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PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE 

 Ndikimi në rritje i grupeve të dhunshme ekstremiste në Kosovë1 pas konfliktit të vitit 1999 tregoi 
rezultatet e saj gjatë 2012 dhe 2013 kur shumica e 316 rasteve të konfirmuara të luftëtarëve të huaj të 
Kosovës vendosën të bashkohen me grupe të ndryshme të armatosura në Siri, përfshirë Shtetin Islamik 
të Irakut dhe Sirisë (ISIS) dhe Al Nusra. Megjithëse trendi është zvogëluar deri në fund të vitit 2015, 
fenomeni i luftëtarëve të huaj të Kosovës tregon se Kosova nuk ka mbetur imune ndaj tendencës globale 
të radikalizimit fetar të lidhur me konfliktet në Siri dhe Irak. Disa studime sugjerojnë se Kosova ka 
dhënë me siguri numrin më të madh të luftëtarëve të huaj për kokë banori në Evropë për këtë konflikt2 
dhe numrin e tretë më të lartë të luftëtarëve të huaj për numrin e popullsisë të dominuar islamike.3 

Në fakt, asnjë konflikt i jashtëm nuk e ka prekur nga brenda Kosovën si kjo.4 Dy kosovarë kryen 
sulme vetëvrasëse në Irak, dhe disa të tjerë u ngjitën në krye të hierarkisë së ISIS-it, njëri prej të cilëve 
fitoi famë përmes një akti të tmerrshëm të heqjes së kokës të transmetuar globalisht. Kosovarët tjerë 
kanë kryer sulme ndaj Evropës Perëndimore dhe në SHBA-ve.5 Duke qenë të karakterizuar nga toleran-
ca fetare, Kosova u kap jashtë kontrollit gjatë rritjes së ndikimit të grupeve ekstremiste. Më pas, Kosova 
ka rritur aktivitetet e saj për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm me më shumë se 100 arrestime dhe he-
time të nisura kundër rreth 78 personave të dyshuar për përfshirje në aktivitetet e rekrutimit për ISIS-in 
dhe Al Nusra. Ajo miratoi gjithashtu “Strategjinë për parandalimin e ekstremizmit dhe radikalizimit të 
dhunshëm në luftën kundër terrorizmit 2015-2020”, për të trajtuar problemin afatgjatë të ekstremizmit 
të dhunshëm në terren, mbështetur nga UNDP. Me një kornizë gjithëpërfshirëse legjislative për luftimin 
e ekstremizmit të dhunshëm (LEDH), në vitin 2016, Kosova e zgjeroi kornizën e saj legjislative të nev-
ojshme për të kundërshtuar sfidat e reja në lidhje me LEDH.

Ky studim mbi parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm (PEDH)6 në Kosovë analizon perceptimet 
e kosovarëve lidhur me ekstremizmin e dhunshëm dhe elasticitetin e shoqërisë kosovare ndaj presion-
eve të brendshme dhe të jashtme që çojnë në depërtimin e ideologjive fetare ekstremiste dhe mënyrat 
se si institucionet mund të rrisin këtë elasticitet. Studimi fillon me një analizë të sintetizuar të studi-
meve të mëparshme dhe sondazheve të organizuara nga viti 2012 deri 2015 në lidhje me perceptimet 
e qytetarëve mbi religjionin, radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm. Kjo analizë plotësohet nga 
gjetjet nga tre grupet e fokusit të organizuar gjatë janarit 2017, në Prishtinë, Gjilan dhe Han të Elezit. 
Pjesëmarrësit në grupet e fokusit u përzgjodhën nga studiuesi për shkak të ekspertizës së tyre në çësht-
jet që lidhen me sigurinë, religjionin, radikalizimin, ekstremizmin, arsimin dhe rininë. Ata i përkisnin 
organizatave siç janë: Zyra e Kryeministrit, Ministria e Punëve të Brendshme, Policia e Kosovës, Forca 
e Sigurisë së Kosovës, Bashkësia Islame e Kosovës (BIK), Fakulteti i Studimeve Islame (Universiteti i 
Prishtinës), institucionet arsimore, shoqëria civile përfshirë institutet, autoritetet komunale, drejtorat e  
shkollave, si dhe aktivistë të rinj. 

1  Për UNDP-në, referencat për Kosovën do të kuptohen në kontekstin e Rezolutës së Këshillit të Sigurimit 1244 (1999)
2 Kursani, Shpend. 2015. “Raporti që heton për shkaqet dhe pasojat e përfshirjes së qytetarëve të Kosovës si luftëtarë të huaj në Siri dhe 
Irak.” Në: http://www.qkss.org/en/Occasional-Papers&year=2015. Shih gjithashtu: Kalkulimi i Kursanit bazohet në 232 raste të konfirmuara 
të luftëtarëve të huaj, të cilët sjellin numrin e luftëtarëve për milion banorë në 125, duke e renditur Kosovën në krye të listës. Kjo e rendit 
Kosovën e 14-të sa i përket luftëtarëve të huaj për banorët muslimanë. Megjithatë, numri i luftëtarëve të huaj të konfirmuar më pas zyrtarisht, 
konfirmon llogaritjen e bërë nga UNDP.
3 UNDP. 2015. “Vlerësim gjithëpërfshirës për të luftuar radikalizimin e dhunshëm në Kosovë.” Kalkulimi i Kursanit ndryshon nga ajo 
e UNDP-së. Ndërsa vlerësimi i UNDP-së bazohet në rreth 300 luftëtarë të huaj, duke e çuar atë në 180 luftëtarë për 1 milion banorë të 
denominimit islamik (popullsia e Kosovës është rreth 93-96% e denominuar islamike) dhe Kosova si furnizuese e tretë e luftëtarëve të huaj 
për numrin e banorëve Myslimane, gjithashtu e konfirmon Kosovën si ofruesin më të lartë të luftëtarëve të huaj në Evropë.
4 Një përjashtim nga kjo mund të jetë konflikti i vitit 2001 në Maqedoni dhe konflikti pasues në Luginën e Preshevës, Serbi. Megjithatë, për 
dallim nga konflikti në Lindjen e Mesme, në të dy rajonet, ndikimi është i lidhur me përkatësinë etnike midis shqiptarëve në Kosovë dhe në 
këto rajone, të gjitha këto kanë qenë pjesë e ish-Jugosllavisë. 
5 Një raport i UNDP-së ka përmbledhur të gjitha sulmet terroriste të kryera nga emigrantët kosovarë në Evropën Perëndimore dhe në SHBA. 
Shih: UNDP. 2015. Supra. 3.
6 Kombet e Bashkuara e dallojnë LEDH dhe PEDH në mënyrën e mëposhtme: përderisa LEDH janë “masat kundër terrorizmit të bazuara 
në siguri për t’u marrë me kërcënimet e Al-Kaidës dhe grupeve të saj të lidhura”, PEDH plotëson LEDH përmes “hapave parandalues 
sistematik , për të trajtuar faktorët që i bëjnë individët të bashkohen me grupe ekstremiste të dhunshme. “Shihni” Konferencën FAQ-Gjenevë 
për Parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm-Rruga përpara “. Në: https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/faq-geneva-conference-
preventing-violent-extremism 



5

PARANDALIMI I EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM NË KOSOVËAnaliza e Pulsit Publik

Gjetjet kyçe nga të dhënat e shqyrtuara në sondazhin e tetë të Pulsit Publik të UNDP-së (8 nëntor 
2014), sugjerojnë që kosovarët konsiderojnë se format ekstreme ose radikale të Islamit ndikojnë 
në Kosovë dhe se Kosova mund të bëhet objekt i sulmeve terroriste. Studime të tjera, duke përf-
shirë projektin e qendrës hulumtuese Pew të vitit 2012 për të ardhmet fetare dhe Pulsin Publik të vitit 
2014, tregojnë prirje të qëndrueshme me pothuajse gjysmën e kosovarëve të shqetësuar për ndikimin e 
grupeve fetare ekstremiste në Kosovë, ndërsa dy të tretat e të anketuarve konsiderojnë se ISIS dhe Al 
-Nusra përbën një rrezik për Kosovën për shkak të ndikimit dhe aftësisë së tyre për të rekrutuar njerëzit 
në radhët e tyre. 

Rezultatet e grupit të fokusit konfirmojnë gjetjet nga hulumtimi i lartpërmendur se ndikimi i gru-
peve ekstremiste në Kosovë u rrit gjatë dy dekadave të fundit dhe se niveli i radikalizmit të percep-
tuar fetar në Kosovë u rrit. Aktivitetet e grupeve dhe individëve radikalë po ndodhin qoftë në ambientet 
jozyrtare dhe zyrtare fetare. Kjo nuk do të thotë që BIK është përgjegjës në të gjitha rastet, sepse në 
shumë raste, imamët përzgjedhen nga njerëzit lokalë ose sponsorët privatë të xhamive dhe BIK-u nuk 
ka ndikim në emërimin e imamëve.7 Përveç kësaj, aktivitetet e këtyre grupeve janë penguar me sukses 
nga veprimet e LEDH dhe kundër-terrorizmit të Policisë së Kosovës nga viti 2014 gjer më sot.

Për shkak të veprimtarive kundër terrorizmit nga Policia e Kosovës si dhe sistemit të drejtësisë, 
numri i kosovarëve që largohen nga Kosova për t’u bashkuar me ISIS-it dhe grupet e tjera ekstremiste 
ka rënë ndjeshëm që nga viti 2015. Megjithatë, rezultatet nga grupet e fokusit sugjerojnë se perceptimi 
i kërcënimit të sulmeve terroriste është më i lartë se gjatë viteve të mëparshme. Rezultatet nga grupet 
e fokusit gjithashtu sugjerojnë se ndikimi i grupeve ekstremiste është i vazhdueshëm dhe se numri 
i zvogëluar i njerëzve që bashkohen me grupet ekstremiste në Lindjen e Mesme nuk është një tregues 
i nivelit në rënie të kërcënimit. Në fakt, shenjat e radikalizimit vazhdojnë dhe mundësia e sulmeve 
terroriste mund të jetë më e lartë për shkak të thirrjeve të drejtpërdrejta nga ISIS për të kryer sulme në 
vendlindje duke humbur terren në Siri dhe Irak. 

Ky studim ka gjetur disa faktorë shtytës dhe tërheqës që mundësojnë radikalizimin. Faktorët kryesor 
të shtytjes janë zhgënjimi me punën e ekzekutivit, institucionet legjislative dhe gjyqësore të Kosovës, 
ndjenjën e izolimit, , si dhe krizën e identitetit dhe indoktrinimin ekstremist, papunësia, varfëria dhe 
kushtet e tjera socio-ekonomike, veçanërisht sistemi i dobët të arsimit. Këto ndjekin korrupsionin 
institucional, mungesën e aktiviteteve të organizuara për të rinjtë, dhe stigmatizimin shoqëror të besi-
mtarëve konservatorë. Përveç kësaj, faktorët specifik për femrat përfshijnë detyrimin e grave të mar-
tuara për t’u bashkuar me burrat e tyre dhe indoktrinimin nëpërmjet mësimeve joformale ose fetare në 
internet dhe me të afërmit e radikalizuar, kryesisht për shkak të mungesës së aktiviteteve alternative në 
kuadër të BIK-ut. Faktorët kryesorë tërheqës të identifikuar nga grupet e fokusit janë bindjet personale 
dhe angazhimi filozofik, pritjet e shpërblimeve materiale dhe shpirtërore, ndikimi i disa imamëve të 
arsimuar në Lindjen e Mesme dhe organizatat humanitare të Lindjes së Mesme aktive në Kosovë pas 
konfliktit të vitit 1999. Këto janë pasuar nga literatura e shtypur, interneti, mediat sociale dhe radika-
lizmi si një fenomen global.

Në lidhje me diskutimin e faktorëve shtytës dhe tërheqës, një gjetje e rëndësishme rreth ndikimit të 
ideologjive radikale dhe ekstremiste është se të rinjtë, të cilët nuk vijnë domosdoshmërisht nga familjet 
fetare, mund të jenë më të rrezikuara nga një ndikim i tillë. Arsyeja për këtë është se ata mund të jenë 
subjekt i manipulimit nga rekrutuesit që japin interpretim ekstremist të teksteve fetare. Në anën tjetër, 
të moshuarit dhe ata që tashmë kanë arsimim tradicional fetar janë më pak të prirur ndaj indoktrinimit. 

Një e gjetur interesante është se gratë kanë një potencial të madh për të ndihmuar në paran-
dalimin e ekstremizmit të dhunshëm, sepse vërejnë shenjat e radikalizimit të anëtarëve të familjes 

7 Imami i xhamisë më të madhe në Prishtinë, Xhamia Mehmet Fatih, Shefqet Krasniqi, vetëm disa qindra metra nga zyrat e BIK-ut është 
akuzuar kohët e fundit ndër të tjera për nxitjen e njerëzve për t’u bashkuar me konfliktin në Siri dhe nxitjen e veprimeve terroriste. Sipas 
Prokurorit Special të Kosovës, gjatë shërbimit të tij në xhami dhe në mediat sociale, Krasniqi ka ndikuar në mënyrë aktive për njerëzit që të 
bashkohen me zonën e konfliktit në Siri dhe Irak dhe të kryejnë akte terroriste. Aktakuza nuk përjashton parimin e prezumimit të pafajësisë 
së çdo personi të akuzuar për vepër penale derisa të shpallet fajtor me vendim gjyqësor të formës së prerë. Shikoni në: http://www.koha.net/
arberi/2617/shefqet-krasniqi-akuzohen-se-ka-shtyre-te-rinjte-t-u-bashkohen-organizatave-terroriste-isis-dhe-al-nusra/ 
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në fazat e tyre të hershme. Në të njëjtën kohë, ata mund të jenë shumë të cenueshëm, sepse shpesh ek-
spozohen ndaj burimeve alternative të edukimit fetar, duke përfshirë anëtarët meshkuj të familjes dhe 
internetit. Në përgjithësi, gratë janë më të moderuara se burrat, por mungesa e qasjes nuk u lejon atyre 
të ndikojnë në procese, posaçërisht në kuadër të BIK-ut. 

Ky studim vazhdon me një hyrje që paraqet të dhëna kyçe për Kosovën, pasuar nga një studim i zh-
villimeve mbi radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm dhe disa nga të dhënat kryesore nga anketat 
që merren me këtë çështje. Pjesa e tretë analizon të dhëna sasiore dhe cilësore, duke përfshirë Pulsin 
Publik të UNDP-së dhe anketat e tjera, raportet e vlerësimit të USAID-it dhe UNDP-së, raportet e 
mediave ndërkombëtare mbi radikalizimin dhe ekstremizmin e dhunshëm në Kosovë. Studimi vazh-
don me një prezantim të kornizës legjislative të Kosovës për të luftuar ekstremizmin dhe terrorizmin e 
dhunshëm dhe përfundon me një prezantim të shkurtër të disa raporteve kyçe mbi perspektivën gjinore 
mbi ekstremizmin e dhunshëm. Seksioni i katërt paraqet rezultatet e diskutimeve të fokus grupeve mbi 
ekstremizmin e dhunshëm dhe përfundon me një sërë rekomandimesh. Gjetjet kryesore nga grupet e 
fokusit janë përmbledhur në rubrikat e tekstit në të gjithë seksionin mbi grupet e fokusit. Seksioni i 
pestë dhe i fundit i këtij studimi paraqet informacionin kryesor mbi metodologjinë e përdorur për të 
kryer këtë studim, duke përfshirë mbajtjen e grupeve të fokusit, analizën dhe prezantimin.

Disa nga rekomandimet kryesore që dalin nga analiza e të dhënave të grupeve të fokusit janë krye-
sisht të lidhura me mënyrat se si institucionet e Kosovës dhe shoqëria mund të rrisin elasticitetin e 
Kosovës në lidhje me ndikimet e ideologjive dhe grupeve radikale e ekstremiste dhe mënyrat e paran-
dalimit të ekstremizmit të dhunshëm që mund të ndodhin në afat të gjatë. Këto rekomandime nuk janë 
shteruese - situata ndryshon vazhdimisht dhe kësisoji pasqyron nevojën për zhvillim të një sërë meto-
dash dhe veprimesh.

2.  HYRJE
Ky dokument i Analizës së Pulsit Publik në temën Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm, përdor 

të dhënat nga sondazhet e mëparshme të Pulsit Publik 8 e cila ndër të tjera gjithashtu mat perceptimet e 
publikut për ekstremizmin e dhunshëm në mesin e qytetarëve të Kosovës. Ndërsa sondazhi i vitit 2014 
u krye kur numri i kosovarëve që hynë në ISIS dhe grupet e tjera radikale arriti kulmin me më shumë 
se 300 rekrutë, studimi i tanishëm është kryer pas një përpjekjeje në rritje dhe të qëndrueshme për të 
parandaluar radikalizimin dhe ekstremizmin e dhunshëm, të evidentuara në një rënie të theksuar të 
kosovarëve të rekrutuar në konfliktin e Lindjes së Mesme.9 Ajo ofron një analizë të thellë të fenomenit 
të ekstremizmit të dhunshëm nëpërmjet hulumtimeve cilësore dhe sasiore duke përfshirë përmbledhjen 
e studimeve, artikujve të lajmeve dhe kornizës ligjore mbi ekstremizmin e dhunshëm dhe tre grupeve të 
fokusit me ekspertë, shoqërinë civile, BIK-un dhe autoritetet në nivelet qendrore dhe komunale. 

 Kosova ka përafërsisht 1,8 milion banorë.10 Regjistrimi i popullsisë nga 2014 i Agjencisë së Statis-
tikave të Kosovës (ASK), i cili përfshin edhe vlerësimet e popullsisë në katër komunat me shumicë 
serbe në veri të Kosovës, rezulton në një ndarje të përafërt të sfondit etnik të 91% të shqiptarëve, 4% të 
serbëve dhe 5% boshnjakë, turq dhe komunitete të tjera.11 Studimet sugjerojnë se mbi 90% të popull-
sisë së Kosovës i përkasin besimit islam.12 Kosova është laike dhe është neutrale në çështjet e besimit 
fetar, pa asnjë edukim fetar në shkolla. Megjithëse nuk është e ndaluar, është e pazakontë që punonjësit 

8 UNDP (Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim). 2014. “Pulsi publik VIII.”
9 Të dhënat për numrin e luftëtarëve të huaj të Kosovës në konflikt në Siri dhe Irak janë marrë nga studimi i mëposhtëm: UNDP. 2015. 
“Vlerësim gjithëpërfshirës për të luftuar radikalizimin e dhunshëm në Kosovë.” Supra. 3
10 Agjencia e Statistikave të Kosovës. 2015. “Vlerësimi i popullsisë së Kosovës, dhjetor 2014.” Në: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/
pxweb/en/askdata/askdata__Population__Population%20Structure/Estimated%20data%20by%20municipality%202012-2014.px / tabelë / 
tableViewLayout1 /? rxid = 4e69886e-d7ea-4bf8-bfac-670a91f4531c
11 Regjistrimi i vitit 2011 i Kosovës nuk përfshinte popullatën serbe të këtyre komunave: Mitrovica e Veriut, Zveçani, Zubin Potoku dhe 
Leposaviqi. Vlerësimi i UNDP-së i vitit 2014 i bazuar në Regjistrimin e Popullsisë të vitit 2011 rezultoi në 91% shqiptarë, 3.4% serbë dhe 
5.6% etni të tjera. Etnicitetet tjera përfshijnë ashkalinjët, egjiptianët, romët, goranët, kroatët, malazezët. 
12 Sipas një sondazhi të IDRA 2012 për Friedrich Ebert Stiftung, mbi 91% e popullatës së Kosovës janë me besim mysliman. Për hollësi të 
mëtejshme, shih: IDRA. 2012. “Studimi i Rinisë në Kosovë: Përpjekjet në kërkim, të bazuara në traditë”. Friedrich Ebert Stiftung Kosovo. 
Prishtinë.
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publikë të mbajnë simbole fetare në vendin e tyre të punës. Megjithatë, legjislacioni dytësor kufizon 
mbajtjen e simboleve fetare për nxënësit në objektet e arsimit të nivelit parauniversitar, duke shkaktuar 
kundërthënie në debatin publik të Kosovës gjatë disa viteve të fundit. Si rezultat, disa komuna, sikurse 
Hani i Elezit, kanë rregullat e tyre ku nuk kufizojnë në arsimin parauniversitar bartjen e shamisë si 
simbol kryesor i femrës muslimane në Kosovë.13 Komunat kanë autoritet të plotë për të zhvilluar planet 
e tyre të veprimit në lidhje me PEDH dhe disa prej tyre kanë ndërmarrë iniciativa, edhe pse shumica 
mbeten të varura nga iniciativat e institucioneve qendrore. Mediat e Kosovës janë të lira dhe mbulojnë 
një skenë të gjërë dhe të madhe, në krahasim me tregun, duke përfshirë transmetimet teknologjike. Ligji 
aktual që rregullon mediat lejon që përmbajtja e monitoruar e TV të paguar të monitorohet nga organi 
përkatës rregullator.14 

Sipas Policisë së Kosovës, rreth 316 kosovarë u larguan për t’iu bashkuar luftërave të huaja në Siri, 
“shumica e të cilëve ishin ndërmjet 2013-2014, ndërsa 117 u kthyen.”15 Edhe pse Kosova nuk preket 
më shumë se pjesët e tjera të Evropës nga konflikti në Siri dhe Irak, studimi i UNDP-së i vitit 2015 
për radikalizimin e dhunshëm në Kosovë, sugjeron se Kosova ka siguruar numrin e tretë më të lartë të 
luftëtarëve të huaj për 1 milion banorë të besimit të mysliman, pas Belgjikës dhe Francës,16 ose më të 
lartin për kokë banori në Evropë.17 Një shifër e ngjashme për kosovarët që janë bashkuar me organizatat 
ekstremiste në Lindjen e Mesme citohet në Raportin e BE-së për Kosovën të vitit 2016.18 

Nëse këto shifra janë vendosur në kontekstin e demografisë në zhvillim të Kosovës, përshkrimi se 
Kosova ka dhënë numrin më të madh të luftëtarëve të huaj për kokë banori, bëhet mjaft mashtrues. 
Vlerësimi i Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), të cituar në Raportin e Zhvillimit Njerëzor të 
Kosovës për vitin 2014, tregon se rreth 450 mijë deri në 550 mijë kosovarë kanë emigruar midis 1969 
dhe 2011, me gjithsej mbi 700 mijë kosovarë që jetojnë jashtë.19 Përderisa periudhat e mëparshme të 
migrimit u karakterizuan kryesisht nga arsyet ekonomike dhe politike (vitet 1970, 1980 dhe 1990), pas 
qershorit të vitit 1999 motivi mbizotërues i migrimit ishte bashkimi familjar, i ndjekur nga migrimi i 
të rinjve të pa arsimuar dhe përfundimisht migrimi i përkohshëm për punë ose arsim të kualifikuar.20 
Rreth 50,000 kosovarë emigruan ilegalisht në Evropën perëndimore në tremujorin e fundit të 2014 dhe 
në muajt e parë të 2015, kryesisht për shkak të arsyeve ekonomike.21 Kosova ka humbur gjysmën e 
popullsisë së saj gjatë 40 viteve të fundit për shkak të migrimit. Prandaj, numri i luftëtarëve nga Kosova 
është i vogël, nëse krahasohet në kontekstin e problemeve politike dhe socio-ekonomike të Kosovës në 
dekadat e fundit. 

Që nga shtatori i vitit 2014 është vërejtur një mobilizim i shtuar i institucioneve dhe agjencive të 
sigurisë, duke rezultuar në arrestimin e rreth 100 personave,22 inicimin e hetimeve ndaj 78 personave 
dhe nxjerrjen e 36 vendimeve, duke lënë 33 ende në gjykim, gjatë viteve 2015-2016.23 Katërmbëdh-
jetë imamë kosovarë, shumica prej të cilëve janë punonjës të BIK-ut, ishin pjesë e këtyre proceseve.24  
Përveç këtyre veprimeve kundër terrorizmit, institucionet qendrore të Kosovës miratuan në vitin 2015 
“Strategjinë për parandalimin e ekstremizmit dhe radikalizimit të dhunshëm në luftën kundër terror-
izmit 2015-2020”, që synon të trajtojë problemin e radikalizimit dhe ekstremizmit në planin afatgjatë.

13 Intervistë me autoritetet komunale të Hanit të Elezit.
14 Ligji Nr. 04/L-044 për Komisionin e pavarur për media. 2012. Në: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2809
15 Qafmolla, Ervin. 2016. “Komisioni Evropian është i shqetësuar për mungesën e programeve të deradikalizimit” Prishtina Insight, 10 nëntor 
2016. Në: http://prishtinainsight.com/european-commission-concerned-kosovos-lack-deradicalization-programs/
16 UNDP. 2015. “Vlerësim gjithëpërfshirës për të luftuar radikalizimin e dhunshëm në Kosovë.” Supra. 3
17 Kursani, Shpend. 2015. Supra. 2
18 Komisioni Evropian. 2016. “Raporti i Kosovës * 2016.” fq. 70. Në: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/
key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf 
19 UNDP. 2015. “Raporti i Zhvillimit Njerëzor i Kosovës 2014.” P. 24. Në: http://hdr.undp.org/sites/default/files/khdr2014english.pdf
20 Ibid. 
21 INDEP (Instituti për Politikat e Zhvillimit). 2015. “Një pasqyrë e migracionit të kosovarëve në BE: Migracioni dhe fenomen i shumëfishtë”. 
Në: http://www.qendrore.com/indepi/wp-content/uploads/publications_en/An%20overview%20of%20migrations% 20of% 20Kosovars% 
20into% 20the% 20EU% 20Migration% 20as% 20a% 20Multifaceted% 20Phenomenon.% 20% 5bZana% 20Dobruna% 20Burim% 20Ejupi% 
20 Pastaj% 20Learta% 20Hollaj% 2C2015% 2006% 2CDemocratic% 20Governance% 5d.pdf 
22 Govori, Skender. 2016. “Të dyshuarve për terrorizëm në Kosovë u shqiptohen dënime të rënda.” Balkan Insight, 18 korrik 2016.
23 Komisioni Evropian. Supra. 17. 
24 Gall Carlotta. 2016. “Si u shndërrua Kosova në tokë të plleshme për ISIS-in” New York Times, 21 maj 2016. 
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Sondazhet e kryera në periudhën 2012-2015 tregojnë se shoqëria kosovare po bëhet më fetare, duke 
u nisur nga situata para luftës.25 Derisa nuk u zhvilluan anketime mbi përkatësinë fetare të kosovarëve 
para vitit 1999, 45 vjet të sundimit komunist dhe homogjenizimit të shqiptarëve kosovarë rreth një kauze 
kombëtare gjatë viteve 1990, nxjerr në pah natyrën e pakët ose më pak laike të shoqërisë kosovare, një 
gjetje e ndarë nga studimet e tjera.26 Për shembull, sipas anketës së vitit 2012 nga Instituti për kërkime 
zhvillimore dhe alternativa (IDRA), 26% e të rinjve të moshës 16-27 vjeç në Kosovë praktikonin fenë.27 
Studime të tjera tregojnë se zhgënjimi me situatën e përgjithshme ekonomike dhe politike rritet dhe 
besimi në institucionet publike është në nivelin më të ulët, niveli i aderimit dhe besimit të vendosur në 
institucionet fetare është në rritje të vazhdueshme.28 Përkundër kësaj, nga të gjitha llogaritë, shoqëria në 
Kosovë mbetet e moderuar fetare pa incidente të rëndësishme të motivuara nga feja.29   

3. SHQYRTIMI I LITERATURËS
3.1 Analiza sasiore e të dhënave
Sondazhe të ndryshme tregojnë perceptimet e qëndrueshme të kosovarëve lidhur me ekstremizmin e 

dhunshëm. Pulsi Publik i tetë sondazheve të UNDP-së tregon se 1 nga 3 kosovarë besojnë se që nga viti 
2012, më tepër kosovarë janë ndikuar nga forma ekstreme apo radikale të Islamit, ndërsa 4 nga 10 beso-
jnë se grupet radikale fetare kanë ndikim në Kosovë.30 Një studim tjetër i kryer nga Qendra hulumtuese 
PEW, tregon që 45% janë shumë të shqetësuar dhe disi të shqetësuar për grupet fetare ekstremiste në 
Kosovë.31 Sondazhi i vitit 2015 tregon se shqetësimi i kosovarëve rreth organizatës ekstremiste me 
bazë në Kosovë është më i ulët, në krahasim me shqetësimin rreth aftësisë së organizatave ekstremiste 
të huaja që të depërtojnë në Kosovë, me 7 nga 10 kosovarët që konsiderojnë ISIS-in dhe Al-Nusra-në 
organizata të rrezikshme për shkak të aftësisë së tyre për të rekrutuar njerëz nga Kosova.32 Studimi i 
kohëve të fundit i UNDP-së mbi perceptimet e radikalizimit në nivel komuniteti tregon se tendenca me 
radikalizimin në Kosovë është rritur, me 63% të të anketuarve që besojnë se ka një problem me radika-
lizimin në komunitetet e tyre.33 

Sondazhi i Pulsit Publik të UNDP 2010 tregon që 1 nga 3 kosovarë besojnë në mundësinë që Kosova 
të bëhet objekt i sulmit terrorist, ndërsa 7 nga 10 kosovarë i perceptojnë të kthyerit nga lufta e Sirisë 
dhe Irakut të janë një kërcënim potencial dhe persona më të mundshëm për të kryer sulme terroriste në 
Kosovë.34 Nga ana tjetër, rezultati më i spikatur i sondazhit të Qendrës hulumtuese PEW është përqind-
ja e kosovarëve që justifikojnë bombardimet vetëvrasëse për të mbrojtur Islamin nga armiqtë e saj: 
ndërsa 71% kurrë nuk justifikojnë bombardimet vetëvrasëse, 2% shpesh justifikojnë ato, 9% justifiko-
jnë ato ndonjëherë, dhe 11% rrallë justifikojnë bombardimet vetëvrasëse.35 Megjithëse ndryshojnë në 

25 Sondazhet e bëra nga institutet e Kosovës tregojnë se muslimanët kanë normën më të ulët të kontaktit me institucionet fetare me 4 nga 
dhjetë myslimanët që kanë kontakte me këto institucione, e ndjekur nga katolikët me më shumë se gjysmën e tyre që janë në kontakt me 
institucionet fetare dhe ortodokse, nga 10 që janë në kontakt me institucionet e tyre fetare. I njëjti studim sugjeron se shkalla më e lartë e 
besimit në institucionet fetare është midis muslimanëve (59%), pasuar nga katolikët (57%) dhe ortodoksët (46%). Shiko: Qendra Kosovare 
për Studime të Sigurisë. 2016. “Barometri i Sigurisë së Kosovës Edicion Special: Pikëpamjet e qytetarëve kundër ekstremizmit të dhunshëm 
dhe radikalizimit në Kosovë” Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Prishtinë.
26 USAID (Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar). 2015. “Vlerësimi i rrezikut të ekstremizmit të dhunshëm në 
Kosovë: Prill-Maj 2015”
27 Sipas një sondazhi të vitit 2012 të bërë nga IDRA për Friedrich Ebert Stiftung, 26% e të rinjve të moshës 16-27 vjeç në Kosovë praktikojnë 
fenë. Për më shumë detaje shikoni: IDRA, Supra 5. 
28 Shih për shembull: UNDP Kosovo.2016. “Pulsi publik mbi korrupsionin”; USAID. 2015. Supra 22;
29 Më 14 gusht 2016, një serb i Kosovës i veshur si Imam, hoqi flamurin shqiptar nga minarja e xhamisë së Velekincës në Gjilan. Ai u arrestua 
nga policia e Kosovës. Rasti përfundoi pa akuza pasi që personi u gjet i sëmurë mentalisht. Shih gjithashtu
Supra. 12.
30 UNDP. 2014. Supra. 7
31 Pew-Templeton Global Religious Futures Project. 2012. Web:
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/kosovo#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010&region_name=All%20
Countries&restrictions_year=2013. Shikuar më 11 dhjetor, 2016. 
32 Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. 2016. “Barometri i Sigurisë së Kosovës. Botim special: Pikëpamjet e qytetarëve kundër 
ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit në Kosovë. “
33 Anisa Goshi dhe Dallin van Leuven. 2017. “Vlerësimi i perceptimeve të radikalizimit në nivel komuniteti në mbarë Kosovën”. UNDP dhe 
Qeveria e Kosovës.
34 Ibid. fq. 21 dhe 23.
35 Qendra hulumtuese Pew. Supra. 31 
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frekuencën e justifikimit, këto të dhëna sugjerojnë se 2 nga 10 kosovarë i janë nënshtruar ekstremizmit, 
duke u përputhur me numrin e atyre që mbështesin sundimin e Sheriatit në Kosovë (20%).36 

Barometri i sigurisë së Kosovës tregon se 10% do të angazhoheshin më parë për një çështje fetare se 
sa për një çështje kombëtare, ndërsa një e përafërt e 46% do të angazhoheshin për çështje kombëtare 
dhe fetare.37 Çështja e identitetit u diskutua në grupet e fokusit e organizuar për këtë studim. Në fakt, 
ka disa arsye pse (nën) identiteti fetar ndonjëherë është aq i fortë ose më i fortë se identiteti etnik dhe 
nacional, veçanërisht në mesin e shqiptarëve të Kosovës. Siç shpjegohet më tutje në seksionin për gru-
pet e fokusit, këto arsye përfshijnë Kosovën si një shtet të pakonsoliduar (në kontekstin e shpalljes së 
pavarësisë në vitin 2008)38, duke zhvendosur identitetin gjatë shekullit të kaluar dhe gjatë periudhës së 
tranzicionit, në të cilën e vetmja shtresë e identitetit që mbeti e paprekur ishte identiteti fetar dhe ndjenja 
e frustrimit të pritjeve nga pavarësia. 

Perceptimet rreth rritjes së gjasave të sulmeve terroriste në Kosovë janë pjesë e klimës së përg-
jithshme të frikës që krijohet nga sulmet e shpeshta terroriste që ndodhin në Evropën Perëndimore në 
tre vitet e fundit dhe nga kërcënimet e drejtpërdrejta të disa luftëtarëve të huaj të Kosovës në Siri.39 Glo-
balizimi i mediave duke përfshirë televizionin dhe lajmet në internet ndikojnë në përhapjen e pasigurisë 
së perceptuar tek njerëzit në vende të ndryshme. Pavarësisht rritjes së mobilizimit për të parandaluar 
ekstremizmin e dhunshëm, shumica e të anketuarve besojnë se veprimet e institucioneve publike për 
të luftuar ekstremizmin e dhunshëm janë të pasuksesshme (57%), në krahasim me një numër më të 
vogël (5%) që besojnë se veprimet e institucioneve publike për të parandaluar ekstremizmin ishin të 
suksesshme dhe një pjesë prej 35% që besojnë se institucionet publike kanë qenë disi të suksesshme në 
parandalimin e ekstremizmit. Një sondazh i mbajtur në fund të vitit 201440 nga Pulsi Publik i UNDP-së 
tregon se çdo i dyti shqiptar i Kosovës ka miratuar fuqishëm ose i ka miratuar këto arrestime, ndërsa 
çdo i treti shqiptar i Kosovës (27%) nuk i ka miratuar fuqishëm apo nuk i ka miratuar ato. Shkalla e 
miratimit ishte më e ulët në mesin e të tjerëve në Kosovë41 me vetëm 36.5% të miratimit të arrestimeve. 
42 Tridhjetë  e pesë për qind nuk përgjigjen, ndërsa shkalla e mosnjohjes është e ngjashme (28.5%) me 
atë të shqiptarëve të Kosovës. Norma e miratimit nga serbët e Kosovës ishte shumë më e lartë, duke 
shkuar drejt nivelit 92%.43 

Megjithatë, shumica e kosovarëve ishin të bindur se të kthyerit nga luftërat në Siri dhe Irak duhet 
të rehabilitohen, me më shumë se gjysma e tyre janë pro-rehabilitimit.44 Në të kundërtën, çdo i pesti 
kosovar besonte se ata duhet të arrestoheshin në mënyrë të drejtpërdrejt dhe 15% e tyre nuk duhet të 
lejoheshin të ktheheshin në Kosovë fare. Në një sondazh të UNDP-së të mbajtur në vitin 2017, gjashtë 
nga dhjetë të anketuarit në Kosovë thanë se do të ndiheshin të rrezikuar dhe  pakëndshëm me kthimin 
e luftëtarëve të huaj në lagjen e tyre. 45 Vetëm 4.5% thanë se mbështesin rehabilitimin, ndërsa një 
përqindje e vogël thotë se luftëtarët e kthyer të huaj duhet të burgosen. Më pak se 4% e të anketuarve, 
kryesisht në zonat e prekura në Kosovë (Kaçanik, Gjilan, Ferizaj, Prishtinë dhe Mitrovicë), thanë se do 
të mirëprisnin luftëtarët e huaj që ktheheshin në Kosovë. Shqetësime të ngjashme për mungesën e pro-
grameve të rehabilitimit u shprehën në Raportin e BE-së për Kosovën 2016.46 Institucionet qendrore të 

36 Ibid.
37 Angazhimi ndaj çështjes fetare: 9% në zonat urbane, 10% në zonat rurale; Përkushtimi si për shkak kombëtar ashtu edhe për atë religjioz: 
48% në zonat urbane, 44% në zonat rurale. Cituar në: Kursani, Shpend. 2015. “Raporti pyetet për shkaqet dhe pasojat e përfshirjes së 
qytetarëve të Kosovës si luftëtarë të huaj në Siri dhe Irak.” Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Prishtinë.
38 Më 17 shkurt 2008, Kuvendi i Kosovës njëzëri e shpalli Kosovën të pavarur nga Serbia. Ligjshmëria e deklaratës është kontestuar. Serbia 
kërkoi vlefshmërinë ndërkombëtare dhe mbështetjen për qëndrimin e saj se deklarata ishte e paligjshme dhe në tetor 2008 kërkoi një mendim 
këshillues nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë. Gjykata vendosi që deklarata nuk shkelte të drejtën ndërkombëtare.
39 Në qershor të vitit 2015, Ridvan Haqifi, i ashtuquajturi Al Kosovi, u shfaq në një video propaganduese të ISIS-it, në të cilën ai kërcënoi se 
Kosova do të priste ‘ditë të errëta.’ Al Kosovi u raportua i vdekur më 8 shkurt 2017.
40 Arrestimet ndodhën në verë dhe në vjeshtë të vitit 2014.
41 Kosovë-Të tjerë përdoret për pakicat jo-serbe në Kosovë, duke përfshirë boshnjakët, turqit, ashkanlinjët, egjiptianët, romët, kroatët, 
malazezët dhe komunitetet e tjera.
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Një program rehabilitimi është duke u hartuar aktualisht në kuadrin e “Strategjisë së Kosovës për PEDH dhe Radikalizimin që çon në 
Terrorizëm 2015-2020”. 
45 Goshi dhe van Leuven. 2017. fq. 49-50. Supra. 33. 
46 Komisioni Evropian. Supra. 17. 
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Kosovës po e adresojnë këtë. Për shembull, deri në fund të vitit 2016, Ministria e Drejtësisë e Kosovës 
dhe BIK-u, kanë arritur marrëveshje për angazhimin e 10 imamëve për të ofruar shërbime për të burgo-
surit si pjesë e mbështetjes për programin e rehabilitimit dhe riintegrimit për veprat penale të luftës në 
Siri dhe Irak. Iniciativa realizohet nga Ministria e Drejtësisë e Kosovës me mbështetjen e organizatave 
ndërkombëtare.  

Studimet e rishikuara gjithashtu sugjerojnë se perceptimet e publikut ndikohen nga zhvillimet akute 
në Kosovë dhe në rajonin më gjerë. Gjatë gjysmës së dytë të vitit 2015, tensionet politike në Kosovë 
arritën kulmin e tyre për shkak të opozitës që ndërpreu punën e Kuvendit të Kosovës dhe mobilizimin e 
qytetarëve për të protestuar në rrugët e Prishtinës që kundërshtonin marrëveshjen e gushtit të vitit 2014 
mbi Asociacionin e Komunave me shumicë serbe, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe marrëveshjen për 
demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Shkalla e kosovarëve që besojnë se rreziku kryesor për Kosovën 
vjen nga trazira të dhunshme të shkaktuara nga militantët politikë dhe partiakë është më e larta (60%), 
pasuar nga ata që perceptojnë dhunën me motive etnike (36%) dhe ekstremizmin fetar (29%) të jenë 
rreziqet kryesore. Kjo e fundit duket të tregojë qëndrueshmëri afatgjatë me sondazhet e UNDP-së më 
parë dhe me ato të tjera të cituara në fillim të këtij studimi. Në përgjithësi, një prirje shqetësuese është 
se shumica dërrmuese e kosovarëve presin dhunë, duke sugjeruar që stabiliteti në Kosovë është i brishtë 
në pothuajse të gjitha aspektet.47 

Disa studime, si dhe hulumtimet e kryera për këtë temë sugjerojnë se “raportimi i papërgjegjshëm” 
nga media kanë ekzagjeruar problemin e ekstremizmit të dhunshëm.48 Siç sugjeron një raport i US-
AID-it, mediat në përgjithësi kanë “përkeqësuar problemin” e ekstremizmit të dhunshëm.49 Sipas US-
AID-it, “kjo rezulton që popullata në përgjithësi është e frikësuar së menduari që kërcënimi i ekstrem-
izmit të dhunshëm është më i madh se sa që është”. Për shkak të mbulimit të pabalancuar të mediave 
dhe mediave sociale, USAID dhe institutet e Kosovës argumentojnë se kosovarët, informatat e të cilëve 
vijnë kryesisht nga mediat në gjuhën shqipe, tentojnë të keqinterpretojnë konservativizmin fetar me 
ideologjinë ekstremiste. 

Në përputhje me rrethanat, zbulimet e Pulsit Publik tregojnë gjithashtu se shumica e kosovarëve 
formuan mendimet e tyre rreth pranisë së ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë përmes mediave të 
shkruara dhe elektronike (52%), si dhe faqet e mediave sociale si Facebook dhe Twitter (10%). Në 
kontrast, 38% e këtij perceptimi vjen nga biseda me miqtë dhe familja, respektivisht me përvojat per-
sonale. Vetëm 4% kanë formuar perceptime rreth ekstremizmit të dhunshëm nga përvoja personale.50 
Të gjeturat kryesore nga fokus grupet tregojnë se raportimi medial mund të ketë krijuar një pamje të 
deformuar, e cila tenton të paraqesë çdo formë të konservativizmit fetar si ekstremizëm fetar.

Disa nga çështjet kryesore që duhet të adresohen në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm janë 
faktorët tërheqës dhe shtytës. Studimet e deritanishme kanë identifikuar një numër faktorësh shtytës, 
duke filluar nga faktorët ekonomikë dhe socialë (papunësia, sistemi i dobët arsimor, izolimi i të rinjve 
dhe mungesa e mundësive për të udhëtuar), kapaciteti i ulët institucional dhe integriteti (pritjet e frus-
truara, pakënaqësia me ekonominë dhe orientimi politik i Kosovës, korrupsioni etj.), solidarizimi fetar 
dhe tjetërsimi për shkak të pikëpamjeve fetare.51 Ndërsa faktorët tërheqës të identifikuar përfshijnë; 
rrjetet aktive të rekrutimit, kryesisht të përbërë nga udhëheqës radikalë të arsimuar në disa universitete 
të Lindjes së Mesme, ndikimet ndërkufitare të imamëve radikalë dhe ekstremistëve e individëve midis 
qyteteve kufitare të Kosovës dhe IRJ të Maqedonisë, radikalizmit në internet, kërkimit të identitetit 
dhe shpërblimeve, si dhe mediat ekstremiste dhe përmbajtja ekstremiste në mediat sociale janë ato që 
tashmë janë identifikuar.52 

47 Vetëm 8% besonin se nuk ka kërcënim nga dhuna politike dhe partiake, 21% ishin skeptikë se ka një kërcënim nga dhuna etnike, ndërsa 
36% mendonin se nuk ka rrezik nga dhuna fetare. Shih Supra. 12. 
48 Në këtë studim, termi “media” i referohet medias së shtypur, elektronike dhe internetit.
49 USAID. 2015. Supra 26. 
50 UNDP. 2014. Supra 8.
51 Zyra e Kryeministrit. 2015. “Strategjia për parandalimin e ekstremizmit dhe radikalizimit të dhunshëm në luftën kundër terrorizmit 2015-
2020”. Prishtinë; USAID (Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar). 2015. “Vlerësimi i rrezikut të dhunës në Kosovë: 
prill-maj 2015.” UNDP. 2015 “Vlerësim gjithëpërfshirës për të luftuar radikalizimin e dhunshëm në Kosovë”.
52 Ibid. 
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3.2 Raportimi medial ndërkombëtar  
Raportet mediale mbi ekstremizmin e dhunshëm në Kosovë kanë pikëpamje të ndryshme, duke fillu-

ar nga ato që krijojnë një pamje që tregon Kosovën si një çerdhe e ekstremizmit, gjer në ato që marrin 
një pamje më të balancuar. Për shembull, një portretizim i tiparit i “New York Times” shfaq Kosovën si 
një “front ekstremizmi islamik dhe një tubacion për xhihadistët”.53 Në një raportim të stilit sensacional, 
artikulli argumenton se shoqëria është transformuar dhe se Kosova e edhe “vetë natyra e shoqëria e saj 
janë ndryshuar “për të përqafuar ekstremizmin e dhunshëm.54 

Nga ana tjetër, portretizim i tiparit të “The Nation” hedh poshtë “New York Times”, duke argu-
mentuar se raporti i saj paraqet një tablo të pavërtetë dhe se ka paraqitur fakte të rreme.55 The Nation 
portretizon një pamje më të balancuar, duke argumentuar se tradita fetare e Kosovës përmban një Islam 
të moderuar, pavarësisht veprimtarive virulente nga disa imamë radikalë për të futur ideologjinë eks-
tremiste në shoqërinë kosovare56. Në të vërtetë, disa media ndërkombëtare ofrojnë përshkrime të keqin-
formuara të ekstremizmit, të cilat citohen më pas nga media të tjera, duke kontribuar në shpërndarjen e 
informacionit të rremë globalisht.57  

 New Eastern Europe argumenton se radikalizimi ndodh në një mënyrë të fshehtë, thellë në bazë dhe 
që është e vështirë të gjurmohet.58 Kriza e identitetit dhe zhgënjimi me efektet e pavarësisë janë shkaku 
kryesor i radikalizimit, sipas kësaj storie.59 Reuters raporton për rastin e një sulmuesi vetëvrasës, Bler-
im Heta, veprimet famëkeqe të Lavdrim Muhaxherit të dhunës në Siri dhe veprimet e ndërmarra nga 
zbatimi i ligjit i Kosovës, duke përfshirë arrestimin e 14 imamëve, të shkaktuara nga veprat e luftëtarëve 
kosovarë të ISIS-it.60 

Një emision i Radios Evropa e Lirë -Radio Liberty (RFERL) shpjegon radikalizimin e të rinjve që 
vijnë nga imamët radikalë lokalë dhe OJQ-të që përdorin mediat sociale për t’i synuar të rinjtë e pakën-
aqur,61 ndërsa gazeta britanike Telegraph (gusht 2015) i referohet Kaçanikut si “ Kryeqyteti xhihadist 
i Ballkanit”.62 Telegrafi shpjegon se disa nga arsyet pse disa kosovarë janë bashkuar me ISIS-in janë 
varfëria e madhe, papunësia, ndikimi i jashtëm dhe institucionet e korruptuara publike.63 

Raporte të ndryshme sugjerojnë se ka konflikt të brendshëm brenda BIK-ut, udhëheqja e të cilës ka 
minimizuar kërcënimin e ekstremizmit të dhunshëm brenda radhëve të veta. Intervistat sugjerojnë që 
BIK nuk ka pranuar ankesat nga imamët lokalë të aktiviteteve dhe kërcënimeve nga ekstremistët. Për 
shembull, një imam lokal i Kaçanikut zbulon se denoncimet e tij të përsëritura të kërcënimeve nga eks-
tremistët vendas në vitin 2006 shkuan në vesh të shurdhët si në BIK, autoritetet komunale dhe policinë 
e Kosovës.64 

53 Gall, Carlotta. 2016. “Si u shndërrua Kosova në terren të pëlleshëm për ISIS-in”. The New York Times. Maj 21, 2016. Në https://www.
nytimes.com/2016/05/22/world/europe/how-the-saudis-turned-kosovo-into-fertile-ground-for-isis.html?_r= 0 
54 Ibid.
55 Wilson, Lydia. 2016. “A është Kosova strehë e re evropiane e ekstremizmit xhihadist?” The Nation. 14 korrik 2016. Në https://www.
thenation.com/article/-kosovo-the-new-european-hotbed-of-jihadi-extremism/ 
56 Ibid.
57 Dy media kanë përmendur “Xhaminë e Makovicit në periferi të Prishtinës”, një objekt jo ekzistues. Për më shumë informacion, shih: Al-
Arnaout, Mohammad. 2013. “Islamistët shqiptarë bashkohen në luftën siriane.” Al-Monitor. Cituar nga: Bartos, Gordon N. 2014. “Xhihadi 
në Ballkan: Gjenerata e ardhshme”. Çështjet botërore. Al-Arnaout ka cituar gazetën me bazë në Tiranë, “Shekulli” dalë në 13 prillit 2013.
58 Orzechowska, Ida. 2014. “Rritja e fshehur e ekstremizmit islamik në Kosovë.” Evropa e Re Lindore. 22 gusht 2014. Në http://www.
neweasterneurope.eu/interviews/1301-the-hidden-growth-of-islamic-extremism-in-kosovo 
59 Ibid.
60 Bytyqi, Fatos. 2014. “E detyruar ndaj Amerikës, Kosova lufton për të frenuar rekrutët islamikë.” Reuters. 1 tetor 2014. Në http://www.
reuters.com/article/us-kosovo-islamist-usa-idUSKCN0HQ3LZ20141001 
61 Bezhan, Frud. 2016. “Brenda Kaldës Islamike të Kosovës.” Radio Evropa e Lirë/Radio Liria . Qershor, 2016. Në http://www.rferl.org/a/
inside-kosovos-islamic-cauldron/27825148.html
62 Freeman, Colin. 2015 “Brenda Kaçanikut, kryeqytetit xhihadist të Kosovës”. 23 gusht 2015. Në http://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/europe/kosovo/11818659/Inside-Kacanik-Kosovos-jihadist-capital.html 
63  Ibid. 
64  Ibid.
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3.3 Korniza ligjore 
Kosova ka një kornizë ligjore gjithëpërfshirëse për të luftuar terrorizmin, e cila sipas Departamentit 

të Shtetit të SHBA “është e mjaftueshme për të ndjekur penalisht individë të dyshuar për kryerjen ose 
mbështetjen e aktiviteteve terroriste”.65 Kjo kornizë legjislative përbëhet nga Kodi Penal dhe Kodi i Pro-
cedurës Penale, ku që të dyjat i adresojnë veprat në mënyrë gjithëpërfshirëse, si dhe krijojnë procedurat 
e nevojshme për të ndjekur penalisht krimet e lidhura me terrorizmin. Në vitin 2015, Kuvendi i Kosovës 
gjithashtu miratoi Ligjin për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit, 
sipas të cilit po ndiqen penalisht pjesëtarët e ISIS-it dhe organizatave të tjera ekstremiste që kthehen në 
Kosovë. Deri në vitin 2015, 130 pjesëmarrës të Kosovës në konfliktin e Lindjes së Mesme janë kthyer, 
66 ndërsa deri në vitin 2016 janë nxjerrë aktgjykime kundër 36 të pandehurve, 33 të pandehur janë në 
gjyq, 50 të pandehur janë nën hetim dhe 78 të dyshuar janë hetuar.67 Përveç kësaj, 19 njerëz u arrestuan 
në nëntor 2016, me dyshimin për komplot për të kryer sulme terroriste në Kosovë dhe Shqipëri.

Në vitin 2016, Kosova e zgjeroi kornizën e saj legjislative për të luftuar aktivitetet terroriste. Kësh-
tu, në maj të vitit 2016, Kuvendi i Kosovës miratoi Ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe 
luftimin e financimit të terrorizmit, duke zëvendësuar ligjin përkatës të vitit 2013.68 Në nëntor 2016, Ban-
ka Qendrore e Kosovës miratoi Rregulloren e saj për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin 
e terrorizmit.69 Nga 2013, institucionet publike të Kosovës miratuan dy direktiva administrative dhe dy 
udhëzime administrative lidhur me financimin e terrorizmit. Këto akte përfshijnë: Udhëzimin Adminis-
trativ 2013 për trajtimin e parandalimit dhe luftimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit; 
Direktiva Administrative për Parandalimin dhe zbulimin e financimit të terrorizmit 2015; Udhëzimin 
Administrativ 2013 për vlerësimin e rrezikut kombëtar të pastrimit të parave dhe financimit të terror-
izmit; Udhëzimin Administrativ 2013 për përpilimin e statistikave, raporteve dhe rekomandimeve për 
pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit; dhe Udhëzimin Administrativ 2014 për standardet 
minimale, procedurat e shkruara dhe kontrollet për parandalimin dhe zbulimin e pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit nga profesionistët e përfshirë.70 

Një përmbledhje e vazhdueshme në të gjithë literaturën dhe nga intervistat e kryera për këtë hu-
lumtim është se institucionet kosovare nuk i kanë kushtuar vëmendje problemeve të radikalizimit dhe 
rekrutimit sirian deri në gjysmën e dytë të vitit 2014, kur disa imamë të dyshuar për rekrutim për ISIS-
in dhe organizata të tjera ekstremiste janë arrestuar. Këto arrestime dhe mobilizimi i përgjithshëm i 
institucioneve të Kosovës kundër ekstremizmit të dhunshëm u shkaktuan nga transmetimi në YouTube 
i videos së ekstremistit kosovar, Lavdrim Muhaxheri, duke prerë një civil të paarmatosur në Siri. Poli-
cia nuk ka vepruar në ankesat e njerëzve për proceset e radikalizimit në të cilat të afërmit e tyre ishin 
të përfshirë, përveç marrjes në pyetje në rast se ishte e përshtatshme sepse thjesht, nuk kishte prova 
për ndonjë vepër që po kryhej në atë kohë.71 Në një ton të ngjashëm, Raporti i progresit të Komisionit 
Evropian për Kosovën në vitin 2016 vëren se pak vëmendje iu kushtua programeve për parandalimin, 
de-radikalizimin dhe ri-integrimin e atyre që u kthyen nga lufta në Siri.72 Nga ana tjetër, Kosova po 
trajton në mënyrë aktive radikalizimin në burgje, duke shqyrtuar dhe konfiskuar të gjitha literaturat e 
lidhura me fenë në burgjet kosovare, përveç Kuranit, dhe gjithashtu duke ofruar imamë nga BIK-u për 
të ofruar mësime fetare në burgje si pjesë e programeve të deradikalizimit dhe rehabilitimit. 

65  Departamenti Amerikan i Shtetit. 2016. “Raportet e vendeve për terrorizëm 2015 – Pasqyra e Evropës - Kosova.” Në: https://www.state.
gov/j/ct/rls/crt/2015/257516.htm 
66 Peci, Edona. 2016. “A mundet Kosova të rehabilitojë ekstremistët e saj të brendshëm?” Balkan Insight. Në: http://www.balkaninsight.com/
en/article/can-kosovo-rehabilitate-its-homegrown-extremists--07-13-2016 
67 Komisioni Evropian. 2016. “Raporti i Kosovës* 2016.” fq.71. Në: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/
key_documents/2016/20161109_report_kosovo.pdf 
68 Ligji i vitit 2013 ndryshoi të njëjtin ligj të miratuar në vitin 2010.
69 Banka Qendrore e Republikës së Kosovës. 2016. Rregullorja për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit. Në: 
http://bqk-kos.org/repository/docs/korniza_ligjore/english/11-BQK%20-%20ENG%20-%20Rregullorja%20per%20parandalimin%20e%20
pastrimit%20te%20parave.pdf 
70 Ministria e Financave, Njësia e Inteligjencës Financiare. Legjislacioni. Në: http://fiu.rks-gov.net/legistlation/?lang=en
71 Xharra, Arbana. 2016. “Të pakta, por fanatike - Gratë kosovare që shkojnë në ISIS” Balkan Insight. Në http://www.balkaninsight.com/en/
article/few-but-fanatical-the-kosovo-women-who-go-over-to-isis-01-22-2016#sthash.TElcmQC5.dpuf 
72 Komisioni Evropian. 2016. Supra 17. fq. 71.
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3.4 Perspektiva gjinore mbi ekstremizmin e dhunshëm
Ky raport pranon se në përgjithësi ka mungesë të hulumtimeve që fokusohen në mënyrë specifike në per-

spektivën gjinore në ekstremizmin e dhunshëm dhe duhet të ndërmerren kërkime të mëtejshme në këtë drej-
tim. Megjithatë, në rastin e Kosovës, nga një total prej 316 personash që kanë hyrë në ISIS, 44 janë gra, nga 
të cilat 7 janë kthyer.73 Studimet e kryera në Kosovë sugjerojnë se shumica e grave që shkuan për në zonat 
e konfliktit në Lindjen e Mesme ikën vullnetarisht ose u bashkuan me forcë me bashkëshortët e tyre.74 Disa 
karakteristika zbulojnë se ata që e kanë bërë këtë, kanë shfaqur sjellje të veçanta, duke përfshirë tërheqjen 
nga familja dhe shoqëria dhe vetë-izolimi, përpara ikjes.75 Ato që u bashkuan me bashkëshortët e tyre në Siri 
u përqëndruan në përkujdesjen e burrave të tyre, si dhe të fëmijëve që ato kanë marrë me vete. Në fillim të 
vitit 2017, në Siri kishte 27 fëmijë, disa prej të cilëve u morën nga baballarët e tyre pa pëlqimin e nënave.76 
Gjithashtu, në fazat fillestare, organizatat ekstremiste nuk rekrutonin gra - kjo filloi vetëm kur “ndërtimi i 
shtetit” u paraqit nga ISIS, kryesisht, në territorin e pushtuar. Këtu sugjerohet që vëmendje e veçantë duhet 
t’i kushtohet PEDH-së dhe perspektivës së grave pasi që jo vetëm se do të trajtojë dobësitë specifike gjinore, 
por gjithashtu do të mund të jetë e dobishme në parandalimin e ekstremizmit brenda familjeve. 

4.  GRUPET E FOKUSIT
4.1 Ndikimi nga ideologjitë fetare radikale dhe ekstremiste
Një gjetje në të gjitha grupet e fokusit është se Islami që 

praktikohet sot në Kosovë është ndikuar nga interpretime atip-
ike të importuara, kryesisht nëpërmjet imamëve të arsimuar 
në Lindjen e Mesme dhe nga organizatat e tyre përkatëse të 
Lindjes së Mesme që ishin aktive në Kosovë pas konfliktit. 
Ngjashëm, niveli i tolerancës fetare, sidomos në mesin e pop-
ullatës muslimane, është në nivel të ulët për shkak të heterogjenitetit interpretues të Islamit.  

Të gjeturat kryesore nga të gjitha grupet e fokusit janë 
se forma tradicionale e Islamit e praktikuar në Kosovë 
bazohet në shkollën juridike të Hanefit, e cila bën një 
interpretim të moderuar të Islamit, bazuar në tolerancën 
sociale. Megjithatë, “pas luftës ka pasur një pushtim të 
interpretimit atipik të Islamit për Kosovën, në të cilin feja 
u shoqërua me kulturën dhe predikimin se si duhet të je-
tojnë njerëzit, si të vishen dhe si të hahet”, shpjegoi një 

pjesëmarrës. Ky interpretim atipik i Islamit “bazohet në Selefizmin, i cili është një interpretim i ngurtë 
i Islamit për shkak të një numri në rritje të imamëve që janë arsimuar në universitetet e Lindjes së 
Mesme”.77 

73 Jakupi Rudinё, Kelmendi Vesë. 2017. Gratë në ekstremizëm të dhunshëm: Mësimet e nxjerra nga Kosova. Qendra Kosovare për Studime të 
Sigurisë. Prishtina. Në: http://www.qkss.org/repository/docs/women-in-ve-eng_594236.pdf
74 Ibid.
75 Xharra. Supra. 68.
76 Jakupi dhe Kelmendi. 2017. Supra. 70. fq 20.
77  Ekzistojnë katër shkolla juridike islame të mendimit të formuara ndërmjet shekujve 7 dhe 9-të. Më e vjetra është shkolla Hanefie, e ndjekur 
nga shkolla Malikie, Shafie dhe shkolla e fundit, Hanbalia. Ky i fundit u bazua në interpretimin konservator, purist dhe jo-tolerant të Islamit, 
ndryshe nga për shembull, në shkollën Hanefie. Shkolla Hanbalia u ringjall në shekullin e 18-të me shfaqjen e Vehabizmit në Arabinë Saudite. 
Selefizmi në Kosovë përdoret në mënyrë të ndërsjellë për të përshkruar shkollën Hanabalia dhe Vehabizmin. Selefi do të thotë “muslimanët 
e hershëm” dhe, sipas Lauzierit, që nga shekulli i 19-të, është konsideruar nga dijetarët perëndimorë si një lëvizje reformash “që synon 
ringjalljen dhe përparimin e shoqërisë islame dhe muslimane në epokën moderne”. Megjithatë, Lauziere argumenton se aderimi i dijetarëve 
reformistë islamikë të shekullit 19 dhe fillimit të shekullit të 20-të tek selefizmi nuk është i dokumentuar. Ai madje e vë në dyshim ekzistencën 
e një lëvizjeje të tillë. Ai argumenton se selefizmi si një term dhe si një slogan u zhvillua në shekullin e 19-të përmes një biblioteke të famshme 
librash dhe shtëpie botuese të quajtur Kairo, e quajtur Selefi, e cila në të vërtetë botonte dhe shpërndante literaturë liberale. Megjithatë, 
dega e saj franceze e Arabisë Saudite gjatë viteve 1920 kontribuoi në shoqërimin e terminit me vehabizëm, duke promovuar konceptet 
ilegale, jo konservatore dhe puriste të Islamit, në formën që është e njohur deri më sot. Sipas Lauziere, ky interpretim i konsideron të gjitha 
traditat e tjera islame si devijime nga islami i vërtetë dhe ka tendencë të ndikojë në konceptet teologjike, si dhe në etikën shoqërore. Për më 
shumë informacion rreth Selefizmit, shih: Lauziere, Henri. 2010. Ndërtimi i Selefies: Rikonsiderimi i selefizmit nga perspektiva e historisë 
konceptuale. Gazeta Ndërkombëtare e Studimeve të Lindjes së Mesme Vëllimi 4, Botimi 3. Cambridge University Press.

Tradita islame e Kosovës është e 
bazuar në shkollën juridike të Hanefit 
Tradita islame e Kosovës bazohet në 
shkollën juridike të Hanefit.

Interpretimet jo tradicionale të 
Islamit për Kosovën, duke përfshirë 
Selefizmin, erdhën nëpërmjet imamëve 
të arsimuar në universitetet në Lindjen 
e Mesme dhe përmes organizatave 
humanitare nga Arabia Saudite
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Ky indoktrinim kulturor paraqet jotolerancën ndaj 
besimtarëve më pak fetarë ose tradicionalë dhe ndihmoi 
në shtresimin e besimtarëve fetarë në “besimtarë të 
vërtetë” dhe “besimtarë jo të vërtetë”. Nga ana tjetër, 
“jotoleranca sociale ndaj atyre që shfaqin një besim fetar 

më konservator është rritur”, tha një pjesëmarrës. Për shembull, një pjesëmarrës nga Gjilani ka thënë se 
“interpretimi fetar i bërë në shumë xhami është ndryshe tani në krahasim me interpretimin para luftës. 
Disa imamë të radikalizuar denoncojnë simbolet kombëtare kundër dëshirave të popullit. “Megjithatë, 
një pjesëmarrës nga Hani i Elezit deklaroi se” ka njerëz të radikalizuar që publikisht i denoncojnë 
imamët si “të devijuar nga feja e vërtetë” gjatë adhurimit për interpretimin tradicional të tyre të fesë dhe 
mënyra se si ata luten. Ata gjithashtu denoncojnë simbolet kombëtare shqiptare bazuar në interpretimin 
e tyre të fesë. Ata përpiqen të ndikojnë në identitetin e njerëzve.” 

Një gjetje interesante është se nuk ekziston konsensus 
në kuadër të BIK-ut në lidhje me atë se çka është 
saktësisht Islami tradicional, sepse të dy imamët Hanefi 
dhe ata më konservatorë që kanë të bëjnë me traditën 
Selefi pretendojnë të përfaqësojnë Islamin e vërtetë dhe 

tradicional. Këto ndarje mund të vërehen brenda vetë BIK-ut, gjë që pengon parandalimin e ideologjive 
radikale fetare. Interpretimi kryesor i Islamit është prekur ndjeshëm në kuptimin që doktrina fetare ka 
përqafuar orientimet e reja që e konsiderojnë Islamin si një fe botërore. “Doktrina është problemi më 
i madh”, argumentonte një pjesëmarrës. Nga ana tjetër, disa liderë fetarë lokalë deklarojnë se aftësia e 
tyre për të kontrolluar xhamitë lokale ishte e kufizuar dhe se apelet e tyre në institucione të tjera, siç janë 
policia dhe Komuna për të ndërhyrë nuk dha rezultate. “Kemi bërë disa kërkesa në polici dhe autoritete 
komunale për të kontrolluar disa xhami ku besuam se ideologjitë ekstremiste po mësoheshin, por apelet 
tona nuk merreshin seriozisht. Për shembull, në një rast, imami të cilin e denoncuam, asnjë veprim nuk 
është marrë nga autoritetet, u arrestua disa vite më vonë për përfshirjen e tij në rekrutimin për luftën 
në Siri “, tha një pjesëmarrës. Megjithatë, një pjesëmarrës nga policia e Kosovës në grupin e fokusit 
shpjegoi se policia nuk mund të veprojë nëse nuk ka dëshmi se një vepër penale është bërë. 

Pakënaqësia e përhapur me trended në ekonomi dhe zhvillimin e përgjithshëm të Kosovës pas shpalljes 
së njëanshme të pavarësisë së vitit 2008, ka krijuar rrugët e ndikimit për grupet radikale dhe ekstremiste. 
Siç tha një pjesëmarrës, “institucionet e Kosovës nuk kanë ofruar një version më të përshtatshëm të 
sekularizmit dhe derisa kjo të ndodhë, do të ketë probleme me radikalizmin dhe ekstremizmin fetar”.

Një gjetje e rëndësishme rreth ndikimit të ideologjive 
radikale dhe ekstremiste është se të rinjtë, të cilët nuk vijnë 
domosdoshmërisht nga familjet fetare, mund të jenë të 
cenueshëm për një ndikim të tillë. Siç tha një pjesëmarrës, 
“rekrutuesit u japin të rinjve informacione diskriminuese 
ose të rreme për fenë, dhe për shkak të mungesës së arsimimit të mëhershëm fetar, ata bëhen pre e 
radikalizimit.” Për dallim, “të moshuarit dhe ata që tashmë kanë arsimim tradicional fetar janë më pak 
të prirur për indoktrinimin “, shtoi i njëjti pjesëmarrës. 

Një ndjenjë e shkëputjes nga shoqëria për shkak të 
besimit të tyre fetar ose ndjenja e mungesës së perspektivës 
për çfarëdo arsye, bën që individët të kërkojnë farefisninë 
dhe mirëkuptimin. Në këtë këndvështrim, rekrutuesit 
ekstremistë janë transmetues oportunistë, të cilët me 
aftësi mund t’i përdorin këto situata për të krijuar lidhje 

emocionale me individë të pakënaqur dhe të dëshpëruar, duke thënë: “Ata dinë t’i qasen këtyre njerëzve 
për t’u dukur më në përputhje. Kjo formë e indoktrinimit është shumë e suksesshme. Ata e dinë se si të 
flasin gjuhën e njerëzve të dëshpëruar, sepse ato dalin jashtë nivelit “, tha një pjesëmarrës. 

Salafistët refuzojnë çdo interpretim 
tjetër që ata e konsiderojnë si devijim 
nga islami i pastër. 

Kosova duhet të ofrojë një version më 
të përshtatshëm të sekularizmit

Të rinjtë pa edukim të mëhershëm 
fetar mund të jenë më të cenueshëm ndaj 
indoktrinimit ekstremist. 

Rekrutuesit ekstremist janë 
transmetues oportunist, të cilët krijojnë 
lidhje emocionale me individë të 
pakënaqur dhe të dëshpëruar 
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Kjo shtron pyetjen nëse duhet të lejohet apo ndalohet 
çështja e debatuar dhe e diskutueshme e veshjes së shamisë 
nga nxënësit në shkolla dhe nëse shkollat   publike duhet të 
kenë arsimim fetar.78 Pjesa më e madhe e pjesëmarrësve 
argumentuan se ndalimi i shamive të kokës “krijon kundër 
efektet, sepse ajo stigmatizon dhe izolon individët dhe familjet e tyre nga shoqëria kryesore dhe i 
bën ata ndoshta më të prekshëm ndaj ndikimit të ideologjive radikale dhe ekstremiste”.79 Shfaqja e 
përkatësisë fetare është parë prej kohësh nga shoqëria kryesore dhe institucionet si radikalizëm dhe 
ekstremizëm, argumentuan pjesëmarrësit e një grupi lokal të fokusit. Ekziston një përdorim jo-selektiv 
i termit radikalizëm dhe ekstremizëm, pra “stigmatizimi i imamëve dhe besimtarëve islamikë si 
ekstremistë”. Disa pjesëmarrës argumentuan që një qëndrim i tillë krijon përshtypjen mes besimtarëve 
më konservatorë që institucionet publike po ndjekin “Politikë anti-islamike” dhe mund të rezultojë në 
përkeqësim sesa në përhapjen e shtendosjes aktual. Në fakt, ky tregim është në përputhje me përshkrimin 
e një numri organizatash ekstremiste, duke përfshirë ISIS-in, duke theksuar ndikimin e përhapur të 
grupeve dhe individëve ekstremistë në Kosovë. Një pjesëmarrës ka pranuar se “ekzistojnë përshkrime 
të tilla në Kosovë dhe përdoren nga grupe ekstremiste”.

Në të dy grupet e fokusit që mbahen në komunitetet 
lokale, të karakterizuara nga niveli i lartë i aderimit ndaj 
islamit konservator, ekziston ndjenja se institucionet 
publike nuk kanë bërë dallime midis njerëzve që janë fetarë 
dhe njerëzve që kanë shërbyer për qëllime të organizatave 
ekstremiste si ISIS. “Imamët po përmbahen nga afrimi i 
të rinjve të radikalizuar, duke përfshirë edhe ata që janë 
kthyer nga Siria për shkak të frikës nga etiketimi si ekstremistë”, tha një pjesëmarrës nga Hani i Elezit. 
“Kur u arrestua imami i Mitrovicës, Ekrem Avdiu, isha i befasuar dhe njëkohësisht ndjeva se po bëhej 
padrejtësi. Kam frikë se mund të vijnë për të më arrestuar në mëngjesin e ardhshëm edhe pse unë 
kam punuar me institucionet komunale për një kohë të gjatë për të parandaluar elementet radikale dhe 
ekstremiste nga rrënjosja këtu. Ju e dini, “ujërat baltorë përshkojnë gjerë”, tha një pjesëmarrës tjetër. 

Një nga çështjet që doli në grupin e fokusit është perspektiva 
gjinore për ekstremizmin e dhunshëm. Pulsi Publik i UNDP-së 
zbulon më pak shqetësime tek gratë lidhur me gjasat e sulmeve 
terroriste në krahasim me burrat. Në diskutimin me një nga grupet 
e fokusit, perspektiva e grave u ngrit në aspektin e pozitës së tyre 

brenda bashkësisë fetare dhe brenda shtresimit fetar ndërmjet shkollave më të moderuara dhe më 
radikale të Islamit. Një pjesëmarrëse argumentoi se “Gratë janë viktimë e diskriminimit në të tre nivelet 
e autoritetit: BIK-u zyrtar, qarqet selefiste dhe në vendimmarrje në institucionet publike.” Për shkak se 
nuk kanë qasje, janë burrat që marrin vendime në emër të tyre dhe të imponojnë besimet dhe sjelljet 
e tyre: “Gratë nuk janë në gjendje të bëjnë një zgjedhje. Ato duhet të pranojnë vendimet e burrave në 
institucione dhe në familje,” tha një pjesëmarrëse. Për shkak se ato nuk kanë qasje në BIK, ato janë të 
ekspozuara ndaj burimeve alternative të edukimit fetar, duke përfshirë anëtarët meshkuj të familjes dhe 
internetit. Në përgjithësi, gratë janë më të moderuara se burrat, por mungesa e qasjes nuk u lejon atyre 
të ndikojnë në procese, posaçërisht në kuadër të BIK-ut. “BIK nuk ka këshilla lokale të grave, edhe pse 
ato duhen,” argumentoi një pjesëmarrëse.80 

78 Mbajtja e shamive të kokës nga gratë në vendin e punës ose shkollat publike ka qenë një çështje e debatuar gjatë në Kosovë me ato kundër 
dhe atyre që mbështesin shamitë. Në vitin 2010, Ministria e Arsimit ka nxjerrë një udhëzim administrativ që ndalon mbajtjen e shamisë nga 
studentët në shkollat publike. Disa komuna, si Hani i Elezit, e sfidojnë këtë rregull.
79 Sipas një vlerësimi të USAID-it, jooleranca sociale ndaj shfaqjes së një besimi fetar më konservator është një faktor shtytës.
80 Jakupi dhe Kelmendi zbulojnë se të gjitha (3) gratë e intervistuara për hulumtimet e tyre, të cilat kanë shkuar në zonën e konfliktit në 
Siri, kanë përfunduar shkollën e mesme dhe së paku një vit studimesh universitare. Shih: Jakupi dhe Kelmendi, Supra. 52. Burime të tjera 
sugjerojnë se ka gra të tilla me gradë universitare.

Rekrutuesit janë shumë të prirur 
për të shfrytëzuar izolimin social dhe 
zhgënjimin e përgjithshëm të të rinjve.

Imamët i ndjejnë institucionet e 
sigurisë të Kosovës që i kanë vënë në 
shënjestër dhe kështu kanë frikë nga 
pasojat nëse përpiqen të arrijnë tek 
personat e radikalizuar. 

Dyzet e katër gra janë 
bashkuar me ISIS, kryesisht 
duke shoqëruar burrat e tyre.
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Një pjesëmarrës tha se gratë që janë dëbuar nga sistemi publik, duke përfshirë shkollat dhe punësimin, 
janë vënë në shënjestër veçanërisht nga grupet ekstremiste dhe radikale, të cilët i kanë këshilluar ato të 
braktisin sektorin publik, sepse kërcënon besimet e tyre fetare. Gratë nuk kanë qasje në adhurimin zyrtar 
në xhami dhe për këtë arsye ato janë të ekspozuar ndaj llojeve të tjera të indoktrinimit radikal fetar, duke 
përfshirë burrat nga familjet, organizatat e huaja dhe sidomos në internet. Zakonisht, familjarët dhe 
të njohurit personalë përfaqësojnë një bazë të përshtatshme 
për radikalizim.81 Megjithëse gratë në përgjithësi janë më të 
moderuara prej besimtarëve, gratë radikale kanë prirjen të jenë 
besimtare të vërteta në ideologjitë radikale dhe ekstremiste 
dhe prandaj nuk pranojnë të jenë pjesë e ndonjë diskutimi 
për fenë me ata që janë jashtë qarqeve të tyre. “Ato nuk do të 
pranonin mësimet tradicionale fetare, sepse ato  konsiderojnë 
që devijojmë nga feja e vërtetë”, tha një pjesëmarrëse.

4.2 Faktorët shtytës dhe tërheqës

4.2.1 Faktorët shtytës
Diskutimet me grupet e fokusit tregojnë se faktorët që shtyjnë njerëzit drejt radikalizimit që çojnë 

në ekstremizëm të dhunshëm nuk janë uniformë. Për shembull, raportet mediale nxjerrin në pah rastet 
e radikalizimit të shpejtë të të rinjve që vijnë nga familjet me mirëqenie e pa asnjë problem si varësia e 
drogës apo margjinalizimi social. Diskutimet me fokus grupet hedhin dritë mbi diversitetin e faktorëve 
shtytës në mjedise të ndryshme gjeografike dhe sociale: “Çfarë ndikon tek dikush në Kaçanik, nuk 
ndikon domosdoshmërisht tek dikush nga Prishtina”, tha një pjesëmarrës. Prandaj, ky studim ka 
konsideruar faktorët nxitës në tri mjedise të ndryshme në Kosovë: kryeqytet - Prishtinë, një qytet i vogël 
dhe i izoluar - Hanii Elezit dhe në Gjilan, një qendër relativisht e madhe rajonale në Kosovë. 

Një gjetje tjetër nga grupet e fokusit është se megjithëse 
radikalizimi është në përgjithësi një proces, mund të ndodhë 
gjithashtu shpejt dhe nuk duket të jetë një emërues i përbashkët 
që përcakton shpejtësinë e radikalizimit. “Edhe pse zakonisht, 
radikalizimi është një proces, ekziston një rast në të cilin një 
person u radikalizua dhe kreu një sulm vetëvrasës brenda një viti nga kontakti i tij i parë me ekstremistët 
e dhunshëm”, shpjegoi një pjesëmarrës. Në këtë këndvështrim, “faktorët socio-ekonomikë nuk duhet 
të përgjithësohen, edhe pse ato janë një faktor i rëndësishëm në nxitjen e njerëzve drejt ekstremizmit 
fetar”, pohoi një pjesëmarrës tjetër.

Gjetjet nga grupet e fokusit tregojnë se faktorë të ndryshëm janë në lëvizje për t’i shtyrë të rinjtë 
të bëhen pjesë e grupeve ekstremiste. Sidoqoftë, një faktor i përbashkët shtytës është zhgënjimi me 
institucionet dhe ndjenja se ekziston mungesa e perspektivës për të rinjtë në Kosovë. Zhgënjimi me 
sistemin shtyn shumë të rinj për të vepruar kundër sistemit dhe një manifestim i këtij zhgënjimi është 
përmes ekstremizmit të dhunshëm.  

Një gjetje e përgjithshme nga grupet e fokusit është se “mungesa e njohurive të mëparshme fetare”, 
“sistemi i dobët arsimor dhe mungesa e aftësive të të menduarit kritik i bëjnë njerëzit të blejnë në tiparet 
e radikalizmit fetar që çon në ekstremizëm.” Sistemi arsimor i Kosovës “ka dështuarqë t’u krijoj aftësi 
që u sigurojnë punësim të rinjve “, tha një pjesëmarrës. Përveç kësaj, “korrupsioni i institucioneve 
publike, pakënaqësia me punën e institucioneve publike, ka krijuar një depresion të përgjithshëm dhe 
tjetërsim nga sistemi”, sugjeroi një pjesëmarrës tjetër, duke shtuar se kjo krijon kushte të favorshme për 
grupet radikale dhe fetare për të përhapur ideologjitë e tyre.  

81  UNDP. 2015. “Një vlerësim për të luftuar radikalizimin e dhunshëm në Kosovë”.

Nuk ka emërues të përbashkët të 
njerëzve që radikalizohen. Pozita e 
tyre dhe pozita sociale ndryshojnë.

Ndalimi i shamive të kokës në 
institucionet publike mund të sjellë 
kundër efekt. Kjo është një mënyrë 
për të stigmatizuar dhe izoluar 
besimtarët konservatorë, por nuk 
e zbut problemin e ekstremizmit të 
dhunshëm. 
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Problemi i krizës së identitetit është një faktor i fortë shtytës, sidomos në periudhat pas konfliktit 
dhe tranzicionit, ku ndjenja themelore e përkatësisë dhe kombësisë duhet të ri-ndërtohet ose edhe të 
rivendoset. Kur shtetësia mbetet e shkurtër për t’u konsoliduar, ekziston një mungesë e ndjenjës së 
besnikërisë, e cila do të krijojë lidhje më të forta sesa ajo e Islamit global dhe ndjenja e vëllazërisë 
fetare dhe përkatësia e një komuniteti të gjerë global, i cili krijon një ndjenjë të fuqizimit personal. Kjo 
ndjenjë e vetë-rëndësisë si një nxitës i brendshëm kundrejt pakënaqësive në nivel lokal dhe moszbatimi 
dhe izolimi nga komunitetet e tjera më të mëdha, si komuniteti rajonal apo evropian, shpejt plotësohet 
nga ideologjitë globale, duke përfshirë ato ekstremiste. Ndjenja se disa komunitete, si Hani i Elezit, 
janë stigmatizuar si një komunitet ekstremist është veçanërisht i rrezikshëm pasi rrit pakënaqësinë 
dhe ndjenjën e izolimit dhe nxit radikalizimin. Zhgënjimi me sistemin dhe frustrimi i pritjeve nga 
“shteti i pavarur” mund të jetë gjithashtu një burim radikalizimi. Kështu, sipas zbulimeve të grupit të 
fokusit atje, kriza e identitetit e falsifikuar nga “politika shtetërore e dobësimit të identitetit kombëtar 
shqiptar në Kosovë”, ka krijuar konfuzion rreth identitetit që nxiti njerëzit të gjejnë strehë në fe si vetë 
identifikuesin e tyre të parë . 

“Kosova ka pësuar ndryshime të mëdha përmes tranzicionit të saj, gjë që ka ndikuar në identitetin e 
njerëzve, të cilëve ndonjëherë u ishte thënë se ishin shqiptarë, kosovarë apo jugosllavë. I vetmi identitet 
i cili nuk ishte prekur ishte identiteti fetar. Prandaj, ata njerëz, identiteti fetar i të cilëve ishte më i fortë, 
që ishin më të lidhur me fenë dhe e kishin përqafuar Islamin si identitetin e tyre primar, janë më të prirur 
ndaj radikalizimit “, tha një pjesëmarrës. Kjo do të thotë se shoqëria nuk ka qenë në gjendje të kuptojë 
të gjitha paragjykimet e tranzicionit, në të cilën më shumë njerëz u bënë fetar dhe kështu jo të gjithë në 
mënyrë të barabartë. Disa janë më të lidhur me fenë sesa të tjerët dhe kjo krijon më shumë diversitet 
fetar midis shqiptarëve të Kosovës që i përkasin besimit musliman. 

Kushtet socio-ekonomike, përfshirë papunësinë, janë disa nga faktorët kryesor të shtytjes. Për 
shembull, në rajonin e Gjilanit, që është një nga rajonet më të pasura të Kosovës për shkak të komunitetit 
të madh të diasporës (gjithashtu Ferizaj), “ka pasur një migrim të madh nga komunitetet e thella rurale 
në qytet, duke kontribuar në shtresimin e popullatës lokale, mos pranimin dhe margjinalizimin në 
aspektin ekonomik dhe social”, shpjegoi një pjesëmarrës. Për të marrë akoma një komunitet më të vogël 
të Kosovës, si Hani i Elezit, një komunitet i vogël dhe i izoluar që kufizohet me IRJ të Maqedonisë, 
ku shumë imamë ekstremistë janë të vendosur dhe kanë banuar në Kosovë, tregimi bëhet edhe më 
intrigues. Përveç faktorëve shtytës që gjenden në vende të tjera, Hani i Elezit shfaq disa karakteristika 
sociale, duke përfshirë “varfërinë individuale dhe të përgjithshme, mungesën e perspektivës, ndjenjën e 
të qenit në disavantazh në krahasim me rajonet e tjera brenda Kosovës, mungesën e vendeve ku njerëzit 
e rinj mund të ndërmarrin aktivitetet e tyre sociale, duke përfshirë salla sportive, objekte kulturore dhe 
të ngjashme,” vuri në dukje një pjesëmarrës. “Pabarazia e institucioneve publike në investime për shkak 
të zgjedhjeve politike të komunitetit e largon më tej këtë komunitet në tërësi”, tha një pjesëmarrës nga 
Hani i Elezit.

Faktorët socio-ekonomik duke përfshirë papunësinë dhe mungesën e mundësive, sistemin e 
dobët arsimor dhe krizën e identitetit së bashku me indoktrinimin fetar janë faktorët më të shpeshtë 
të përmendur nga pjesëmarrësit. Korrupsioni dhe tjetërsimi nga shoqëria dhe ndjesia e izolimit dhe 
kërkimi për komunitet më të madh janë faktorë të rendit të dytë; ndërsa mungesa e infrastrukturës dhe 
pjesëmarrja e organizuar në aktivitetet sportive dhe kulturore nga të rinjtë janë më shumë faktorë me 
rëndësi lokale, të përmendura në Hanin e Elezit. Figura e mëposhtme tregon faktorët shtytës të paraqitur 
në rendin e frekuencës në grupet e fokusit.82         

82  Sa më i madh rrethi, më shpesh përmendet një faktor.
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Figura 1: Përgjigjet e pjesëmarrësve mbi faktorët shtytës të ekstremizmit të dhunshëm 

4.2.2 Faktorët tërheqës
Faktori kryesor tërheqës, i cili mund të përshkruhet edhe si një faktor ombrellë, është vetë global-

izimi dhe globalizimi fetar. Organizatat ekstremiste e shohin popullsinë shqiptare kryesisht muslimane 
së bashku me myslimanët boshnjakë si elementë potencialisht të favorshëm në Evropë për agjendat e 
tyre dhe kështu kanë investuar përpjekje të konsiderueshme për të përhapur ndikimin e tyre në Ball-
kanin perëndimor. Interneti është një faktor tjetër, dhe kohët e fundit është bërë faktori kryesor në ra-
dikalizimin dhe ekstremizmin. Transmetimi i videove dhe teksteve të mësimeve fetare duke përfshirë 
videot propaganduese nga ISIS përmes mediave sociale është bërë një mjet shpërndarës i zakonshëm 
për rekrutimin dhe përhapjen e ideologjive ekstremiste. Një imam nga Kosova, i cili kohët e fundit 
është akuzuar për nxitje të urrejtjes fetare dhe të tjera, transmeton rregullisht nëpërmjet YouTube dhe 
ka paguar terminin e TV-së. Ekziston një perceptim i ekzagjeruar që propaganda e ISIS-it ka synuar 
shqiptarët në Ballkan.83 Siç tha një pjesëmarrës, “komunikatat e ISIS-it janë gjithashtu të përkthyera në 
gjuhën shqipe”, për të synuar audiencën shqiptare në Ballkan. “Megjithatë, organizatat ekstremiste në 
Lindjen e Mesme transmetojnë intensivisht në gjuhë të tjera duke përfshirë rusishten, gjermanishten, 
frëngjishten, anglishten, holandishte dhe të tjera.

Sipas pjesëmarrësve të grupeve të fokusit, futja e ideologjive ekstremiste nga disa imamë të arsimuar 
në universitetet e Lindjes së Mesme mbetet faktori kryesor, sepse disa prej tyre u bënë pjesë e rrjeteve 
të rekrutimit në Kosovë dhe në rajon, duke krijuar kështu një fokus të qëndrueshëm në indoktrinimin 
me ideologjitë fetare atipike dhe rekrutimin për grupet ekstremiste. Zonat joformale ku këta imamë ek-
stremistë shpërndajnë leksionet e tyre fetare, duke përfshirë salla sportive, YouTube, shfaqje televizive 
me pagesë, janë vërejtur në të gjitha grupet e fokusit. 

Literatura e shtypur fetare nga organizata të ndryshme parapriu botimet dhe transmetimet në inter-
net. Për më shumë se një dekadë literatura ekstremiste u botua nga organizata të ndryshme dhe ato 
qarkulluan të pakontrolluar. Për shembull, një pjesëmarrës zbuloi se një fushatë e kohëve të fundit për 
të mbikqyrur literaturën në burgjet e Kosovës ka gjetur se shumica e literaturës në bibliotekat e burg-

83  Shih shembullin: https://www.youtube.com/watch?v=1AmJ71iBSD0 
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jeve ka përmbajtje radikale dhe ekstremiste. Prandaj, të gjithë librat fetarë, përveç Kuranit, u tërhoqën 
dhe “një marrëveshje mes BIK-ut dhe Ministrisë së Drejtësisë u arrit, që të ketë 10 (dhjetë) imamë që 
të shërbejnë adhurime në burgjet e Kosovës”, shpjeguan disa pjesëmarrës. Në mënyrë të ngjashme, 
“BIK-u në Gjilan ka ndaluar shpërndarjen e literaturës fetare në xhami, me përjashtim të asaj të miratuar 
nga BIK”, shpjegoi një pjesëmarrës. 

Një faktor i rëndësishëm tërheqës, veçanërisht për ata që hyjnë në luftën në Siri, është aderimi i 
fortë fetar, ose sie quajti atë një pjesëmarrës “angazhim filozofik”, si niveli më i lartë i indoktrinimit 
ekstremist. Kur të gjithë faktorët e tjerë shtytës kombinohen me një doktrinë fetare, e cila ushqen një 
botëkuptim të tillë, ai bëhet një mjet i fuqishëm për të rekrutuar njerëz në agjendat ekstremiste. 

Angazhimi i tillë filozofik i vendos individët në fushën e botës të përshkruar në tekstet fetare. Siç tha 
një pjesëmarrës nga Hani i Elezit: “pritja e shpërblimeve nga pjesëmarrja në luftë duke përfshirë ato ma-
teriale siç janë përfitimi i tokës, duke u bërë zot në ndonjë rajon apo lloje të tjera pasurish”, në Siri ose 
në Tokën e Shamit siç përshkruhet në tekstet fetare, ka qenë një faktor kyç motivues për shumë njerëz 
që të vendosin të bashkohen me ISIS-in dhe të marrin familjet e tyre së bashku me ta. Ndërsa qarkorja 
e BIK-ut e vitit 2012 thekson se: “Damasku do të jetë një fortesë besimtarësh ... do të ketë migrim pas 
migrimi dhe njerëzit më të mirë në tokë janë ata që rrinë kryesisht në vendin e migrimit të Ibrahimit 
a.s. - Shami”.84 Figura më poshtë tregon faktorët tërheqës të gjetur nga diskutimi në grupet e fokusit në 
renditjen e frekuencës.

Figura 2: Përgjigjet e pjesëmarrësve mbi faktorët tërheqës të ekstremizmit të dhunshëm 

4.3 Kërcënimi nga sulmet terroriste
Një gjetje e përgjithshme nga të gjitha grupet e fokusit 

sugjeroi kërcënimin nga sulmet terroriste në Kosovë të jetë 
i përhershëm, i paparashikueshëm dhe afatgjatë. Për më 
tepër, ky kërcënim nuk kufizohet vetëm në Kosovë. “Kosova 
kërcënohet po aq sa çdo vend tjetër në rajon dhe më gjerë”, 
tha një pjesëmarrës. Kërcënimi është rritur pasi që “ISIS ka humbur shumicën e pozicioneve të saja që 

84  Shami është Levanti.
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mbante në Lindjen e Mesme”. Në fakt, në shumë raste, vlerësimi 
zyrtar i shkallës së suksesit të aktiviteteve kundër-terroriste nga 
institucionet publike të Kosovës ishte se numri i njerëzve që 
hyjnë në ISIS tani është më i ulët. Kjo nuk tregon megjithatë se 
kërcënimi nga ekstremizmi i dhunshëm është më i ulët, pasi siç 
tregojnë rezultatet e grupeve të fokusit, strategjia globale e ISIS-it 
ka ndryshuar, duke u mbështetur tek individët që kryejnë sulme 
në vendet ku ata jetojnë, në vend që të bashkohen me ISIS-in në 
Lindjen e Mesme. 

  Vlerësimi kryesor nga grupet e fokusit ishte se “kërcënimi nga 
sulmet terroriste nuk mund të gjykohet vetëm nga numri i njerëzve që bashkohen me luftën në Siri”, 
argumentuan disa pjesëmarrës në grupin e fokusit të Prishtinës. “Gjersa vlerësimi i policisë në fazat e 
mëparshme ishte se sulmet terroriste në Kosovë janë të mundshme, por nuk ka gjasa të ndodhin, tani 
gjasat janë rritur”, tha një pjesëmarrës. Përveç kësaj, sipas një pjesëmarrësi, objektivat e mundshëm 
përfshijnë “objektiva të buta, siç janë civilët në rrugë, duke përfshirë civilët e Kosovës dhe të huajt”. 
Një pjesëmarrës argumentoi se “kërcënimi duhet të vlerësohet në aspektin e kërcënimit për rajonin, jo 
vetëm të Kosovës”. Sulmet mund të jenë të papritura dhe të pa paralajmëruara, pasi “nuk ka nevojë për 
fetva, për shkak të një thirrjeje nga ISIS të botuar në mbarë botën që njerëzit mos të shkojnë në Siri por 
që të ndërmarrin sulme në vendet ku ata jetojnë “, vuri në dukje një pjesëmarrës. 

Një tjetër gjetje nga grupet e fokusit është mungesa e një qasjeje uniforme nga forcat e sigurisë. 
Përderisa autoritetet qendrore në Prishtinë njohin dallimin midis ideologjisë fetare dhe kërcënimeve 
konkrete të sulmit terrorist, në vende të tjera që nuk është domosdoshmërisht rasti kështu. Në një vend 
tjetër të Kosovës, rezultatet nga grupi i fokusit sugjerojnë se forcat e sigurisë në fakt i përcjellin njerëzit 
për faktin se ata i përmbahen stileve të ndryshme të lutjes sesa rrjedhat kryesore, “për të parandaluar 
sulmet terroriste përpara se të ndodhin.” Një nga gjetjet nga të gjitha grupet e fokusit ishin se një nga 
rreziqet e kësaj qasjeje për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm mund të rrisë nivelin e tjetërsimit 
dhe të legjitimojë përshkrimin e grupeve ekstremiste se “shteti po lufton Islamin” dhe përkeqëson 
problemin e radikalizimit dhe ekstremizmit. 

Gjersa të kthyerit nga Siria dhe të tjerët që kanë qenë si të dyshuar 
për të qenë pjesë e qarqeve radikale dhe ekstremiste, janë të njohur 
në përgjithësi për forcat e sigurisë së Kosovës, një vlerësim nga 
një pjesëmarrës në Prishtinë është se “kërcënimi kryesor vjen nga 
individë dhe grupe të lirshme të cilët janë jo domosdoshmërisht janë 

të lidhur drejtpërsëdrejti me ISIS-in ose organizata të tjera. “ 

Prandaj, duke u fokusuar vetëm në zakonet fetare të njerëzve 
kur punojnë në parandalimin e sulmeve terroriste mund të çojë 
në mungesë të burimeve të vërteta të kërcënimit nga njerëz që 
nuk identifikohen lehtësisht si terroristë të mundshëm. Siç tha 
pjesëmarrësi i Hanit të Elezit se kërcënimi kryesor “nuk vjen nga 
ata që janë kthyer nga Siria, të cilët janë penduar dhe forcat e sigurisë kanë qenë duke i mbajtur ato në 
sy”. Kërcënimi i vërtetë vjen nga njerëz të cilët “Nuk janë marrë në pyetje nga policia. “Në vend që të 
jenë adhurues dhe vëzhgues të zakoneve fetare, ata “nuk janë fetarë” dhe kanë tendencë të “detyrojnë 
eksponentët e vlerave kryesore fetare në Kosovë”. Pjesëmarrësit në këtë grup të fokusit thanë se “këta 
njerëz vazhdojnë të mbeten në Han të Elezit”.85 

Identifikimi i personave të radikalizuar nuk është i lehtë. Megjithatë, një gjetje nga grupet e fokusit 
zbulon se shenjat kryesore të njerëzve të radikalizuar shfaqin “agresivitet verbal, veçanërisht kundër 

85 Se ekstremistët jo domosdoshmërisht vëzhgojnë fenë u zbulua në të dy grupet e fokusuara lokale. Një nga pjesëmarrësit kryesorë të 
Kosovës në Siri, Ridvan Haqifi i ashtuquajturi Al Kosovi, i cili tha se ISIS do të ndërmarrë sulme të pashembullta në Kosovë, ishte qortuar 
nga BIK pasi ai ishte duke folur në diskoteka dhe duke përdorur alkoolin ndërsa ishte Imam në Gjilan. Përshkrimi i ngjashëm i ekstremistëve 
është bërë nga Kursani, nën etiketën “Tekfir”, në Kursani, Shpend. 2015. Raporti pyetet për shkaqet dhe pasojat e përfshirjes së qytetarëve të 
Kosovës si luftëtarë të huaj në Siri dhe Irak. Kosova hynë për studime të sigurisë: Prishtinë. Asnjë nga pjesëmarrësit në grupet e fokusit nuk 
përmendte termin Tekfir, madje edhe kur u pyetën.
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autoriteteve fetare, interpretimet fetare të të cilëve ndryshojnë nga ato të njerëzve të radikalizuar; 
Refuzimi i simboleve kombëtare shqiptare për shkak të pranisë së shqiponjës, e cila konsiderohet si një 
blasfemi fetare; sulme verbale dhe fizike ndaj simboleve të tjera të identitetit kombëtar të shqiptarëve.86 
“Tërheqja nga shoqëria dhe familja është një shenjë tjetër që manifestohet nga persona të radikalizuar.87 

4.4 Strategjia PEDH e Kosovës
 Institucionet qendrore në Kosovë miratuan Strategjinë për 

arandalimin e ekstremizmit dhe radikalizimit të dhunshëm në 
terrorizëm 2015-2020 (Strategjia PEDH) në shtator të vitit 
2015. Strategjia ka hartuar një plan veprimi për strukturat që 
ka krijuar dhe rolet janë ndarë për çdo institucion dhe janë 

parashikuar të ketë një rol. Ekziston variacioni i rëndësishëm, sidomos sa i përket shtytjes dhe tërheqjes 
së faktorëve në PEDH dhe në grupet e fokusit.88 

Çështja e Strategjisë QEDH u diskutua me të tre grupet e fokusit. Gjetja kryesore në lidhje me 
vlerësimin e PEDH-së është se strategjia është nxitur nga jashtë dhe se - siç vuri në dukje një pjesëmarrës 
- “u hartua me nxitim si një përgjigje ndaj presionit ndërkombëtar për të parandaluar ekstremizmin e 
dhunshëm dhe kështu ka mangësi të shumta”. Mangësitë kryesore në strategjinë e PEDH të Kosovës 
mund të gjurmohen në strukturën, procesin dhe zbatimin e saj. Sa i përket strukturës, mangësia 
kryesore e identifikuar në grupin e fokusit të Prishtinës është “mungesa e përfshirjes së komunave dhe 
komuniteteve lokale në PEDH dhe asnjë rol të paraparë për ta, për komunitetet lokale dhe një rol të vogël 
për OJQ-të . “Mangësitë e tjera të identifikuara në proces përfshijnë buxhetimin. Së pari, “strategjia 
nuk ka paraparë buxhetim për planin e veprimit”. Kjo ka rezultuar në “buxhetim joefektiv dhe të 
ndërlikuar në nivel të ministrive individuale”. Ka një “mungesë angazhimi dhe koordinimi të politikave 
dhe raportim mbi veprimet e ndërmarra nga ministritë e ndryshme”.89 Kështu shkalla e angazhimit 
dhe aktiviteteve të ndërmarra nga ministritë ndryshojnë ndjeshëm. Një problem tjetër që vërehet është 
“mungesa e kreativitetit midis njerëzve përgjegjës për PEDH në planifikimin e ardhshëm”. Ndërkohë, 
janë futur disa ndryshime, duke përfshirë “mekanizmin e referimit, që synon përfshirjen e komunave”, 
perceptimet dhe rolin e të cilave diskutohet në seksionin e radhës.

Në Gjilan, një mekanizëm referimi është futur në vitin 2016 si një pilot projekt për të marrë referime 
për njerëzit që tregojnë shenja të radikalizimit. Sipas Strategjisë QEDH, grupet më të rrezikuara janë 
djemtë e rinjë dhe adoleshentët. Mekanizmi i referimit përbëhet nga përfaqësues nga komuna duke 
përfshirë arsimin, punët sociale dhe sektorët e punësimit, policinë, BIK, Këshillin Rinor dhe sektorin 
e shëndetësisë. Pjesëmarrësit shpjeguan se deri në fund të vitit 2016, mekanizmi i referimit ka trajtuar 
tre raste të të rinjve të radikalizuar.90 Të tre rastet u trajtuan me sukses, “pavarësisht sfidave të hasura në 
procesin e funksionimit” të këtij trupi.91 

Pjesëmarrësit në të dy grupet e fokusit në Gjilan 
dhe në Han të Elezit argumentuan se Kosova ka 
nevojë për një ligj për BIK, i cili do t’i jepte të 
drejtën për të kontrolluar xhamitë dhe imamët, një 
e drejtë që ajo nuk e ka sipas rregullave të saj. Nga 
ana tjetër, përfaqësuesit e BIK-ut argumentojnë se 

86 Shqiponja në flamur është konsideruar një blasfemi, sepse ‘qeniet e gjalla nuk duhet të jenë pjesë e simboleve’, një pjesëmarrës shpjegoi 
qëndrimin e personave të radikalizuar. Kjo është në përputhje me pikëpamjet ultra-konservatore kundër idhujtarisë në Islam.
87 Gjetje të ngjashme erdhën në një studim tjetër të mbështetur nga UNDP. Ju lutemi shihni: Goshi Anisa dhe van Leuven Dallin. 2017. 
“Vlerësimi i Perceptimeve të Radikalizimit në nivel të Komunitetit në tërë Kosovën” fq. 32-33. UNDP dhe Qeverinë e Kosovës. 
88 Kosova LEDH kishte identifikuar faktorët shtytës të mëposhtëm: faktorët ekonomikë dhe socialë dhe kapacitetin e ulët institucional dhe 
integritetin; dhe; Tërheq faktorët: udhëheqësit radikalë dhe radikalizimin në internet.
89  Përderisa ministritë konkrete u përmendën në grupin e fokusit, ky raport do të shmangë emrat e përmendur.
90 Numri është rritur në 5 deri në fund të majit 2017.
91 Në kohën e intervistës (dhjetor 2016), pjesëmarrësit u ankuan për mungesën e mbështetjes nga institucionet qendrore të Kosovës në 
aspektin e hapësirës së zyrës dhe kompjuterëve që do të mundësonin një punë më efikase të këtij trupi. Këto tani janë siguruar nga UNDP-ja 
në bashkëpunim të ngushtë me ICITAP dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës.

Strategjia e Kosovës PEDH 
kërkon përmirësime të mëtejshme në 
strukturën, procesin dhe rezultatet.

Strategjia PEDH duhet të parashikojë një 
rol më të fortë për komunat. Komunat duhet 
të kenë një rol kyç së bashku me BIK dhe 
shoqërinë civile. 
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bashkëpunimi me institucionet e Kosovës nuk është i kënaqshëm. Një gjetje nga grupet e fokusit tregon 
se përderisa përfaqësuesit fetarë kanë tendencën të mbështesin qasjen e riintegrimit, të tjerë besojnë se 
Ligji për ndalimin e bashkimit me konfliktet e armatosura jashtë territorit të Kosovës duhet të zbatohet 
rreptësisht mbi të gjithë ata që shkuan në Siri pa përjashtim dhe se duhet të fillojnë përpjekjet për 
riintegrim ndërkohë që vuajnë një dënim.92 

 Në Han të Elezit, perceptimi mbi politikën PEDH 
të autoriteteve qendrore është më negativ. Në të 
vërtetë, megjithëse Hani i Elezit është një nga vendet 
më të prekura nga radikalizimi dhe ekstremizmi i 
dhunshëm, duket se autoritetet qendrore nuk i kanë 
arritur autoritetet komunale dhe institucionet e tjera 
relevante lokale. Kështu, ka pak njohuri mbi PEDH 
dhe mbi veprimet e autoriteteve qendrore. Ekziston perceptimi se politika e institucioneve publike 
kufizohet vetëm në ndjekjen penale dhe se institucionet publike nuk kanë një politikë të riintegrimit 
dhe nuk po ndërmerren reforma arsimore për të edukuar të rinjtë për parandalimin e radikalizimit dhe 
ekstremizmit të dhunshëm. Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve lokale dhe qendrore 
perceptohet si një nga problemet kryesore. Në fakt, nga ajo që thanë pjesëmarrësit, mund të thuhet se 
ekziston një nivel i armiqësisë ndërmjet të gjitha institucioneve vendore dhe institucioneve publike 
në nivel qendror. Kjo i referohet veçanërisht autoriteteve lokale të BIK-ut. Ndërsa bashkëpunimi 
me policinë duket se po funksionon mirë deri në një farë mase, niveli i tensioneve për shkak të asaj 
që perceptohet si “argëtim joselektiv i imamëve nga policia e Kosovës” është relativisht i lartë. Për 
shembull, pjesëmarrësit në grupin e fokusit të Hanit të Elezit thanë se “Imamët nuk kanë arritur tek të 
kthyerit nga Siria për shkak të frikës nga ndjekja penale nga agjencitë e sigurisë”. Ndërsa ri-edukimi 
fetar i personave të radikalizuar shihet si një Kyç në të gjitha nivelet, në komunitetet lokale, “BIK duhet 
të përfshihet më shumë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm”, argumentoi një pjesëmarrës.93 

4.5 Rruga përpara
 Ky seksion do të përqendrohet në rekomandimet kryesore që dolën nga grupet e fokusit në 

drejtim të parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe në drejtim të ndihmës për të rritur elasticite-
tin e shoqërisë kosovare në lidhje me ndikimet e ideologjive ekstremiste dhe radikalizmit që çon në 
ekstremizëm të dhunshëm. Cilat janë fushat kryesore dhe cilët janë akterët që duhet të punojnë për të 
parandaluar ekstremizmin e dhunshëm?

Ekziston një konsensus se ekstremizmi i dhunshëm “është një problem afatgjatë dhe përpjekje e qën-
drueshme në të gjitha nivelet e shoqërisë dhe institucionet publike janë të nevojshme për t’u marrë me 
të në afat të gjatë”. Përderisa të gjitha vendet në rajon ndajnë kërcënimin nga ekstremizmi i dhunshëm, 
“Përforcimi i bashkëpunimit rajonal policor është me rëndësi të madhe”, tha një pjesëmarrës. Meg-
jithatë, sipas një pjesëmarrësi, çdo vend, duke përfshirë Kosovën “duhet të menaxhojë pritjet e veta në 
lidhje me PEDH”. 

 Akterët kryesorë të identifikuar në të gjitha gru-
pet e fokusit janë komunat, shoqëria civile dhe ko-
munitetet fetare. “Strategjia duhet të zbresë në niv-
el lokal”, tha një pjesëmarrës. Për këtë, “më shumë 
njohuri për ekstremizmin e dhunshëm duhet të trans-
ferohen në shkolla, në komunitete dhe në familje”, pohoi një pjesëmarrës tjetër. Fushat në të cilat duhet 
të trajtohen ekstremizmi i dhunshëm duhet të fokusohen kryesisht në arsim dhe ekonomi. “Përderisa 
kurrikulat dhe planet duhet të bëhen në nivel makro, zbatimi duhet të bjerë poshtë në nivel lokal”, tha 
një pjesëmarrës. Mësimdhënësit duhet të trajnohen për të nxitur shkathtësitë kritike të arsyetimit midis 

92 Teksti i plotë i këtij ligji në anglisht mund të gjendet këtu: https://www.mpb-ks.org/repository/docs/LAW_NO._05_L__002_ON_
PROHIBITION_OF_JOINING_THE_ARMED_CONFLICTS_OUTSIDE_STATE_TERRITORYEMLJE.pdf
93  Një bashkëpunim i tillë është themeluar mes BIK-ut dhe Ministrisë së Drejtësisë për të pasur 10 imamë që shërbejnë në adhurime në burgje.

Mendohej se përfaqësimi i komunave 
përmes Ministrisë së Administrimit të 
Pushtetit Lokal (MAPL) do të ishte i 
mjaftueshëm, por mungesa e tyre në tryezë 
ishte vetë problematike . 

Zgjidhjet duhet të kontrollohen duke 
angazhuar nivelin lokal dhe duhet të ketë më 
shumë kreativitet. 
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nxënësve të tyre, ndërsa “angazhimi i grave dhe prindërve në shkolla duhet të rezultojë në PEDH më 
efektive.” Pjesëmarrësit në grupet e fokusit ranë dakord se “futja e edukimit fetar në shkolla duhet të 
mësohet nga sociologët dhe antropologët, dhe jo klerikët që është e nevojshme për të luftuar mësimet 
ekstremiste fetare. “Përveç kësaj, BIK-u do të duhej të kishte më shumë rol në PEDH. Një nga mënyrat 
e identifikuara në grupet e fokusit është “lëshimi i përgjegjësive dhe krijimi i instituteve fetare që do të 
përfshiheshin në studimin e fesë dhe doktrinës fetare”, argumentoi një pjesëmarrës.  

Një konsensus rreth qasjeve të nevojshme për të 
luftuar ekstremizmin e dhunshëm ekziston në nivel 
qendror dhe lokal. Për shembull, pjesëmarrësit 
në grupet e fokusit në Gjilan kanë thënë se “është 
e nevojshme bashkëpunimi i fokusuar midis 
institucioneve të ndryshme që do të vepronin si 
pjesë e një bashkësie lokale për të trajtuar me sukses 

ekstremizmin e dhunshëm”. Në Han të Elezit, kanë ndërmarrë disa veprime të tyre, duke “funksionalizuar 
këshillat e shkollave dhe duke diskutuar manifestimet e ekstremizmit dhe radikalizimit të dhunshëm 
midis nxënësve”. Më shumë mbështetje për këto përpjekje të filluara në nivel lokal nga niveli qendror 
duhet të jenë pjesë e Strategjisë QEDH. Raportimi medial shpesh e përkeqëson problemin dhe për këtë 
arsye ata mund ta ndryshojnë këtë situatë duke u angazhuar si pjesë e shoqërisë për të ndihmuar në 
rritjen e elasticitetit social ndaj ekstremizmit. Sipas pjesëmarrësve në Hani të Elezit, përpjekjet e tyre 
për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm “shpesh janë të frustruar nga raportimi medial, duke e 
etiketuar komunitetin e tyre si një vatër e ekstremizmit të dhunshëm”. Prandaj, përveç përfshirjes më të 
madhe të BIK-ut, “duhet të ketë raportim medial të rasteve pozitive brenda komunitetit”. Raportimi i 
tillë për rastet pozitive do të nxiste përpjekjet në nivelin e komunitetit dhe do të tregonte se komuniteti 
mund të bëhet më i fortë se grupet ekstremiste. Arsimi fetar duhet të jetë pjesë e përpjekjeve të PEDH 
pasi problemi kryesor mbetet indoktrinimi i kryer nga grupet ekstremiste, të cilat vazhdojnë të jenë 
aktive në mjediset nëntokësore.

Disa nga rekomandimet kryesore që rrjedhin nga analiza e të dhënave të grupeve të fokusit janë 
kryesisht të lidhura me mënyrat se si institucionet dhe shoqëria kosovare mund të rrisin elasticitetin e 
Kosovës në lidhje me ndikimet e ideologjive dhe grupeve radikale dhe ekstremiste, si dhe mënyrat për 
të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm në afat të gjatë . Këto rekomandime nuk janë shteruese pasi 
situata evoluon vazhdimisht dhe kështu nevojat për qasje dhe veprim të ndryshëm gjithashtu mund të 
ndryshojnë. Rekomandimet e identifikuara mund të gjenden këtu: 

1. Akterët kyç për t’u angazhuar në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm të identifikuar 
nga të gjitha grupet e fokusit janë komunat, shoqëria civile dhe bashkësitë fetare.

2. Mbështetja më e madhe e këtyre përpjekjeve të filluara në nivel lokal nga niveli qendror 
duhet të jetë pjesë e Strategjisë QEDH.

3. Më shumë njohuri për ekstremizmin e dhunshëm duhet të transferohen në shkolla, në 
komunitete dhe në familje, në mënyrë që ata të mund të bëhen pjesë aktive e PEDH-së.

4. Mësimdhënësit duhet të trajnohen për të nxitur shkathtësitë kritike të arsyetimit ndërmjet 
nxënësve të tyre, ndërsa angazhimi i grave dhe prindërve në shkolla duhet të rezultojë në 
PEDH më efektive.

5. Prezantimi i edukimit fetar në shkolla pa kompromentuar natyrën sekulare të sistemit 
arsimor të Kosovës duhet gjithashtu të konsiderohet si një alternativë duke përfshirë 
forcimin e kurrikulave të edukimit civil dhe trajnimin e mësuesve për të ofruar informacion 
mbi fenë për studentët e nivelit parauniversitar..94 

94  Kjo mbetet një çështje shumë e ngarkuar dhe shumica nuk e mbështesin futjen e edukimit fetar në shkolla. Ndërkohë që edukimi fetar 
është i mbuluar në kursin e edukimit qytetar në shkollat fillore dhe të mesme, subjekti vetë i është nënshtruar kritikave të ashpra për mungesë 
të teksteve cilësore dhe mësuesve të pakualifikuar. Prandaj, duhet të merren në konsideratë edhe programet e edukimit të edukimit qytetar për 
mësuesit brenda Fakultetit të Edukimit, ku arsimi fetar mund të merrte pjesë të konsiderueshme të kurrikulës.

Arsimi dhe bashkëpunimi mes 
institucioneve dhe komuniteteve në të gjitha 
nivelet është çelësi për mbajtjen e qasjeve 
afatgjata për të parandaluar ekstremizmin e 
dhunshëm.
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6. Ekziston një konsensus se ekstremizmi i dhunshëm “është një problem afatgjatë dhe 
përpjekje të qëndrueshme në të gjitha nivelet e shoqërisë dhe institucionet publike janë të 
nevojshme për t’u marrë me të në afat të gjatë.” Për shkak se është një problem afatgjatë, 
Kosova duhet të menaxhojnë pritjet e saja lidhur me parandalimin e ekstremizmit të 
dhunshëm.

7. Meqenëse kërcënimi nga ekstremizmi i dhunshëm ndahet nga të gjitha vendet e rajonit, 
forcimi i bashkëpunimit rajonal të policisë është i një rëndësie të madhe.

8. Brenda vendit, për shkak të vlerësimit të përgjithshëm se kërcënimi i sulmeve terroriste 
është më i lartë me tendencën në rënie të rekrutimit për grupet ekstremiste në Siri, policia 
duhet të marrë trajnime shtesë për sulmet e individëve ekstremistë latentë dhe grupeve të 
vogla. Sulme të ngjashme si ato në Evropën Perëndimore duhet të priten. 

9. Policia dhe BIK lokale duhet të marrin në konsideratë organizimin e kontakteve të 
përbashkëta me të kthyerit nga Siria dhe të bisedojnë me ta.

10. Duke marrë parasysh lirimin e mëvonshëm të disa imamëve të arrestuar në vitin 2014, në 
lidhje me ekstremizmin e dhunshëm dhe raportimet se në disa raste, mungonte dëshmi e 
besueshme për përfshirjen e të arrestuarve në aktivitete ekstremiste, shkalla e miratimit 
të arrestimeve të tilla, siç tregojnë seksionet e mëvonshme, ishte e lartë e mund të ketë 
ndryshuar. 95 Prandaj sugjerohet që sondazhe të tilla për të matur perceptimet e qytetarëve 
mbi ekstremizmin e dhunshëm dhe aktivitetet e LEDH nga institucionet publike organizohen 
rregullisht.

11. Sa i përket “Strategjisë për parandalimin e ekstremizmit dhe radikalizimit të dhunshëm 
në luftë kundër terrorizmit 2015-2020” (Strategjia PEDH), brenda grupeve të fokusit 
ekziston një konsensus që duhet të rishikohet vazhdimisht, përderisa Kosova fiton përvoja, 
rritet kapaciteti dhe situata e saj zhvillohet vazhdimisht, me nevojën urgjente për të rritur 
bashkëpunimin midis autoriteteve të nivelit qendror dhe lokal për të nxitur angazhimin e 
komunitetit në PEDH.96 

12. Të gjeturat e përgjithshme nga grupet e fokusit janë se mangësitë kryesore në strategjinë e 
PEDH-së të Kosovës mund të gjurmohen në strukturën, procesin dhe zbatimin e tij, duke 
përfshirë përfshirjen e saj, buxhetimin dhe dobësitë e angazhimit. 

13. Komunitetet duhet të jenë më proaktive në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe 
institucionet qendrore duhet të hartojnë programe më miqësore për komunitetin që do 
të ndihmonin komunitetet lokale të jenë më të gjallë në aktivitetet e tyre të përgjithshme.97. 
Këto komunitete duhet gjithashtu të marrin mbështetje në nxitjen e prodhimit vendor në 
bujqësi dhe sektorë të tjerë për të përmirësuar standardin jetësor lokal.

14. Programet e angazhimit të organizuar të të rinjve në aktivitetet sportive dhe kulturore të 
financuara nga institucionet qendrore përmes autoriteteve komunale dhe organizatave të 
shoqërisë civile mund të jenë thelbësore në ndërtimin e një ndjenje të komunitetit dhe 
rritjen e elasticitetit të komunitetit kundrejt dukurive negative, përfshirë ekstremizmin 
fetar, drogës dhe devijimeve të tjera.

95 Qafmolla, Ervin dhe Govori, Skender. 2015 “Zbatimi i masave për të dyshuarit për terrorizëm në Kosovë” Balkan Insight. Në http://
www.balkaninsight.com/en/article/lax-precautions-for-kosovo-terror-suspects dhe në Leposhticë, Labinot. 2017. “Supremja: Paraburgimi 
për Dyshuarit për Terrorizëm dhe Caktua pa Prova” (Gjykata Supreme: Ndalimi i të dyshuarve pa prova). Në http://kallxo.com/supremja-
paraburgimi-per-te-dyshuarit-per-terrorizem-u-caktua-pa-prova/ 
96 Kjo është veçanërisht urgjente në komunitetet më të ndikuara nga grupet ekstremiste, përfshirja e komunave, shoqëria civile dhe partneriteti 
me mediat për të bashkuar qasjen ndaj parandalimit të ekstremizmit.
97 Për shembull, komunitetet e vogla, të izoluara dhe të varfëra si Hani i Elezit duhet të marrin më shumë investime në mjedise kulturore 
dhe sportive, të cilat mund t’u ndihmojnë institucioneve vendore të orientojnë të rinjtë drejt aktiviteteve më të hapura, të forcojnë ndjenjën e 
komunitetit, Jeta e të rinjve dhe në këtë mënyrë, të rrisë elasticitetin e këtij komuniteti vis-à-vis, atë që është provuar deri më tani, një narracion 
shumë agresiv dhe të fuqishëm të grupeve dhe individëve ekstremistë në këtë zonë të Kosovës.
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15. Prindërit mund të angazhohen në shkolla, të cilat mund të luajnë një rol të rëndësishëm 
në PEDH.

16. Gratë mund të luajnë rol të rëndësishëm në PEDH brenda familjeve të tyre dhe në 
komunitet. Ndërsa, BIK duhet të jetë më e hapur për gratë, autoritetet komunale duhet 
gjithashtu të marrin në konsideratë hapjen e zyrave për çështjet gjinore, familjare dhe të 
komuniteteve, të cilat mund të jenë një pikë fillimi në angazhimin e grave në PEDH.

17. Duhet të ndërmerren hulumtime të mëtejshme mbi perspektivën gjinore mbi 
ekstremizmin e dhunshëm. Një nga temat mund të jetë gjithashtu e lidhur me gratë që 
kanë përjetuar refuzimin nga institucionet publike të Kosovës, sepse ato mbanin shaminë, 
përfshirë atë nëse atyre u afroheshin individë dhe grupe radikale. 

18. Partneriteti me BIK-un është një aspekt i rëndësishëm i parandalimit të ekstremizmit të 
dhunshëm në kuptimin e vetëdijes fetare midis njerëzve për të parandaluar depërtimin e 
doktrinave dhe ideologjive ekstremiste. 

19. BIK duhet të ketë një rol më aktiv në PEDH. Një nga mënyrat e identifikuara në grupet e 
fokusit është lëshimi i përgjegjësive dhe krijimi i instituteve fetare që do të përfshiheshin 
në studimin e fesë dhe doktrinës fetare

20. BIK duhet të jetë më aktive në promovimin e interpretimeve fetare që përputhen me traditat 
e Kosovës. Ndërsa miratimi i një ligji mbi bashkësitë fetare shihet si një mënyrë për të 
forcuar rolin e BIK-ut dhe proceset e saj të brendshme, kjo duhet të shoqërohet me një 
bashkëpunim më të madh midis institucioneve dhe bashkësive fetare në nivel lokal.

21. Raportimi medial shpesh përkeqëson problemin dhe për këtë arsye ata mund ta ndryshojnë 
këtë situatë duke u angazhuar si pjesë e shoqërisë për të ndihmuar në rritjen e elasticitetit 
social ndaj ekstremizmit. 

22. Përveç përfshirjes më të madhe të BIK-ut, “duhet të ketë raportim medial për rastet 
pozitive brenda komunitetit”. Një raportim i tillë mbi rastet pozitive do të nxisë përpjekjet 
në nivelin e komunitetit dhe do të tregojë se komunitetet mund të bëhen më të fortë se sa 
grupet ekstremiste.

23. Institucionet qendrore të Kosovës duhet të hartojnë një strategji komunikimi, e cila duhet 
të përfshijë komunitetet fetare të Kosovës. Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet nxitjes 
së tolerancës fetare dhe etnike, dhënien e deklaratave fetare ndaj interpretimeve fetare 
ekstremiste, si dhe edukimin e imazhit të Kosovës si një shoqëri tolerante dhe paqësore.

Në përmbledhje, PEDH duhet të bazohet në aktivitetet institucionale dhe shoqërore, me përfshirjen 
si parimin kyç për rritjen e elasticitetit të shoqërisë kosovare. Qëndrueshmëria e karakterit të saj laik 
bazuar në respektin për traditat dhe diversitetin e saj fetar, duke ushqyer dialogun konstruktiv ndërmjet 
komuniteteve të ndryshme, shërben për krijimin e një shoqërie të hapur ku përfitimet e globalizimit 
mund të gëzohen nga popullata e saj duke minimizuar kështu paralajmërimet e ndryshme, përfshirë 
ekstremizmin e dhunshëm , të cilat janë pjesë e tendencave të globalizimit. Duke u përqendruar në 
opinionet e qytetarëve të Kosovës dhe ekspertëve me bazë në Kosovë, ky studim ka tentuar të hedh dritë 
mbi disa pyetje të hapura, duke ofruar kështu njohuri mbi mënyrat se si mund të mbështet dhe rritet 
elasticiteti i shoqërisë kosovare ndaj ekstremizmit të dhunshëm.
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5.  QËLLIMET, METODOLOGJIA DHE PËRKUFIZIMET
Ky studim analizon perceptimet e kosovarëve lidhur me ekstremizmin e dhunshëm dhe elasticitetin 

e shoqërisë kosovare ndaj presioneve të brendshme dhe të jashtme që çojnë në depërtimin e ideolog-
jive fetare ekstremiste dhe mënyrat se si institucionet mund ta rrisin këtë elasticitet. Ai e bën këtë duke 
shqyrtuar të dhënat sasiore të mbledhura nga UNDP dhe organizatat e tjera, raportet dhe disa nga ar-
tikujt e botuar nga mediat ndërkombëtare dhe nga të dhënat cilësore të grumbulluara përmes grupeve 
të fokusit të organizuara me institucionet publike dhe zyrtarët e agjencive të sigurisë, shoqërinë civile 
dhe qytetarët. Për këtë studim u organizuan tre grupe të fokusit, duke përfshirë një në Prishtinë, një në 
Gjilan dhe një në Hani i Elezit. Kanë marrë pjesë gjithsej 21 ekspertë, duke përfshirë zyrtarë të insti-
tucioneve publike, aktivistë të shoqërisë civile dhe udhëheqës fetarë. Pjesëmarrësit u rekrutuan në bazë 
të ekspertizës dhe funksioneve të tyre në çështje të ndryshme fetare, institucione publike qendrore dhe 
vendore, institucione arsimore dhe shoqëri civile, si dhe në bazë të përfshirjes së tyre në parandalimin 
dhe luftimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Pjesëmarrësit u informuan më parë rreth 
temës së grupeve të fokusit dhe ata dhanë individualisht pëlqimin me shkrim për të marrë pjesë. Grupet 
e fokusit përbëheshin nga minimumi 5 deri në 10 pjesëmarrës. Diskutimet në grupet e fokusit u bazuan 
në një grup të pyetjeve të strukturuara, një metodë që synon të vërejë ngjashmëritë dhe dallimet mes 
niveleve të ndryshme të institucioneve publike dhe mjediseve të ndryshme sociale dhe gjeografike. Py-
etjet u organizuan në pyetjet e angazhimit, pyetjet e eksplorimit dhe pyetjet dalëse. Disa pyetje nxitën 
nën-pyetje shtesë, varësisht nga përgjigjet e dhëna nga pjesëmarrësit. Secili grup i fokusit zgjati një orë 
e gjysmë deri në dy orë. 

Të dhënat e grumbulluara në grupet e fokusit u kategorizuan dhe u koduan, për të siguruar një grup 
të gjerë temash dhe konceptesh që dolën gjatë diskutimeve të grupeve të fokusit. Këto të dhëna u sin-
tetizuan pastaj për të kontrolluar përgjigjet më të shpeshta në disa nga çështjet e diskutuara në grupet 
e fokusit. Kufizimet kryesore të këtij studimi janë mungesa e intervistave me pjesëmarrësit në luftërat 
e huaja në Irak dhe Siri, analiza e cila është kryer në studime të tjera. UNDP ka ndërmarrë studime të 
tjera që përfshijnë këta pjesëmarrës, duke përfshirë edhe ata që janë arrestuar nga autoritetet e Kosovës. 
Termat kryesor të përdorur në këtë studim janë radikalizmi, ekstremizmi, ekstremizmi i dhunshëm dhe 
parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm (PEDH). Nuk ka përkufizime të pranuara gjerësisht në lidhje 
me këto terma.98 Ky studim do të përdorë përkufizimin e Fjalorit të Oksfordit për ekstremizmin, si 
“mbajtja e pikëpamjeve ekstreme politike apo fetare; fanatizëm”.99 “Ekstremizmi i dhunshëm përku-
fizohet si përdorim i drejtpërdrejt i dhunës, ose “inkurajimi, lejimi, justifikimi ose mbështetja e kryerjes 
së akteve të dhunshme për arritjen e qëllimeve politike, ideologjike, fetare, sociale ose ekonomike”.100 
Sipas këtyre përkufizimeve, përderisa ekstremizmi është një besim pasiv në ideologjitë dhe fanatizmin 
ekstremist, ekstremizmi i dhunshëm është një pjesëmarrje aktive, ose mbështetje aktive e dhunës për të 
arritur qëllimet e mësipërme.  

98 Strategjia PEDH e Kosovës ka miratuar përkufizimet e UNDP-së për ekstremizmin, ekstremizmin dhe radikalizmin e dhunshëm. Ju 
lutemi shihni: UNDP. 2015 “Vlerësim gjithëpërfshirës për të luftuar radikalizimin e dhunshëm në Kosovë” (Supra 13)). Sipas këtyre 
përkufizimeve, ekstremizmi përkufizohet si “refuzimi i një ose më shumë parimeve themelore të ideologjisë së saj kryesore”. Ekstremizmi 
fetar përcaktohet si dënim i “udhëheqësve apo shumicës së anëtarëve” të fesë së vet. Radikalizmi përkufizohet si një “proces i miratimit të 
besimeve fetare ekstremiste dhe në disa raste konvertimi në ekstremist të dhunshëm.” Ekstremizmi i dhunshëm përkufizohet si ekstremizëm 
që përfshin përdorimin e dhunës ... “Për informacione të mëtejshme ju lutemi shihni: Zyra e Kryeministrit. 2015. “Strategjia për Parandalimin 
e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizimit që çon në Terrorizëm 2015-2020” fq. 8.
99 Shih: https://en.oxforddictionaries.com/definition/extremism. Përkufizim i ngjashëm mund të gjendet për të përshkruar radikalizmin dhe 
ekstremizmin diku tjetër: “Radikalizimi më së shpeshti përshkruhet si një proces me anë të të cilit individët dhe grupet bëhen të socializuar në 
një botëkuptim të veçantë që konsiderohet radikal ose ekstrem.” Për hollësi të mëtejshme, shih: Aly, Anne dhe më të fortë Jason-Leigh. 2012. 
“Shqyrtimi i Rolit të Fesë në Radikalizimin e Ekstremizmit të dhunshëm Islamik”. Studime në Konflikti dhe Terrorizëm. Vol. 35, Botimi 12. 
Taylor dhe Francis. 
100 Byroja Federale e Hetimeve. “Çfarë është ekstremizmi i dhunshëm?” Https://cve.fbi.gov/whatis/. Përkufizimi i ngjashëm i ekstremizmit 
është definuar diku tjetër është radikalizmi: “Përkufizime të tjera rrisin radikalizmin me një tendencë
Drejt apo mbështetjes për përdorimin e dhunës si një rrugë legjitime për arritjen e objektivave të deklaruara. “Për detaje të mëtejshme, shih: 
Aly and Streigher, Supra 17.


