
Koncepte dhe 
Përkufizime 
QNL 



Përkufizime 
 Janë përdorur përkufizimet e hartuara nga Këshilli i Bashkëpunimit 
Rajonal; 



Ekstremizëm i Dhunshëm 
 Fenomen: 

1. Në të cilin njerezit ose grupet, në ndjekje të qëllimit të tyre ideologjik, 
shfaqin gatishmërinë për të përdorur dhunën si pasojë përfundimtare të 
mënyrës së tyre ekstremiste të të menduarit;  

2.Përdorimi i dhunës për të ndjekur qëllimet politike;  

3. Procesi i marrjes së pikëpamjeve ekstremiste / radikale (politike, fetare 
ose ideologjike) dhe vënies se tyre në veprim të dhunshëm; 

  



Parandalimi dhe luftimi i EDH 
Parandalimi: konsiston në perdorimin e metodave jo detyruese qe 
adresojne shkaqet dhe parandalojne përhapjen e mëtejshme të 
ekstremizmit të dhunshëm. 

Luftimi: kundershtimi i aktiviteteve te EDH; 

Qasje te kombinuara; 

Projektet e fokusuara tek parandalimi përfshijnë aktivitete të tilla si: a) 
ndërtimi i aftësive të të menduarit kritik, b) angazhimi i komunitetit, c) 
dialogu ndërfetar, d) mesazhe kundër ekstremizmit, e) fuqizimi i të rinjve 
dhe të gjitha gjinive, d) ndërgjegjësimi i nënave, grave dhe mësuesve për 
shenjat e radikalizimit dhe mënyrën e trajtimit të tij, f) ndërmjetësimi 
dhe masa të tjera, g) të drejtat e njeriut, h) programe arsimore, dhe i) 
aktivizmi paqësor. 



P/CVE-specifike 
 OSHC-të e listuara  në raportin hartëzues duhet të klasifikohen si 
specifike për P / LKEDH në rastet kur angazhohen në aktivitetet e 
mëposhtme: parandalimi dhe luftimi i ekstremizmit të dhunshëm,  

 deradikalizimi,  

 mosangazhimi dhe riintegrimi,  

 rritja e qëndrueshmërisë dhe  

 forcimi i komunitetit ndaj ekstremizmit të dhunshëm. Aktivitete të tilla 
janë të dizajnuara me qëllimin e qartë të ndërtimit të qëndrueshmërisë 
ndaj ekstremizmit të dhunshëm. 



De-radikalizimi 
 procesi social dhe psikologjik; 

 angazhimi dhe përfshirja e një një individi në ekstremizëm të dhunshëm 
zvogëlohet në masën që ata nuk janë më në rrezik të përfshirjes dhe 
angazhimit në veprimtari të dhunshme,  

 psh refuzimi i ideologjisë së dhunshme ose besimit dhe angazhimit për 
të përdorur dhunën, për ta avancuar atë.  

 De-radikalizimi mund t’i referohet çdo iniciative që përpiqet të arrijë një 
zvogëlim të rrezikut të ri kryerjes se nje akti te paligjshem, nëpërmjet 
adresimit të çështjeve specifike dhe relevante të mosangazhimit.  

  



Mos- angazhimi 
  

 procesi në të cilin një individ përjeton një ndryshim në rolin apo 
funksionin që zakonisht shoqërohet me një reduktim të pjesëmarrjes së 
dhunshme; - psh, heqja dore nga aktet e dhunshmë më shumë sesa nga 
ideologjia apo besimet themelore.  

 Kjo mund të mos përfshijë domosdoshmërisht largimin nga organizata  
apo lëvizja e ekstremizmit të dhunshëm.  

 Përveç kësaj, mos-angazhimi i plotë mund të vijë nga ndryshimi i rolit, 
që ky i fundit mund të ndikohet nga faktorë psikologjikë, si zhgënjimi, 
rraskapitja ose dështimi për të arritur pritshmerite që ndikuan në 
përfshirjen fillestare.  

 Kjo mund të çojë te një anëtar që kërkon një rol ose role të ndryshme 
brenda lëvizjes.  

  



Ri-integrimi: 
 Procesi në të cilin “luftëtarit të huaj terrorist” (LHT) te rikthyer ose ish-
ekstremistit te dhunshëm, i cili vleresohet se nuk paraqet kërcënim për 
sigurinë, i sigurohet: 

 mbështetje psiko-sociale,  

 arsim,  

 punësim  

 ose trajnim; 

 për të lehtësuar ri-hyrjen e tyre në komunitetin nga i cili kanë origjinën 
ose ne një komunitet tjetër të përshtatshëm. 



Mesazhe kundra atyre 
ekstremiste 

 mesazhe që ofrojnë një pamje alternative ndaj rekrutimit dhe 
propagandës ekstremiste.  

 Mesazhet mund të japin një përgjigje alternative  

 ose rrugën për të rekrutuarit potencialë të cilët mund të kërkojnë 
udhëzime ose kuptime.  

 Mesazhet kundër mund të kërkojnë gjithashtu 

të dekonstruktojnë  mesazhet ekstremiste  

 dhe  të ekspozojnë gabime logjike. 

  



Forcimi i komunitetit 
aftësia e një komuniteti për t’i bërë ballë, për t’u përgjigjur dhe për t’u 
rimëkëmbur nga një gamë e gjerë ngjarjesh të dëmshme dhe të 
padëshirueshme.  

[Ne varësi nga dizajni / synimi i një programi të “forcimit të komunitetit”, 
këto përpjekje mund të kategorizohen si specifike për P / LKEDH ose 
relevante për P / LKEDH] 



Relevante për P / LKEDH: 
 OSHC-të e renditura në raportin e hartëzimit klasifikohen si relevante 
për P / LKEDH kur angazhohen në aktivitete që në mënyrë indirekte 
adresojnë nxitësit e ekstremizmit të dhunshëm nëpërmjet: fuqizimit të 
të rinjve dhe grave, sundimit të ligjit, antikorrupsionit, angazhimit 
qytetar, të drejtat, demokracinë, qeverisjen e mirë, formimin 
profesional, arsimin, ndërtimin e besimit dhe angazhimin e komunitetit, 
si dhe zgjidhjen e konflikteve.  

 

Qëllimi i aktiviteteve të OShC-ve relevante për P / LKEDH nuk është të 
parandalojnë apo të luftojnë ekstremizmin e dhunshëm, por që 
megjithatë kontribuojnë në reduktimin e fenomenit ose ndërtimin e 
forcimit të komunitetit kundër ekstremizmit të dhunshëm. 



 Diskutime! 


