të vuajnë dënimin me burg. Këtu 
nga ana tjetër lind problemi i radikalizimit në burgje dhe rekrutimi i anëtarëve të rinj për 
organizatat terroriste. Të burgosurit janë një grup shumë i ndjeshëm i njerëzve, sepse ata 
tashmë përballen me kufizime të caktuara. Tek ata tashmë ekziston nevoja për hakmarrje 
dhe shumë lehtë mund të hyjnë në procesin e radikalizimit. Prandaj, është e nevojshme 
që këta persona të mbajnë dënimin në pavijone të veçanta si dhe të marrin një trajtim 
individual të risocializimit. Sigurisht, puna me këta persona duhet të vazhdojë edhe pas 
daljes së tyre në liri, për t'u dhënë atyre ndihmë për punësim më të lehtë, për të qenë nën 
mbikëqyrjen e policisë për të parë nëse ata janë ende nën ndikimin e Islamit radikal dhe 
të njejtin e përhapin ose resocializohen. Një pjesë tjetër e të kthyerve mbeten të lirë për 
shkak të mungesës së provave nga prokuroria, por ata paraqesin një rrezik të madh për 
të rinjtë duke u ofruar atyre pushtet dhe para për të luftuar në një vend që ata kurrë nuk 
e kanë njohur, e as nuk dinë se për çfarë do të luftojnë.

Sipas më shumë analizave dhe hulumtimeve nga këto hapsira, të rinjtë shkojnë të luftojnë
jashtë vendit kryesisht për shkak të varfërisë dhe paaftësisë për të siguruar jetën që duan. 
Prandaj, në risocializimin e këtyre personave, ky fakt duhet të merret parasysh dhe gjatë 
vetë vuajtjes së dënimit me burg, atyre duhet t'u ofrohet trajtimi i duhur duke ndjekur 
trajnime dhe kurse sipas afiniteteve dhe aftësive të tyre. Në atë mënyrë, pas lirimit të tyre, 
ata do të jenë në gjendje të integrohen më lehtë në shoqëri. Është shumë më e vështirë 
të punosh me ata që shkojnë jashtë vendit për të luftuar të indoktrinuar me ideologjinë e 
Islamit radikal. Pas kthimit në shtetet e tyre amë, këta njerëz vazhdojnë me interpretimin 
radikal të Islamit dhe qëllimin për të fituar sa më shumë pasues. Prandaj, roli i mësuesve 
fetarë këtu do të ishte shumë i dobishëm. Që nga koha e vuajtjes të dënimit me burg 
duhet të sigurohen kontakte të rregullta me përfaqësuesit e Bashkësisë Islame, në 
mënyrë që tu ndihmohet atyre që të kuptojnë interpretimin origjinal të Islamit.

Përveç këtij lloji të radikalizimit ku mbizotërojnë elementet islamike, në këto hapsira është 
gjithashtu i pranishëm edhe radikalizimi i përfaqësuesve të komunitetit të krishterë. 
Gjegjësisht, një numër i madh i komunitetit të krishterë ortodoks sllav, kryesisht serbë, 
janë larguar nga vendi i tyre për të luftuar në Ukrainë, në mbështetje të forcave pro-ruse10.
Këta njerëz besojnë se ua kanë borxh rusëve për shkak të ndihmës që morën në luftërat 
në Bosnjë dhe Kosovë. Autoritetet zyrtare në Serbi e dënojnë këtë luftë jashtë vendit dhe 
në vitin 2014 miratuan ndryshime në kodin e tyre penal ku e shtuan veprën penale –
Pjesëmarrjen në luftë ose konflikt të armatosur në një vend të huaj. Megjithatë, shumë 
prej të dënuarve për këtë krim, duke pranuar veprën penale, morën vetëm dënime me 

                                                                 
10 Ukraine Lists Serbs Fighting for Russian Unit  https://balkaninsight.com/2018/02/02/head-of-ukrainian-sbu-
warns-on-serbian-mercenaries-02-02-2018/ 
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kusht, të cilat pezulluan dënimet me burg dhe nëse nuk e përsërisin veprën brenda një 
periudhe të caktuar, ata mbeten të lirë11. Për shkak të dënimeve të tilla, disa e shkelin 
dënimin me kusht dhe kthehen në Ukrainë.

Gjatë luftës në Bosnjë llogaritet se rreth 700 muxhahedinë nga Arabia Saudite dhe vendet 
e tjera të Gjirit Persik erdhën për të ndihmuar muslimanët. Megjithatë, ndër të tjera, roli i 
tyre ishte edhe misionar, respektivisht të predikojnë Islamin radikal. Paralelisht me 
predikimin e mësimeve të tyre, ata gjithashtu ndërtuan xhami, të cilat ishin mjaft të 
ndryshme nga xhamitë që ekzistonin në Bosnjë deri atëherë. Kjo është arsyeja pse 
Komuniteti Islamik i Bosnjës ka botuar një broshurë për imamët lokalë me argumente 
kundër interpretimit të ri radikal të Islamit12. Shënjestra e këtyre grupeve ishin të rinjtë, 
kryesisht nga familje të varfra, persona përdorues të drogës, të pafuqishëm, persona me 
kriza identiteti dhe të ngjashme. Pasi të hyjnë në këto grupe, të rinjtë fillimisht ndjekin
ligjerata për disa orë çdo ditë, shkojnë nëpër xhami, atje takojnë persona të tjerë me të 
njëjtat mendime dhe fillojnë të ndërtojnë identitetin e tyre të ri si pjesë e një grupi radikal.
Ata gjithnjë e më shumë ndjejnë se atje përkasin dhe e shohin veten si "ushtarë të 
shenjtë". Pastaj fillojnë stërvitjet me armë, që në fund të udhëtojnë për të luftuar në vende 
të tjera, nga ku vështirë se dikush kthehet i gjallë. Shumë nga ata që u larguan janë të 
mitur, disa e kanë braktisin shkollën e mesme dhe disa madje as që janë regjistruar në
shkollë të mesme. Sidoqoftë, ka edhe nga ata që largohen nga këto grupe radikale, me 
ndihmën e familjes, policisë, organizatave të shoqërisë civile, duke qëndruar në "shtëpi 
të sigurta", duke punuar me psikologë dhe duke mbështetur komunitetin.

Organizata civile "Medica", e cila ofron mbrojtje psikosociale të grave dhe fëmijëve, 
viktima të luftës dhe torturave ushtarake, veçojnë një rast të radikalizimit të një vajze 15-
vjeçare. Vajza ishte radikalizuar deri në atë shkallë sa që ka ndjerë se duhej të linte 
shkollën dhe se është zgjedhur nga Zoti për të bërë një ndryshim. Nga "Medica" theksojnë
se puna me këtë vajzë ishte jashtëzakonisht e vështirë, ajo ishte plot zemërim dhe dëshirë 
për të dëmtuar të gjithë ata që ia tërheqin vëmendjen nga idetë radikale13.

Në Malin e Zi, zyrtarisht konsiderojnë se rreziku i radikalizimit që çon në ekstremizëm të 
dhunshëm dhe terrorizëm është i vogël, por përsëri autoritetet atje ndërmarrin aktivitete 
për një mekanizëm cilësor institucional, strategjik për zbulimin e këtyre fenomeneve. Deri 
më tani, rreth 27 malazezë (18 burra, 5 gra dhe 4 fëmijë) kanë shkuar për të luftuar në 
Siri dhe 5 në Ukrainë. Pas ndryshimit të Kodit Penal të Malit të Zi në 2015 – pjesëmarrja 
në konflikte të armatosura të huaja është përshkruar si një vepër penale dhe dy të kthyer 
                                                                 
11 Si u vendosën luftëtarët serbë në Ukrainë https://ba.voanews.com/a/bra%C4%87a-iz-donbasa-kako-su-srpski-
borci-raspore%C4%91ivani-u-ukrajini/4710492.html  
12 Kush e propagon Islamin radikal në BH?   https://www.danas.rs/svet/ko-zagovara-radikalni-islam-u-bih/  
13 Rrëfimet e të penduarve nga BH: https://www.6yka.com/novosti/ispovijesti-pokajnika-iz-bih-kako-nas-je-zaveo-
radikalni-islam  
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janë dënuar, kurse të tjerët janë vënë nën mbikëqyrje të veçantë. Ministria e Punëve të 
Brendshme ka vendosur bashkëpunim me sektorin civil në krijimin e aktiviteteve të 
përbashkëta për rritjen e ndërgjegjësimit, veçanërisht tek të rinjtë. Si rezultat i këtij 
bashkëpunimi, është krijuar një Platformë nacionale për shuarjen e ekstremizmit të 
dhunshëm dhe radikalizimit, i cila çon në terrorizëm, duke sjellë së bashku përfaqësues 
të organeve shtetërore, vetëqeverisjes lokale, mediave, organizatave të shoqërisë civile, 
komuniteteve fetare dhe të gjithë që mund të kontribuojnë në kundërshtimin e këtyre
dukurive 14 . Megjithatë, edhe në Malin e Zi, ashtu si në vendet e tjera të Ballkanit
Perëndimor, të rinjtë nuk ndihen të sigurt, por përkundrazi përballen me shumë probleme, 
duke filluar nga varfëria, papunësia, korrupsioni, ku nga pamundësia për të realizuar të 
drejtat dhe nevojat e tyre, shumë lehtë mund të hyjnë në procesin e radikalizimit.

Nga Kosova për në Siri janë larguar më shumë se 300 të rritur dhe rreth 100 të mitur.
Motivet pse ata shkuan të luftojnë në Siri janë të ndryshme. Disa kanë dhënë intervista
në lidhje me arsyet pse janë larguar, kështu që ka një të kthyer me arsim të lartë i cili
tregon se ai është largua për arsye humanitare për të sakrifikuar veten për të ndihmuar. 
Disa kanë shkuar, siç thonë ata, për arsye fetare, për të luftuar kundër jobesimtarëve. Por 
ka nga ata që akoma kanë kujtime nga lufta në Kosovë dhe e dinë se çfarë do të thotë 
kjo, kështu që ata janë penduar shpejt që kanë shkuar. Por në Kosovë dominon një 
mënyrë patriarkale e të menduarit, ku normat e rrepta gjinore vendosin pritje të rënda nga
burrat e Kosovës. Pas luftës në Kosovë, vazhdimisht qarkullojnë narrativat radikale dhe 
këngët epike të cilat e glorifikojnë burrërinë dhe heroizmin e Ushtrisë Çlirimtare të 
Kosovës, gjë që i forcon akoma më shumë këto vlera shoqërore. Pra, ka të rinj që kanë 
shkuar për të luftuar në Siri, sepse gjatë luftës në Kosovë ata janë ndjerë të pafuqishëm
dhe jo të plotë dhe kjo ishte një mundësi që ata të tregonin forcën dhe guximin e tyre15.
Shumica e shqiptarëve të Kosovës ndjekin Islamin liberal, dhe disa jetojnë në mënyrë 
sekulare, por pas luftës në Kosovë dhe pranisë së organizatave arabe, filluan të ndjehen 
edhe disa rryma më konservatore. Kështu, sipas Fatos Makolit, një zyrtar i lartë në 
Kosovë për luftën kundër terrorizmit, kishte një qëllim të qartë për të ringjallur Islamin 
radikal në Kosovë dhe për të politizuar trajnimin e imamëve. Organizatat arabe kanë 
punuar kryesisht me fëmijë dhe ndikimi i tyre tashmë kishte filluar të ndihej në mesin e 
viteve 2000. Problemet filluan të paraqiten në familje, fëmijët nuk i dëgjonin nënat dhe i
akuzonin prindërit e tyre se nuk jetonin si myslimanë të vërtetë 16. Por autoritetet e 
Kosovës vazhdojnë të luftojnë ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin dhe janë në 

                                                                 
14 Rezultatet e njohura të Malit të Zi në fushën e luftës kundër radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm 
https://mup.gov.me/vijesti/235269/Prepoznati-rezultati-Crne-Gore-u-oblasti-borbe-protiv-radikalizacije-i-nasilnog-
ekstremizma.html  
15 Dinamika e Radikalizimit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm në Kosovë nga Adrian Shtuni 

https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep12438.pdf?refreqid=excelsior%3A19e223e92b02f9aa6679f86c319c2e71 
16 Si vepron Kosova me të kthyerit  https://www.dw.com/mk/ 
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bashkëpunim të vazhdueshëm me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, veçanërisht me 
Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara, në vitin 
2019 Kosova arriti të riatdhesojë 4 luftëtarë të huaj të dyshuar dhe 106 anëtarë të 
familjeve nga Siria, duke u bërë vendi i parë që riatdheson kaq shumë civilë nga zona e 
konfliktit. Ligjet e Kosovës parashikojnë ndjekje penale të personave që kanë ndihmuar
ose kanë kryer akte terroriste, por mungon zbatimi i tyre, si dhe dënime më rigoroze.
Sidoqoftë, gjykata në Prishtinë në vitin 2019 dënoi gjashtë persona të akuzuar për 
planifikimin e sulmeve terroriste në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Shqipëri, Belgjikë dhe 
Francë. I pandehuri kryesor u dënua me 10 vjet burg, kurse të tjerët me dënime më të 
vogla, por megjithatë të rëndësishme. Ministria e Drejtësisë së Kosovës vazhdon me 
programin për risocializimin dhe ri-integrimin e të kthyerve, e ndihmuar nga ekspertë 
amerikanë17.

Shqipëria është një vend ku 80-90 përqind janë shqiptarë etnikë, por me religjione të 
ndryshme. Rreth 65.42% e popullsisë së përgjithshme praktikojnë Islamin sunit, 11.23% 
janë katolikë, 5.45% janë të krishterë ortodoksë, 2.56% janë protestantë, 1.29% janë 
anëtarë të Islamit shiit dhe pjesa tjetër i përkasin religjioneve të tjera. Në Shqipëri, 
megjithatë, grupet radikale dhe terroriste janë në rritje pas lëvizjeve etno-nacionaliste në 
vendet fqinje. Si rezultat, Shqipëria ka filluar të ndërmarrë një numër veprimesh në luftën 
kundër radikalizimit, ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Së pari, i kriminalizoi aktet 
terroriste, financimin e terrorizmit, rekrutimin dhe trajnimin e njerëzve për të kryer akte 
terroriste, si dhe nxitjen e akteve terroriste dhe krijimin, udhëheqjen dhe pjesëmarrjen në 
organizata terroriste jashtë vendit. Megjithatë, korrupsioni dhe pengesat për shkëmbimin 
e informacionit midis agjencive qeveritare, koordinimi i pamjaftueshëm ndërmjet 
agjencive dhe korrupsioni në gjyqësor i pengojnë përpjekjet e zbatimit të ligjit të 
Shqipërisë në të gjitha nivelet. Nga viti 2012 deri në 2015, më shumë se 150 shtetas 
shqiptarë shkuan të luftojnë në Siri18. Shumë nga këta individë u rekrutuan përmes një 
qelize terroriste të udhëhequr nga imam ekstremist Bujar Hisa. Megjithëse rekrutimi bëhej
në të gjithë vendin, megjithatë u vërejt një aktivitet i rritur i ISIS-it në afërsi të kufirit 
shqiptar me Kosovën, qytetin e Leshnicës dhe fshatrat e tij afër Zagoraçan dhe Remenj. 
Pas dobësimit të ISIS-it, edhe në Shqipëri ndodhi problemi me të kthyerit, risocializimi i 
tyre dhe riintegrimi në shoqëri. Shumë gra dhe fëmijë që u larguan me burrat dhe 
baballarët e tyre edhe sot janë akoma të bllokuar në kampe shumë larg vendlindjes dhe 
të dashurve të tyre. Fati i këtyre fëmijëve është shumë i vështirë, të lënë vetëm, pa askënd 
pranë tyre. Prindërit po luten nga institucioni në institucion për ndihmë për të kthyer fëmijët 
e tyre, por akoma 52 fëmijë nga Shqipëria mbeten të bllokuar në kampet siriane. Një 
protestë paqësore u mbajt në Tiranë nga të gjitha familjet, fëmijët e të cilëve janë të

                                                                 
17 Country Reports on Terrorism 2019  https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/kosovo/  
18 20 Country Reports on Terrorism 2019 https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-
2019/albania/  
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bllokuar në kampet në Siri, por policia ndaloi protestën për shkak të masave të mbrojtjes 
nga COVID-1919.

SITUATA NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Republika e Maqedonisë së Veriut është një komunitet multietnik në të cilin maqedonasit, 
shqiptarët, turqit, serbët, vllehët, boshnjakët, romët dhe kombësi të tjera kanë jetuar me 
shekuj. Sipas regjistrimit të fundit në 2002 (një regjistrim i ri pritet në 2021), popullsia e 
përgjithshme e vendit është 2.022.547, nga të cilët 1.310.184 deklarohen se janë anëtarë 
të besimit të krishterë ortodoks, 674.015 të besimit islam, 7.008 katolikë, 520 protestantë 
dhe 30.820 të tjerë - (ESHS)20.

Pas shpërbërjes së RSFJ-së dhe referendumit më 8 shtator 1991, banorët e Maqedonisë
së atëhershme u deklaruan për një shtet të pavarur dhe sovran. Vitet në vijim ishin 
jashtëzakonisht të vështira për Maqedoninë për të mbajtur qëndrueshmërinë politike dhe
ekonomike. Nga njëra anë, korrupsioni filloi të rritet ndjeshëm, fabrikat u privatizuan,
njerëzit filluan të mbeten pa punë, të rinjtë pa perspektivë, dhe nga ana tjetër, 
marrëdhëniet ndëretnike u acaruan ndjeshëm. Kështu, në vitin 2001, sipas disave, ndodhi 
një sulm terrorist ndaj Maqedonisë, dhe sipas të tjerëve, një konflikt i armatosur. 
Megjithatë ajo që për disa ishin terroristë, për të tjerët ishin luftëtarë për të drejtat e njeriut. 
Sidoqoftë, ky konflikt ndëretnik morri shumë jetë, shkatërroi shumë shtëpi dhe la shumë 
familje me plagë të pashëruara shpirtërore. Gjatë konfliktit, u shkatëruan rreth 50 kisha, 
manastire dhe xhami, nga të cilat 8 monumente kulture si Manastiri në Leshok, Xhamia 
e Larme, Manastiri i Shën Gjergjit në Kumanovë dhe Xhamia e Çarshisë në Prilep21.
Konflikti i armatosur përfundoi me nënshkrimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit në gusht 
të atij viti. Tensionet ndëretnike nuk u zhdukën, por filloi të punohet për tejkalimin e 
dallimeve, rritjen e pjesëmarrjes së shqiptarëve në administratën shtetërore dhe jetën 
politike të vendit, si dhe një angazhim i përbashkët për paprekshmërinë e integritetit 
territorial të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Me shfaqjen e krizës së migrantëve, me refugjatët nga Siria, Irani dhe vendet e tjera të
Lindjes së Mesme, vendi u ballafaqun me një sfidë të re ekonomike dhe të sigurisë. 

                                                                 
19https://www.dw.com/mk/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-
%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0/a-
55036142  Fëmijë shqiptarë të harruar në Siri 
20 Enti Shtetëror për Statistika, viti 2005  
21  Europa e Lirë https://www.slobodnaevropa.mk/a/1471270.html 
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Shumë nga këta persona ishin refugjatë që lanë shtëpitë e tyre dhe gjithçka që kishin 
krijuar, duke kërkuar paqe për veten dhe familjet e tyre, por mes tyre u infiltruan me 
sukses edhe luftëtarët e ISIS-it qëllimi i të cilëve është të destabilizojnë Europën, 
Ballkanin dhe Maqedoninë e Veriut. Disa prej tyre u lidhën tashmë me grupet kriminale 
ekzistuese, dhe disa prej tyre filluan të predikonin Islamin radikal, duke rekrutuar të rinj 
dhe duke i stërvitur ata.

Në gusht të vitit 2015, Ministria për Punë të Brendshme, pas disa muajve të mbledhjes 
së provave materiale për persona që kanë marrë pjesë në formacione paramilitare, si dhe 
rekrutimin dhe nxitjen e të tjerëve për të marrë pjesë në formacione paramilitare, kreu një 
aksion anti-terrorist në terren. Në aksion, u kryen gjithsej 28 kërkime, nga të cilat 21 në 
Shkup, 4 në Gostivar dhe nga një në Tetovë, Kumanovë dhe Strugë, në gjithsej 24 
individë dhe 4 objekte. Ndër katër objektet ishin "Fastnet" – një internet kafe në Shkup, 
objektet shoqëruese të Xhamisë Tutunsuz dhe mjediset e OJQ-ve "Shkëndija e Mëshirës" 
dhe "Rinia Islame - Saraj"22. Bazuar në provat e siguruara, u ngritën kallëzime penale 
kundër 36 personave të moshës 19 deri 49 vjeç, për veprat penale "Pjesëmarrje në një 
ushtri të huaj, polici, formacione paramilitare dhe parapolicore" të parashikuara dhe të 
dënueshme sipas nenit 322-a të Kodit Penal. Në aksionin e kryer, 11 persona u vendosën 
në paraburgim, dhe 25 ishin të pakapshëm për autoritetet e zbatimit të ligjit. Ky rast i
njohur si "Qeliza 1" është rasti i parë e proceduar, pas miratimit të veprës penale -
Pjesëmarrja në ushtri të huaj, formacione paramilitare ose parapolicore, sipas nenit 322-
a të Kodit Penal. Ky rast përfundoi me pranimin e fajit të gjashtë personave, nga të cilët 
një person u dënua me 7 vjet burg, dhe pesë të tjerët u dënuan me 5,5 vjet burg. Më vonë 
në një seancë tjetër, edhe pesë të pandehurit e tjerë u deklaruan fajtorë dhe një person 
u dënua me 4 vjet e 6 muaj burg, një person me 4 vjet burg, një person me 3 vjet e 1 
muaj dhe dy persona me 2 vjet burg . (MPB)

Vitin pasues, në korrik, Ministria për Punë të Brendshme zhvilloi një aksion anti-terrorist 
të njohur si "Qeliza 2". Në aksionin e kryer në shtatë lokacione në Shkup dhe Tetovë, u
arrestuan katër persona – ish-anëtarë të ISIS-it, dhe më vonë u arrestua edhe një person 
tjetër. Për tre personat tjerë u lëshuan urdhër arresti kombëtare dhe ndërkombëtare. Tre 
prej tyre në më shumë raste kanë marrë pjesë në sulme terroriste në rrethinën e
Damaskut, si dhe në bazën ushtarake afër Alepos, përderisa pjesa tjetër ishin pjesë e 
sulmeve terroriste në qytetin Derizor, bazën ushtarake Raka, kalimin kufitar zyrtar midis 
Sirisë dhe Irakut , si dhe sulmin në bazën ajrore në Irak, dhe gjithashtu kanë publikuar
pamjet e ekzekutimeve të rreth 50 të burgosurve. Në tetor të 2016, pesë të pandehurit u 

                                                                 
22 Procesimi operativ "QELIZA" https://mvr.gov.mk/vest/277  
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deklaruan fajtorë dhe hynë në marrëveshje me prokurorinë me çka u dënuan me burg 
në kohëzgjatje prej 2 vjet e 4 muaj deri në 2 vjet e 8 muaj23.

Në gusht të të njëjtit vit, Ministria për Punë të Brendshme e Maqedonisë së Veriut, në 
bashkëpunim me policinë turke, arrestoi pesë shtetas të Maqedonisë së Veriut të dyshuar 
për anëtarësim në të ashtuquajturin Shtetin Islamik. Operacioni u krye nga policia turke 
në një nga vendet e grumbullimit të xhihadistëve të vendosur në vendbanimin Aksaray, 
gjatë së cilit shtetasit e ndaluar të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga të cilët tre 
nga Kumanova dhe dy nga Shkupi, në mënyrë të organizuar ishin në përpjekje për tu
bashkuar me organizatën terroriste. Në vendin e mbledhjes të dyshuarit ishin akomoduar 
së bashku me katër persona të tjerë nga Shqipëria, Siria, Palestina dhe Maroku dhe ishin 
në pritje të kushteve të favorshme për transferim në Siri. Sipas informacionit të MPB-së,
personat më parë ishin inkurajuar dhe organizuar nga shtetas të Maqedonisë së Veriut
të cilët kanë qëndruar në Siri, kurse janë larguar prej Turqie për një kohë të gjatë me 
qëllimin e vetëm përfundimtar për t'u bashkuar me njësitë muxhahedinë në Siri. Për dy 
prej tyre, prindërit më parë kishin raportuar zhdukjen e tyre në polici24. Ky rast është i
njohur si "Qeliza 3" dhe sipas informacionit të MPB-së, këta njerëz për një kohë të gjatë 
kanë marrë pjesë në predikimet fetare të imamëve radikalë në qytetet e tyre ku ka filluar
indoktrinimi dhe radikalizimi i tyre në të cilin kanë qenë të përfshirë persona të involvuar 
në aksionet e mëparshme "Qeliza".

Autoritetet e sigurisë së Maqedonisë së Veriut në kontinuitet ndërmarrin aksione kundër 
terrorizmit, ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit, por shtrohet pyetja nëse pas 
arrestimit të tyre dhe procedurave gjyqësore në të cilat ata janë dënuar me burg, a
punohet me këta njerëz? A punohet në risocializimin e tyre apo janë lënë në burgje të 
ekspozuar ndaj ndëshkimit të zhveshur të burgimit, duke ushqyer zemërimin e tyre, 
dëshirën për hakmarrje, duke numëruar ditët kur ata do të lirohen dhe do të vazhdojnë 
luftën dhe aktivitetet e tyre kriminale. Kështu, më 1 shtator 2020, MPB në bashkëpunim 
me Agjencinë për Siguri Kombëtare ndaluan një grup terrorist prej tre anëtarësh të 
përbërë nga persona-recidivistë të cilët paraprakisht për veprën e kryer penale 
"Pjesëmarrja në ushtri të huaj, formacione paramilitare ose parapolicore" nga Neni 322-
a të Kodit Penal, kanë qenë të dënuar me dënim me burg25.

Përveç rasteve të mësipërme, në Maqedoninë e Veriut, janë ndërmarrë edhe aksione
tjera policore kundër këtyre akteve kriminale të ndërlidhura me terrorizmin dhe 
pjesëmarrjen në ushtri të huaja dhe formacionet paramilitare.

                                                                 
23 Hetimi i zgjëruar për veprën penale - Pjesëmarrja në ushtri të huaj, formacione paramilitare ose parapolicore për 
një person https://jorm.gov.mk/proshirena-istraga-za-krivichno-delo-uch/ 
24 Pesë persona të privuan nga liria në kuadër të aksionit "Qeliza 3" https://mvr.gov.mk/vest/2471 
25 Grup terrorist i shpartalluar https://mvr.gov.mk/vest/12711 
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Një nga aksionet kryesore është rasti i Divo Naselje (Lagjes së Trimave) i vititi 2015, ku 
të shtënat 28 orëshe me grupin terrorist të vendosur në disa shtëpi të ndryshme përfundoi
me fitoren e forcave speciale të RMV dhe neutralizimin e plotë të terroristëve. Në këtë 
aksion, humbën jetën 8 pjesëtarë të forcave speciale të policisë së RMV dhe 37 u 
plagosën. U arrestuan 33 persona, kurse 14 anëtarë të grupit terrorist humbën jetën. 
Gjykata Themelore Shkupi 1 sanksionoi shtatë dënime të përjetshme për të pandehurit 
nga Divo Naselje (Lagjja e Trimave), 13 të pandehur u dënuan me dënim të vetëm me 
burg në gjatësi prej 40 vjetësh, gjashtë u dënuan me 20 vjet burg, një i pandehur mori 18 
vjet burg, 2 të panderhur me burg deri në 14 vjet, dy 13 vjet, kurse 4 u liruan për shkak të 
mungesës së provave. Gjashtëmbëdhjetë të pandehur u dënuan nga gjykata me dënimim 
dëbim i një të huaji përgjithmonë nga territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Shumë pyetje në lidhje me këtë rast akoma nuk kanë marrë një përgjigje, ende është e
panjohur se kush ishin porositësit e kësaj ngjarje tragjike, qëllimi i së cilës ishte të ndizte 
intolerancën ndëretnike dhe të shkaktonte një seri konfliktesh në Maqedoninë e Veriut.
Dy ditë pas kësaj ngjarje, Ministrja e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska dhe 
drejtori i DSK-së Sasho Mijalkov dhanë dorëheqje.

PARANDALIMI NGA RADIKALIZIMI

Duke patur parasysh rastet e përmendura më lartë, është e qartë nevoja në Republikën 
e Maqedonisë së Veriut, për të punuar me të rinjtë së pari në fushën e parandalimit, dhe 
për ata që tashmë janë radikalizuar në riedukimin, risocializimin dhe riintegrimin e tyre të
suksesshëm në shoqëri. Sipas Strategjisë Nacionale për Parandalimin e Ekstremizmit të 
Dhunshëm (2018-2022) dhe Strategjisë Nacionale për Luftën Kundër Terrorizmit (2018-
2022), parandalimi është një nga prioritetet themelore strategjike, krahas mbrojtjes, 
ndjekjes penale dhe reagimit.

Parandalimi - luftëtarët dhe aktivistët e huaj terroristë, si dhe shkaqet kryesore të 
radikalizimit.

Mbrojtja – e njerëzve, pasurisë së tyre, infrastrukturës kryesore dhe kritike nga të gjitha 
kërcënimet që janë të qarta dhe të pranishme, si dhe kërcënimet e mundshme dhe në 
rritje.

Ndjekja penale/ekzekutimi - kërcënimet nga ekstremizmi i dhunshëm dhe terrorizmi 
(ndërprerje, zvogëlim, ndarje dhe disfatë), në rrënjën e tyre, në strehimoret, kudo që ata
paraqesin një kërcënim për njerëzit dhe infrastrukturën.
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Përgjigje – në mënyrë aktive dhe agresive dhe gjithmonë në mënyrë transparente dhe 
në përputhje me sundimin e ligjit, në frymën e solidaritetit dhe në raport me nevojat e 
viktimave.

Qasja parandaluese ndaj radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm është mënyra më 
ekonomike për t'u marrë me këtë problem, i cili nuk guxon të mos trajtohet mjaftueshëm
ose të injorohet plotësisht, duke pasur parasysh që përdorimi i forcës është gjithmonë 
opsioni i fundit, dhe jo i pari dhe i vetmi për t'iu përgjigjur26.

Parandalimi i radikalizmit, ekstremizmit të dhunshëm që çon në terrorizëm, duhet të 
përfshijë një sërë masash, aktivitetesh që do të jenë në gjendje të njohin shenjat e 
hershme të radikalizimit dhe t'i neutralizojnë ato në kohën e duhur. Kjo përfshin trajnimin 
e duhur të arsimtarëve, punën me prindërit përmes takimeve të rregullta, leksione dhe 
debate me nxënësit, ku këto tema do të diskutohen në mënyrë të hapur. Përfshirja e 
bashkësive fetare që do të punojnë në mënyrë aktive me ish-luftëtarët e huaj, si dhe 
bashkëpunimi me komunitetet lokale.

Mediat dhe mënyra se si ata raportojnë për këto tema gjithashtu luajnë një rol shumë të 
rëndësishëm në procesin e parandalimit. Nga zgjedhja e fjalëve, shprehja e fytyrës, 
tonaliteti i gazetarit, shumë varet nëse për ngjarjen që ata raportojnë do të shkaktojnë
përbuzje dhe neveri tek të rinjtë apo admirim dhe lavdërim të autorit të veprës penale. Ne 
jemi gjithashtu dëshmitarë të nxitjes së intolerancës etnike dhe fetare në ndeshjet sportive 
dhe midis grupeve të tifozëve. Gjuha e urrejtjes mbetet e pa sanksionuar, kurse kjo
kontribuon në dhunën në rrugë dhe në vendosjen në rrezik të jetës dhe sigurisë së
qytetarëve.

Një nga periudhat më të ndjeshme të zhvillimit të personalitetit është periudha e 
adoleshencës. Atëherë ndodhin ndryshime të mëdha tek një person i ri, si fizikisht ashtu 
edhe psikologjikisht. Kjo është një periudhë kur duhet t'i kushtohet një vëmendje e 
veçantë zhvillimit të duhur, socializimit dhe integrimit të shoqërisë. Familja, shkolla dhe 
arsimtarët luajnë një rol kyç në këtë proces. Ata janë të parët që mund të vërejnë 
ndryshimin në sjellje, interesat si dhe tendencat drejt veprimeve radikale dhe ekstremiste,
si dhe ndaj propagandës. Arsimtarët janë ata që duhet të inkurajojnë rregullisht dialogun 
me nxënësit për tema të ndryshme të jetës shoqërore, duke përfshirë edhe temën e 
radikalizimit. Megjithatë, së pari ata duhet të krijojnë një atmosferë ku nxënësit do të 
ndjeheshin të lirë dhe të sigurt për të diskutuar në mënyrë të hapur. Familja gjithashtu 
luan një rol të rëndësishëm në detektimin e shenjave të hershme të radikalizimit dhe 
prandaj është i nevojshëm një bashkëpunim i ngushtë me stafin mësimor të shkollës. 
Prindërit sot, në garën për para dhe luftën për ekzistencën e familjes së tyre, shpesh lënë 

                                                                 
26 Национална стратегија за спречување на насилен екстремизам (2018-2022) 
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pas dore një përgjegjësi shumë të rëndësishme, bisedën dhe shoqërimin me fëmijët e 
tyre.

Grupet radikale dinë si t'u afrohen të rinjve duke u mundësuar atyre që të marrin atë që 
u mungon, siç është ndjenja e përkatësisë, përfshirjes dhe barazisë. Të rinjtë tashmë në 
vete mbajnë një dozë rebelimi dhe dëshirë për të dëshmuar veten e tyre, kështu që nëse 
nuk ndihen të vlerësuar dhe dëgjuar, zhgënjimin e tyre shpesh e manifestojnë në formë 
të dhunës.

Duke patur parasysh këto fakte, e gjithë shoqëria duhet të marrë aktivitete nëpërmjet të 
cilave do të sigurojë një rini rezistente ndaj provokimeve dhe propagandës radikale, 
sepse është shumë më mirë dhe më lehtë të punohet në parandalim sesa mbi pasojat.

Shkolla është një mjedis në të cilin të rinjtë kalojnë shumë nga koha e tyre. Ai është vendi 
ku zhvillohet procesi edukativo-arsimor, kështu që nga një ekip i mirë-trajnuar i 
arsimtarëve, pedagogëve dhe psikologëve varet shumë edhe ndërtimi i një personi të 
shëndetshëm, pozitiv, i cili është rezistent ndaj ideologjive radikale. Prandaj, aktet e 
dhunës duhet të dënohen menjëherë nga ana e shkollave dhe nuk duhet të tolerohen. 
Megjithatë, edhe kur do të ndodh diçka e tillë, nxënësit duhet të përfshihen në debat, të 
sigurohet perceptimi i situatës kritike nga më shumë aspekte. Kjo do të zhvillojë të 
menduarit kritik të nxënësve dhe ata do të ndjejnë se të menduarit e tyre respektohet dhe 
se janë aktorë të rëndësishëm në procesin e vendimmarrjes. Nga ana tjetër, arsimtarët
duhet të jenë gjithmonë në dispozicion, nëse paraqitet ndonjë problem, në mënyrë që ata 
të mund ta udhëzojnë nxënësin siç duhet ose të kërkojnë ndihmë. Në vijim të situatës, 
arsimtari do të këshillohet me pedagogun, psikologun dhe do të kontaktojë me familjen e 
nxënësit. Megjithatë, duhet patur kujdes që familja të mos jetë burimi i radikalizimit tek 
personi i ri. Edhe pse e rrallë, por edhe kjo gjithashtu ndodh, veçanërisht në një shoqëri 
si e jona ku plagët e luftërave dhe konflikteve nuk janë shëruar akoma.Të rriturit duke
transmetuar historitë nga e kaluara nga perspektiva e tyre ndonjëherë dhe pa dashje 
krijojnë zemërim, urrejtje dhe dëshirë për hakmarrje tek të rinjtë. Në këtë rast, është e 
nevojshme të përfshihen shërbime dhe institucione të tjera që do të punojnë me të gjithë 
familjen dhe do t’u tregojnë për pasojat e një sjelljeje të tillë.

Sidoqoftë, përshtypja e përgjithshme është se të rinjtë në Maqedoninë e Veriut nuk 
dëshirojnë të kthehen në të kaluarën dhe t’i prekin plagët e vjetra, por e përqendrojnë
energjinë e tyre në ndërtimin e vlerave europiane dhe miqësinë e ndërtuar mbi respektin 
e ndërsjellë. Akoma ka nga ata që mendojnë ndryshe, por duke bashkuar bashkësitë nga
etnikume të ndryshme, duke kuptuar dhe respektuar diversitetin, në ndërtimin e një 
shoqërie të përbashkët, do të ndodh një proces në të cilin paqja dhe stabiliteti do të jenë 
përparësi për të gjithë ne. Për të arritur këtë, nevojitet punë e vazhdueshme me të rinjtë, 
prindërit e tyre, arsimtarët, të gjithë ata mbi të cilët i riu ndërton identitetin e tij.
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Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të rinjtë e njohin radikalizimin dhe janë të 
vetëdijshëm që radikalizimi nuk do të thotë gjithmonë diçka e keqe, por zakonisht
përjetohet në atë mënyrë. Shumë shpesh ajo që perceptohet si radikale në një fushë, në 
një fushë tjetër është diçka e zakonshme. Gjithashtu, ajo që ishte radikale deri dje, sot
është e pranuar përgjithësisht. Për sa kohë që liritë dhe të drejtat e tjetrit nuk cenohen 
dhe nuk ka përdorim të forcës dhe dhunës, idetë ose lëvizjet radikale nuk paraqesin 
kërcënim për paqen dhe stabilitetin e një shoqërie. Sipas një studimi të fundit – Perceptimi 
i të rinjve në Ballkanin Perëndimor rreth termit radikalizim27, të rinjtë në Republikën e 
Maqedonisë së Veriut veçanërisht e potencojnë politikën si një shkak për radikalizimin.
Politikanët abuzojnë me fuqinë dhe besimin e tyre nga qytetarët duke nxitur intolerancën 
nacionale dhe fetare. Ajo që është interesante në këtë hulumtim është se nxënësit që
studiojnë në shkolla private kanë më shumë njohuri në lidhje me radikalizimin dhe 
tregojnë interesim më të madh për të marrë pjesë në aktivitete dhe debate mbi këtë temë.
Kurse në shkollat publike, nxënësit janë të vetëdijshëm për ekzistencën e problemit, por 
nuk i kushtohet vëmendje e mjaftueshme. Gjithashtu, pjesëmarrësit nga 
shkollat/fakultetet fetare kanë treguar kuptim më të madh mbi termin radikalizim, me çka 
në mënyrë të veçantë theksohet keqinterpretimi i parimeve islamike nga grupet radikale 
që themelojnë shkolla islamike. Kjo është arsyeja pse e gjithë bota ka filluar ta shoqërojë 
radikalizmin me Islamin, dhe e gjithë kjo kontribuon në distancimin e muslimanëve të 
vërtetë nga religjioni i tyre. Ndërsa një pjesëmarrës nga Fakulteti për Studime Fetare në 
Shkup beson se "radikalizimi është një ekzagjerim në masën që devijon nga ideja 
kryesore e ideologjisë ose patriotizmit dhe shndërrohet në një version mutant ku humbet 
thelbin dhe bazën e tij dhe në fund është diçka në kundërshtim me idenë origjinale”.

ORGANIZATAT CIVILE DHE ROLI I TYRE NË PARANDALIMIN E 
EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM DHE RADIKALIZIMIT TË TË 
RINJVE

Organizatat civile në Maqedoninë e Veriut kanë një rol të rëndësishëm në parandalimin 
e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit që çon në terrorizëm. Nga njëra anë, 
organizatat civile janë më afër qytetarëve, grupeve të cenueshme, ato mund të arrijnë më 
lehtë kontakt dhe bashkëpunim, dhe nga ana tjetër, disa sondazhe tregojnë që qytetarët 
kanë më shumë besim në organizatat civile sesa në organet shtetërore. Sigurisht, kjo nuk 
do të thotë që ato duhet ose mund të punojnë vetë në lidhje me këtë problematikë, por 

                                                                 
27 Perception about radicalization by young people in the western Balkan region https://www.horizon.mk/wp-
content/uploads/2020/03/SRYARWB.pdf  
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kur ato tashmë gëzojnë një besim të tillë tek qytetarët, ato së pari duhet të forcojnë 
kapacitetet e tyre, dhe pastaj bashkëpunimin me organet shtetërore dhe institucionet e 
tjera që mund të kontribuojë në parandalimin e këtyre fenomeneve.

Në kuadër të projektit "Platforma për edukimin qytetar të të rinjve për luftën kundër
radikalizimit - (Të rinjtë kundër dhunës)", u mbajtën tre punëtori me titull "Kundër-narrativa 
dhe narrativa alternative për të parandaluar radikalizimin që mund të çojë në ekstremizëm 
të dhunshëm dhe terrorizëm dhe rolin e organizatave civile në parandalimin e 
radikalizimit”. Qëllimi i këtyre punëtorive ishte që organizatat civile të cilat punojnë me të 
rinjtë të njihen me projektin, qëllimet e tij dhe produktin përfundimtar - Platforma për 
edukimin qytetar të të rinjve – Të rinjtë kundër dhunës. Në punëtoritë, të mbajtura në 
Shkup, Kumanovë dhe Strugë, u diskutua edhe mbi temën e radikalizimit të të rinjve dhe 
u shpërnda një Pyetësor të cilit përfaqësuesit e organizatave civile iu përgjigjën pyetjeve 
në lidhje me temën. Pyetësori përbëhej së pari nga pyetjet që kishin të bënin me 
organizatën, sektorin e veprimit, përkatësisht me tema me të cilat punon organizata, dhe 
më pas për të shprehur përvojën e tyre në temën e radikalizimit të të rinjve, si dhe 
perceptimin e tyre për situatën në Republikën e Maqedonisë së Veriut në lidhje me 
radikalizimin, faktorët e radikalizimit dhe përhapja e këtyre temave nëpër shkolla.

PUNËTORIA NË SHKUP “TË RINJTË KUNDËR DHUNËS”

Punëtoria e parë në Shkup u organizua nga "Neksus" – Koncepti Qytetar, një organizatë 
që është një nga partnerët në zbatimin e projektit "Platforma për edukimin qytetar të të 
rinjve për luftën kundër radikalizimit (Të rinjtë kundër dhunës)". Në punëtori morën pjesë 
gjithsej 10 përfaqësues të organizatave civile, shkollave dhe institucioneve të tjera që 
punojnë me të rinj. Pas prezantimit të projektit, platformës dhe përfitimeve nga e njejta, u 
shpërnda pyetësori i anketës.

Në pyetjen si e vlerësoni situatën me radikalizimin e të rinjve në Maqedoninë e Veriut, 5 
(pesë) nga 10 (dhjetë) të anketuar u përgjigjën se situata mund të përmirësohet, 3 (tre) 
se situata është e jostabile, ndërsa 2 (dy) se situata është e stabile.
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Pyetësori për organizatat civile të pranishme në punëtorinë në Shkup në kuadër të projektit "Platforma për edukimin qytetar të të rinjve 
për luftën kundër radikalizimit (Të rinjtë kundër dhunës)"

Pyetja e ardhshme i referohej perceptimit të të anketuarve nëse shteti ndërmerr aktivitete 
të mjaftueshme për luftën kundër radikalizimit, ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit,
ku 7 (shtatë) nga 10 (dhjetë) të anketuar u përgjigjën negativisht – jo, respektivisht që 
shteti nuk ndërmerr aktivitete të mjaftueshme në këtë fushë, dhe 3 (tre) u përgjigjën se
mund të përmirësohet. Askush nga të anketuarit nuk u përgjigj në mënyrë pozitive me 
– po, në këtë pyetje.

    
Pyetësori për organizatat civile të pranishme në punëtorinë në Shkup në kuadër të projektit "Platforma për edukimin qytetar të të rinjve 
për luftën kundër radikalizimit (Të rinjtë kundër dhunës)"
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Më tej në pyetjen nëse deri tani keni bashkëpunuar me ndonjë organ shtetëror ose 
institucion publik në lidhje me aktivitetet që kanë të bëjnë me luftën kundër radikalizimit, 
ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, vetëm një pjesëmarrës u përgjigj në mënyrë 
pozitive me po, dhe në pyetjen tjetër e vlerësoi bashkëpunimi me të njejtat me mund të 
përmirësohet.

Në pyetjen se cilin grup faktorësh e konsideroni si vendimtar për radikalizimin e 
mundshëm të të rinjve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të anketuarit kanë 
konsideruar se një kombinim i disa faktorëve mund të çojë në radikalizim, kështu që ata 
rrethuan disa opsione. Sidoqoftë, nga shumica e opsioneve të ofruara, më së shumti u 
përcaktuan për ato ideologjike.

Kështu 3 (tre) nga të anketuarit u përgjigjën vetëm me ideologjik, 3 (tre) të tjerë u 
përgjigjën me ideologjik dhe fetarë, 2 (dy) me politik dhe ekonomik, 1 (një) i anketuar 
u përgjigj me ideologjik dhe ekonomik dhe një (1) tjetër i deklaroi të gjithë faktorët e 
renditur – ideologjik, politik, fetarë dhe ekonomik, si një arsye për radikalizimin.

Pyetësori për organizatat civile të pranishme në punëtorinë në Shkup në kuadër të projektit "Platforma për edukimin qytetar të të rinjve 
për luftën kundër radikalizimit (Të rinjtë kundër dhunës)"

Pyetjes së fundit, nëse në shkolla i kushtohet vëmendje e mjaftueshme këtyre temave, të 
gjithë të anketuarit u përgjigjën negativisht me jo.
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Pyetësori për organizatat civile të pranishme në punëtorinë në Shkup në kuadër të projektit "Platforma për edukimin qytetar të të rinjve 
për luftën kundër radikalizimit (Të rinjtë kundër dhunës)"

Shumica e pjesëmarrësve në këtë punëtori ishin pedagogë, psikologë dhe profile të tjera
që punojnë me të rinj, kështu që ishte e pritshme të diskutohej më së shumti rreth 
shkollave, stafit mësimdhënës dhe marrëdhënies së tyre me nxënësit. U theksua nevoja 
për të përmirësuar bashkëpunimin midis prindit, arsimtarit dhe nxënësit, në mënyrë që të 
njihen shenjat e para të radikalizimit dhe të bëhet ndërhyrja në kohë. Një temë tjetër e 
rëndësishme ishte kohezioni social i të rinjve nga grupe të ndryshme etnike që në moshë 
të hershme dhe puna me prindërit në mënyrë që të mos pengohet ky proces. Një nga 
pjesëmarrësit që punon me të rinjtë theksoi se fëmijët duan të shoqërohen dhe se nuk 
kanë paragjykime, por kjo ndodh deri në momentin që ndërhyjnë prindërit me bindjet e 
tyre politike, pasuar nga ndarjet e qytetarëve dhe akuzat për të tjerët për dështimin e tyre
personal. Një pjesëmarrës tjetër, arsimtar në një shkollë fillore, ndau përvojën që fëmijët 
fillojnë konflikte me njëri-tjetrin, që kanë eskaluar edhe në dhunë fizike, vetëm sepse 
prindërit e tyre janë anëtarë të partive të ndryshme politike.

PUNËTORIA NË KUMANOVË “TË RINJTË KUNDËR DHUNËS”

Punëtoria e dytë e organizuar nga Qendra për Dialog Ndërkulturor (QDN) u mbajt në 
Kumanovë. Në këtë punëtori morën pjesë përfaqësues të 9 organizatave civile që 
punojnë me të rinj. Punëtoria filloi me prezantimin e projektit dhe platformës – Të rinjtë
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kundër dhunës. U theksuan qëllimet e platformës, mënyra e themelimit dhe funksionimit 
të saj, si dhe përfitimet nga ajo.

Pas shpërndarjes së pyetësorit të anketës, u diskutua me pjesëmarrësit mbi temën e 
radikalizimit të të rinjve, arsyet pse të rinjtë radikalizohen, fazat nëpër të cilat një person 
kalon në procesin e radikalizimit.

Në këtë punëtori mbizotëronin të rinjtë të cilët tashmë e kishin kryer shkollën, por të cilët 
akoma kishin kujtime të freskëta për problemet me të cilat përballeshin gjatë procesit 
arsimor. Vëmendje të veçantë iu dha temës së diskriminimit, ku të rinjtë theksuan se edhe 
gjatë regjistrimit në shkollën e mesme, fëmijët janë shpërndarë në klasa të përshtatshme 
sipas profesionit të prindërve të tyre dhe nëse ata vinin nga qyteti apo fshati. Në këtë 
mënyrë, ndarja midis fëmijëve ka filluar që në fillim të arsimit të mesëm, dhe me kalimin 
e viteve vetëm është thelluar. Më tej u diskutua për dhunën, gjuhën e urrejtjes dhe çfarë 
lloj sanksionesh do të kishin një ndikim edukativ mbi të riun që të mos bëj veprime të tilla 
në të ardhmen. Lidhur me radikalizimin dhe ekstremizmin e dhunshëm, pjesëmarrësit 
theksuan se në shkollë, këtyre temave nuk u kushtohet vëmendje fare, për shkak të së 
cilës nuk mund të njihen shenjat e hershme të radikalizimit dhe lejohet që kjo të rritet në 
dhunë.Në punëtori morën pjesë gjithsej 12 pjesëmarrës nga nëntë organizata civile, të 
cilët iu përgjigjën pyetësorit të anketës.

Në pyetjen si e vlerësoni situatën me radikalizimin e të rinjve në Maqedoninë e Veriut, 10 
(dhjetë) nga 12 (dymbëdhjetë) të anketuar u përgjigjën se mund të përmirësohet. Një 
(1) i anketuar u përgjigj me stabile dhe një (1) me jostabile.

Pyetësori për organizatat civile të pranishme në punëtorinë në Kumanovë në kuadër të projektit "Platforma për edukimin qytetar të të 
rinjve për luftën kundër radikalizimit (Të rinjtë kundër dhunës)"
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Në pyetjen e ardhshme në lidhje me perceptimin e të anketuarve nëse shteti ndërmerr 
aktivitete të mjaftueshme për të luftuar radikalizmin, ekstremizmin e dhunshëm dhe 
terrorizmin, 10 (dhjetë) nga 12 (dymbëdhjetë) të anketuar u përgjigjën me mund të 
përmirësohet, dhe 2 (dy) me jo, respektivisht se shteti nuk ndërmerr veprime të 
mjaftueshme për të luftuar radikalizimin, ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin. 
Askush nga të anketuarit nuk u përgjigj në mënyrë pohuese.

Pyetësori për organizatat civile të pranishme në punëtorinë në Kumanovë në kuadër të projektit "Platforma për edukimin qytetar të të 
rinjve për luftën kundër radikalizimit (Të rinjtë kundër dhunës)"

Në pyetjen e ardhshme nëse deri tani keni bashkëpunuar me ndonjë organ shtetërore në 
lidhje me aktivitetet në lidhje me luftën kundër radikalizimit, ekstremizmit të dhunshëm 
dhe terrorizmit, vetëm 2 (dy) të anketuar nga 12 (dymbëdhjetë) u përgjigjën pozitivisht me 
po, dhe në pyetjen e ardhshme bashkëpunimi me të njejtët, e vlerësuan me mund të 
përmirësohet.

Në pyetjen se cilin grup faktorësh e konsideroni vendimtar për radikalizimin e mundshëm 
të të rinjve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të anketuarit konsiderojnë që një 
kombinim i disa faktorëve mund të çojë në radikalizim, kështu që ata rrethuan më shumë
opsione. Kështu, 3 (tre) nga 12 (dymbëdhjetë) të anketuar rrethuan të gjitha grupet e 
faktorëve ideologjik, politik, fetarë, ekonomik, 2 (dy) nga 12 (dymbëdhjetë) u
përcaktuan për faktorë ideologjik dhe politik, ndërsa 2 (dy) nga gjithsej 12 
(dymbëdhjetë) të anketuar rrrethuan faktorët ideologjik, politik dhe ekonomik, 2 (dy) të 
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tjerë nga 12 (dymbëdhjetë) vendosën për ideologjik dhe fetar dhe nga 1 (një) të
anketuar u përcaktuan për politikë dhe ekonomik, 1 (një ) për faktorët politik dhe 1 
(një) nga 12 (dymbëdhjetë) për fetarë.

Pyetësori për organizatat civile të pranishme në punëtorinë në Kumanovë në kuadër të projektit "Platforma për edukimin qytetar të të 
rinjve për luftën kundër radikalizimit (Të rinjtë kundër dhunës)"

Pyetja e fundit nga ky pyetësor i anketës u referohej shkollave dhe nëse të anketuarit 
mendojnë se në shkolla u kushtohet vëmendje e mjaftueshme këtyre temave. Të gjithë
12 (dymbëdhjetë) të anketuarit u përgjigjën negativisht me jo. Dy nga të anketuarit shtuan
një koment shtesë për këtë pyetje, ku njëri konsideron se duhet të zhvillohen trajnime në
temën e radikalizimit, ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, ndërsa tjetri konsideron
se aktivitetet jashtëshkollore duhet të organizohen me nxënës dhe arsimtarë në
bashkëpunim me seksionin për parandalim pranë SPB.
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Pyetësori për organizatat civile të pranishme në punëtorinë në Kumanovë në kuadër të projektit "Platforma për edukimin qytetar të të 
rinjve për luftën kundër radikalizimit (Të rinjtë kundër dhunës)"

PUNËTORIA NË STRUGË “TË RINJTË KUNDËR DHUNËS” 

Punëtoria e tretë dhe e fundit, në kuadër të këtij aktiviteti të projektit u organizua nga 
Shoqata për Zhvillim dhe Aktivizëm – Akva nga Struga, e cila është një nga partnerët në 
implementimin e projektit "Platforma për edukimin qytetar të të rinjve për luftën kundër
radikalizimit (Të rinjtë kundër dhunës) ”
Në këtë punëtori kishte pjesëmarrës nga profile të ndryshme, nxënës të shkollave të 
mesme, arsimtarë, përfaqësues të MPB-së - Sektori për parandalim, nga komuna e 
Strugës, si dhe organizata civile që punojnë me të rinj.
Pasi pjesëmarrësit iu përgjigjën pyetësorit – gjithsej 18 pjesëmarrës, filloi diskutimi rreth 
situatës me radikalizimin e të rinjve dhe arsyet për këtë. Të gjithë folën për temën nga 
këndvështrimi i tyre. Nxënësit e shkollës së mesme theksuan se pothuajse aspak nuk i
kushtohet vëmendje këtyre temave në shkollë dhe se pas një incidenti me elementë të 
dhunës, u bisedua vetëm me autorët dhe pjesëmarrësit në incident dhe më pas vazhdoi
gjithçka si më parë. Për shkak të incidenteve të shpeshta, u ndërtua një mur midis dy 
shkollave të mesme, në mënyrë që fëmijët të mos shiheshin gjatë pushimeve dhe të 
shmangeshin provokimet. Por pas mbarimit të mësimeve, incidentet vazhdonin përsëri.
U fol gjithashtu edhe për gjuhën e urrejtjes, e cila është e pranishme në ndeshjet sportive 
dhe rrjetet sociale. Nga MPB - Sektori për parandalimin na informuan në lidhje me një 
numër të madh projektesh në lidhje me parandalimin e të rinjve, të cilat fatkeqësisht për 
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shkak të pandemisë me COVID-19 janë pezulluar. Gjithashtu, Komuna e Strugës filloi një 
projekt për të bashkuar nxënësit nga bashkësi të ndryshme etnike, me një numër të madh 
aktivitetesh të përbashkëta i cili gjithashtu u ndërpre për shkak të COVID-19. Në 
përgjithësi, pjesëmarrësit ranë dakord që marrëdhëniet ndëretnike në Strugë janë të mira, 
por që puna dhe afrimi i të gjithë qytetarëve duhet të vazhdojë. Ata vunë në dukje se si 
më të rrezikshëm dhe më të prirur për radikalizim janë të rinjtë që jetojnë në zonat rurale 
në afërsi të Strugës.

Në pyetjen si e vlerësoni situatën me radikalizimin e të rinjve në Maqedoninë e Veriut, 11 
(njëmbëdhjetë) nga 18 (tetëmbëdhjetë) u përgjigjën se mund të përmirësohet, 6 
(gjashtë) nga 18 (tetëmbëdhjetë) rrethuan përgjigjjen nuk është e stabile, ndërsa 1 (një) 
i anketuar prej 18 (tetëmbëdhjetë) u përgjigj me stabile.

Pyetësori për Organizatat civile dhe institucionet të pranishme në punëtorinë në Strugë në kuadër të projektit "Platforma për edukimin 
qytetar të të rinjve për në luftën kundër radikalizimit (Rinia kundër dhunës)"

Pyetja e rradhës ishte në lidhje me perceptimin e të anketuarve nëse shteti është duke
ndërmarrë veprime të mjaftueshme në luftën kundër radikalizimit, ekstremizmit të 
dhunshëm dhe terrorizmit. Në të cilën 10 (dhjetë) të anketuar nga 18 (tetëmbëdhjetë) u 
përgjigjën me mund të përmirësohet, 6 (gjashtë) u përgjigjën me jo, respektivisht që
shteti nuk ndërmerr aktivitete të mjaftueshme dhe 2 (dy) të anketuar nga 18 
(tetëmbëdhjetë) u përgjigjën në mënyrë pohuese me po.
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Pyetësori për Organizatat civile dhe institucionet të pranishme në punëtorinë në Strugë në kuadër të projektit "Platforma për edukimin 
qytetar të të rinjve për në luftën kundër radikalizimit (Rinia kundër dhunës)"

Pyetjet e ardhshme kishin të bënin në lidhje me bashkëpunimin me organet shtetërore, 
respektivisht nëse deri tani kanë bashkëpunuar me organet shtetërore në lidhje me 
aktivitetet në lidhje me radikalizimin, ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin, vetëm 1 
(një) i anketuar nga 18 (tetëmbëdhjetë) u përgjigj me po, dhe bashkëpunimi me organet 
shtetërore e ka vlerësuar me shkëlqyeshëm.

Në pyetjen lidhur me faktorët për radikalizim, të anketuarit nga Shkupi, Kumanova dhe 
Struga konsiderojnë se më shumë grupe faktorësh ndikojnë në radikalizimin e të rinjve.

Kështu, në pyetjen se cilin grup të faktorëve e konsiderojnë vendimtar për radikalizimin e 
mundshëm të të rinjve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 6 (gjashtë) nga 18 
(tetëmbëdhjetë) të anketuar i kanë rrethuar të gjithë faktorët ideologjik, politik, fetarë, 
ekonomik, 4 ( katër) nga 18 (tetëmbëdhjetë) u përcaktuan për ideologjik, 3 (tre) nga 18 
(tetëmbëdhjetë) nga të anketuarit u përgjigjën me ideologjik dhe politik, ndërsa 2 (dy) 
të anketuar nga 18 (tetëmbëdhjetë) u përgjigjën me politik, pastaj 1 (një ) u përcaktua
për faktorë ideologjik dhe fetarë, 1 (një) për politik dhe fetarë dhe 1 (një) i anketuar 
nga 18 (tetëmbëdhjetë) për fetarë.



34 

 

Pyetësori për Organizatat civile dhe institucionet të pranishme në punëtorinë në Strugë në kuadër të projektit "Platforma për edukimin 
qytetar të të rinjve për në luftën kundër radikalizimit (Rinia kundër dhunës)"

Pyetja e fundit nga pyetësori i anketës ishte që të anketuarit të shprehnin mendimin e tyre 
nëse në shkolla i kushtohet vëmendje e mjaftueshme këtyre temave. Nga 18 
(tetëmbëdhjetë të anketuar) vetëm 1 (një) i anketuar u përgjigj në mënyrë pohuese me 
po, ndërsa 17 (shtatëmbëdhjetë) të anketuar konsiderojnë se në shkolla nuk i kushtohet 
vëmendje e mjaftueshme këtyre temave dhe u përgjigjën me jo.

Pyetësori për Organizatat civile dhe institucionet të pranishme në punëtorinë në Strugë në kuadër të projektit "Platforma për edukimin 
qytetar të të rinjve për në luftën kundër radikalizimit (Rinia kundër dhunës)"
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REKOMANDIME

Në bazë të të dhënave të marra gjatë përpilimit të analizës, si dhe pyetësorit dhe 
diskutimeve të zhvilluara në punëtoritë, rekomandimet e mëposhtme besoj se do të 
kontribuojnë në zbatimin e suksesshëm të aktiviteteve të projektit dhe në arritjen e qëllimit 
të projektit.

Rekomandime                              Aktiviteti i projektit                      Verifikimi

Nënshkrimi i një formulari 
aplikimi me secilin anëtar 
të platformës dhe 
përcaktimi i fushës së 
interesit dhe veprimit

1.2 Themelimi i një 
Platforme të OC – Të rinjtë 
kundër dhunës

Numri i aplikacioneve të 
nënshkruara

Të sigurohet një seksion 
ku përdoruesit mund të 
bëjnë pyetje ose të ofrojnë 
propozimr/sugjerime në 
lidhje me aktivitetet

1.3 Dizajnimi i faqes së 
internetit dhe aplikacionit 
celular për Platformën e 
OC

Pyetje dhe sugjerime të 
parashtruara nga
përdoruesit e rinj

Të nënshkruhet një 
memorandum me 
Agjencinë për të Rinj dhe
Sport, Komitetin nacional
për parandalimin e 
ekstremizmit të dhunshëm 
dhe luftën kundër 
terrorizmit, MASH

2.1 Nënshkrimi i një 
memorandumi me 
komunat, subjektet publike 
dhe palët e interesit për 
promovimin e platformës 
"Të rinjtë kundër dhunës"

Memorandume të 
nënshkruara për
bashkëpunim

Përveç 3 moduleve të 
parashikuara: 1) 
bashkëpunimi ndërkulturor, 
2) iniciativat socio-
ekonomike dhe 3) 
shmangia e gjuhës së 

2.3 Hartimi i programeve 
arsimore për të rinj për 
edukimin qytetar të të 
rinjve për menaxhimin e
radikalizimit dhe

Modul i shtuar mbi
radikalizimin, fazat e 
radikalizimit, njohja dhe 
parandalimi.
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urrejtjes, të përfshihet edhe
një modul mbi atë se çka
është radikalizimi, fazat, 
njohja dhe parandalimi.

promovimin e 
bashkëpunimit ndërkulturor

Edhe pse shkrim-leximi 
mediatik është i përfshirë 
në titull, në vetë 
përshkrimin e aktivitetit nuk 
është theksuar asgjë. Në 
ciklin e trajnimeve  të 
shtohet një seksion i
kushtuar shkrim-leximit 
mediatik (aftësia për të 
marrë informacion në 
mënyrë kritike dhe 
analitike)

2.4 Organizimi i trajnimit 
për të rinjtë dhe 
organizatat civile për 
bashkëpunimin 
ndërkulturor, socio-
ekonomik dhe shkrim-
leximi mediatik

Seksion i shtuar për 
shkrim-leximin mediatik

Përveç këtyre rekomandimeve në lidhje me aktivitetet e projektit, duam të shtojmë edhe 
disa të tjera që lidhen kryesisht me procesin edukativo-arsimor dhe kanë një rëndësi të 
madhe për zhvillimin e një personi të ri, rezistent ndaj ideve dhe propagandës radikale.

- Trajnim i vazhdueshëm i arsimtarëve që do të mundësojë azhurnimin e 
vazhdueshëm të njohurive në lidhje me radikalizimin, parandalimin dhe njohjen e 
shenjave të radikalizimit.

- Organizimi i orëve shtesë ku do të diskutohet me nxënësit për tema të ndryshme 
të jetës shoqërore, duke përfshirë edhe temën e radikalizimit.

- Angazhim më i madh i pedagogëve dhe psikologëve në parandalimin e 
radikalizimit. Të vendoset një praktikë e rregullt e organizimit të takimeve me 
nxënës.

- Të përforcohet bashkëpunimi i shkollave me policinë, komunat, organizatat civile, 
qendrat për punë sociale.

- Përdorimi i masave edukativo-pedagogjike, si ndëshkim për sjellje të 
papërshtatshme ose të dhunshme, ku theksi do të vihet në edukimin.

- Të organizohen punëtori me prindërit në temën e radikalizimit dhe ekstremizmit të
dhunshëm. Në këtë mënyrë, jo vetëm që prindërit do të njihen me shenjat dhe 
procesin e radikalizimit, por edhe mësuesit dhe shërbimet profesionale të shkollës 
do të kenë mundësinë të vlerësojnë nëse prindërit janë burim ose nxitës jo të
vetëdijshëm të radikalizimit të nxënësit.
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- Promovim më i madh i sportit, artit, aktiviteteve të tjera krijuese në shkollë, ku 
nxënësit do të drejtonin energjinë e tyre në pajtim me afinitetet e tyre.




