
 
 

ZBATIMI I NJË DIMENSIONI GJINOR NË PËRPJEKJET PËR 
PARANDALIMIN DHE  

LUFTIMIN E EDH, SI DHE KOORDINIMI STRATEGJIK ME AXHENDËN 
PËR GRATË PAQEN DHE SIGURINË. 

  
 

QNL 



Akte nderkombetare 

•  Nje numer rezolutash te Keshillit te Sigurise se Kombeve te Bashkuara 
për Gratë Paqen dhe Sigurinë theksojnë rëndësinë e shoqërimit të 
përpjekjeve për të luftuar EDH me përpjekjet për të përparuar 
përfshirjen e grave në parandalimin, zgjidhjen dhe rindërtimin pas 
konfliktit; 



Akte nderkombetare te UN, OSCE, …. 

• Rezoluta e 6 e rishikimit të Strategjisë Globale të Luftës Kundër 
Terrorizmit e Asamblesë së Përgjithshme e miratuar në Qershor  2018 
thekson rolin e rëndësishëm të grave në luftën ndaj ekstremizmit të 
dhunshëm dhe nevojën për analizë gjinore e cila të integrohet në 
programet që synojnë adresimin e faktorëve që cojnë në radikalizëm.  

• Deklarata e Berlinit e Asamblesë Parlamentare të OSBE kërkon nga 
shtetet anëtare të OSBE të forcojnë përpjekjet e tyre për 
promovimin e përparimin e grave, duke përfshirë edhe institucionet 
e sektorit të sigurisë; 



Hartezimi “Shoqeria civile ne parandalimin dhe 
kundershtimin e ekstremizmit te dhunshem ne 
Shqiperi”  
• “ Lidhjet midis P/LEDH dhe gjinisë janë duke u bërë gjithmonë dhe 

më të qarta dhe krijojnë më shumë mundësi për organizata që 
drejtëpërdrejtë ose jo drejtpërdrejtë kontribuojnë në parandalimin 
dhe luftën ndaj këtyre fenomeneve”. (f.25) 

•  “ Pak vëmendje i është kushtuar dimensioneve praktike te zbatimit 
te dimensionit gjinor ne perpjekjet per P/LEDH, koherencen 
strategjike dhe si UN mund te mbeshtese shtetet dhe NGO te punojne 
per kete axhende. 



Dy strategji per promovimin e barazise gjinore dhe eliminimin e 
te gjitha formave te diskriminimit bazuar ne seks dhe gjini 

1)Rritja e ndërgjegjësimit gjinor dhe 2) integrimi gjinor; 

Ndërgjegjësimi gjinor referohet në aftësinë për ta parë shoqërinë nga 
perspektiva e roleve gjinore dhe për ta kuptuar se si kjo sjell efekte në 
nevojat e grave krahasuar me nevojat e burrave; 

 

2) Integrimi gjinor perfshin integrimin e perspektivës gjinore në 
përgatitjen, hartimin, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e 
politikave, masave rregullatore dhe programeve me qëllim barazinë 
midis burrave dhe grave dhe luftimin e diskriminimit” 



Ne kontekstin e parandalimit te EDH 

• Ndërgjegjësimi gjinor dhe integrimi gjinor kontribuojnë për një: 

1) informim dhe 2) targetim më të mirë të masave të marra për 
parandalimin dhe luftimin e EDH; 



Rolet e ndara; Impakti i ndryshëm 

• Rezoluta 1325 e Këshillit të Sigurisë njeh se konflikti i efekton gratë 
dhe vajzat në mënyrë të ndryshme nga burrat dhe djemtë dhe se 
angazhimi gjithëpërfshirës i grave në parandalimin, zgjidhjen e 
konfliktit si edhe rimdërtimin dhe përfshirja e tyre është integrale për 
paqen dhe sigurinë afatgjatë.  

• Impakti i dinamikave gjinore; 

•  faktorët që krijojnë kushte për EDH; 

•  rolet e ndara që burrat dhe gratë mund të luajnë ne luftimin dhe 
parandalimin e këtij fenomeni si edhe impaktin e ndryshëm që ky 
fenomen ka  mbi ta; 

 



Pse eshte i rendesishem integrimi gjinor ne 
kete fushe? 

• Sipas Qendrës për Politikat e Sigurisë në Beograd 2016, vlerësimet 
mediatike dhe analitike te luftetarëve të huaj dhe migrantëve për në 
shtetin islamik nga Ballkani Perëndimor janë: 

• Shqipëria: totali 90-150; 13-29 gra; 

• Bosnja Herzegovina: 192-340; 36 gra; 

• Kroacia: 1-6; 1-4 gra; 

• Kosova: 100-232; 42 gra; 

• Maqedonia: 12-146; 1 grua; 

• Mali i Zi:13-30; 

• Serbia:50-350; 1 grua; 

 



KONKLUZION 

•  Studime të ndryshme kanë zbuluar se gratë si edhe burrat, luajnë rol 
të rëndësishëm në grupet ekstremiste edhe pse këto role janë të 
ndryshme. 



Komiteti i KE-rolet e grave 

• 1. KONTRIBUESE AKTIVE si gra dhe nena, mësuese, mjeke, infermjere, 
lehtesuese, kryejnë role logjistike për organizatën terroriste; 

• 2.REKRUTUESE duke u bërë thirrje grave të tjera ti bashkohen grupit; 

Ato propogandojnë dhe këshillojnë si ti kapërcejnë kundërshtimet nga 
familjarët e tyre përpara nisjes; 

3. INKURAJOJNË AKTE TERRORISTE. Janë të dokumentuara rastet e grave që 
janë përfshirë në akte terroriste; (bomba vetevrasese, pjesemarrje ne sulme, 
etj) 

Ideologe, mbeshtetese financiare, 



Perceptime te pasakta ne lidhje me rolin e 
grave 

• Grate jane pare si pjese te familjeve dhe komuniteteve, si gra dhe 
nena por jo si individe me te drejte zgjedhje dhe fuqie. 

• Kur grate u jane bashkuar grupeve ekstremiste ose kane udhetuar per 
ne zonat e konfliktit, ato shpesh jane perceptuar dhe raportuar nga 
media si passive, viktima te manipuluara me shume se sa pjesemarrje 
aktive.  

• Kjo sjell efekte ne mos perkthimin e kesaj ceshtje ne politika reale. 

 



Rast studimor 

• Nje nder rastet tipike gjate procedimeve penale eshte edhe rasti i Beate Zschape, ekstremiste dhe anetare e 
organizates terroriste NSU ne Gjermani. Beate Zschape  qe ne moshe te hershme ishte pjese e grupeve 
ekstremiste dhe terroriste derisa me pas arriti te pozicionohej si nje nder 3 lideret e organizates gjermane 
NSU , duke lene keshtu menjane cdo cilesim te grave si qenie te buta , paqesore dhe jo te dhunshme. 

• Ne fakt ajo perdorte pikerisht keto virtyte te supozuara  per te fshehur aktivitetin e saj kriminal ndaj pjeses 
tjeter te shoqerise madje edhe ndaj vete policise. Madje shume here policia kishte qene shume prane kapjes 
se saj por per shkak te ketyre hamendesimeve dhe stereotioeve sociale ajo kishte mundur ti shpetonte 
drejtesise. Madje edhe pas dorezimit te saj ne polici shpesh opinioni publik mundohej te justifikonte 
pjesmarrjen e saj ne organizate duke e cilesuar ate si nje pjesmarrse pasive dhe dytesore. 

• Pertej gjithe ketyre arriti te vertetohej pjesmarrja e saj ne nje prej organizatave me te rrezikshme terroriste 
Gjermane, duke e denuar keshtu me burgim te perjetshem.  

• Kjo vertetoj jo vetem fajesine e saj por edhe nje  raport te fondacionit “Amadeu Antonio”. Nje OJF Gjermane  
kunder racizmit e cila ne kete raport te sajin  thekson se grate gjermane pertej cilesimit te tyre te 
pergjithshem si paqesore dhe jo te dhunshme, kane qene te perfshira ne organizatat Naziste gjermane qe 
prej Luftes se Dyte Boterore. Por edhe pas mbarimit te Luftes se Dyte Botere nje numer i madh grash jane 
perfshire ne mjaft grupe ekstremiste apo militante, madje duke zene edhe pozicione drejtuese. 

 

 



Analiza e faktoreve që cojnë ne EDH dhe 
radikalizem 

•  Kryerja e analizës gjinore të faktorëve që cojnë në EDH dhe 
radikalizim si edhe e roleve të diferencuara që gratë dhe burrat luajnë 
në shoqëri na ndihmon në kuptimin e motiveve të ndryshme që bëjnë 
që burrat dhe gratë tu bashkohen rrjeteve ekstremiste dhe terroriste; 

Punë në grupe analiza gjinore e faktorëve që cojnë në EDH dhe 
radikalizëm; 

Kjo analizë do të ndihmojë për të kuptuar procesin e radikalizimit të 
burrave dhe grave dhe rolin e tyre ne PCVE; 



Konkluzion  

• Burrat dhe grate ndajne shume faktore te njejte shtytes dhe terheqes 
qe i cojne ato ne EDH, megjithese ndryshojne ne permbajtjen e tyre 
dhe ne lidhjen reciproke nga nje person tek tjetri; 



Metodologjia e nje permbledhje ne te cilin do 
te referohemi 

• Intervista te thelluara me Hadiya Masieh, e cila ka punuar me 
programin Channel, ofrues mbeshtetje qe nga viti 2010, ne te cilin ajo 
ka reflektuar mbi vleresimet e 50 grave dhe vajzave te moshes 13-30 
vjec, te cilat i mentoroi midis viteve 2013 dhe 2016; 



Faktoret (referuar studimeve ekzistuese) 

• kundershtimi i feminizmit perendimor; 

• Kontakte online me rekrutues qe ofrojne martese dhe aventure; 

• Influenca e bashkemoshatareve ose familjes; 

• Ndjekja e nje ideologjie; 

• Naiviteti dhe optimizmi romantic; 

• Shansi per tu bere pjese dickaje te re, terheqese; 



Faktoret sipas studimeve ekzistuese 

• Izolimi per shkak te kufizimeve ne hapesirat publike, pabarazia dhe 
margjinalizimi; 

• Te arsimuara, te ndergjegjshme per poltikat dhe te frustruara prej 
tyre, te pafuqishme per te ndryshuar; Besojne ne versionin utopik se 
do te kujdesen per vuajtjet e tyre, do ti mbrojne nga pushteti I 
perendimoreve dhe do te sigurojne nje menyre jetese qe nuk mund te 
jetohet ne vendet perendimore; 

• Sensi i perkatesise; Targetohen vajza pa lidhje familjare duke I 
premtuar nje familje; 



Faktoret sipas studimeve ekzistuese 

• Ju shitet nje enderr utopike: nje vend ku mund te praktikojne lirisht 
besimin dhe nuk i nenshtrohen margjinalizimit ose Islamofobise; 

• Eshte konstatuar targetimi i personave me probleme ne sjelljet e tyre 
sociale ose ne shendetin mendor; 

• Eshte konstatuar nje targetim i te konvertuareve te rinj qe jane te 
gatshem te tregojne perkushtimin e tyre ndaje besimit; 

• Premtimi i fuqizimit dhe aventures per grate e cila bazohet ne 
deshiren per me shume pjesemarrje ne diskutime publike dhe marrje 
ne kontroll te jetes se tyre; 

 



Menyrat e rekrutimit 

• Studimi i interesave permes monitorimit te ketyre interesave ne 
internet dhe premtimet per permbushje te tyre; Shume nga grate dhe 
vajzat e intervistuara kane pohuar se jane rekrutuar perms 
platformave te medias sociale si Twitter, Facebook, Instagram, dhe 
Google Plus, si edhe aplikacione mesazhesh te ndryshme si 
WhatsApp, Telegram, Kik Messenger, dhe Surespot. 

• Prezantime nga miq; video; 

 

 

 



Menyrat e rekrutimit 

• Rekrutimi i burrave dhe djemve mund gte ndodh me shpesh ne rruge 
ose xhami ndersa rekrutimi i grave dhe vajzave mund te ndodh ne 
shtepi ose online; 



Faktore shtytes 

• Pritshmeri te papermbushura; 

• Zhgenjim nga nje strategji/iniciative/veprim; 

• Veshtiresi per tu pershtatur me jeten e nje klandestini; 

• Paaftesia per te perballur dhunen fizike dhe psikologjike; 

• Tejlodhja; 



Faktore terheqes 

• Nderveprim personal; 

• Mundesi punesimi dhe arsimi 

• Deshira per tu martuar dhe krijuar nje familje; 

• Fuqizim financiar; 

• Amnisti; 



Mosangazhimi 

• Mendimi kritik dhe venia ne pikepyetje e pozicionit te tyre; 

• Mbeshtetje per te risjelle lidhjet familjare dhe shoqerore; 

• Mentorimi i vazhdueshem ne nje mjedis te sigurte, Mentorimi eshte 
kritik ne procesin e mosangazhimit dhe ndihmon per te krijuar besim, 
marredhenie, pergjegjshmeri dhe histori jete; 



Konkluzion 

• Mosangazhimi eshte nje process individual qe duhet te konsiderohet 
per kompleksitetin e personalitetit te nje individi duke perfshire 
pritshmeri sociale gjinore dhe vecori identiteti. 

 



Shembuj për diskutim 

• Mungesa e besimit ne sistemin e drejtësisë penale mund të krijojë 
kushte për dhunë dhe abuzim. 

Eksperienca negative me aktorët e sistemit të drejtësisë penale duke 
përfshirë diskriminimin gjinor mund të përbëjnë një faktor kontribues si 
për gratë ashtu edhe për burrat;…. 
-“ 9 Gra te intervistuara per nje studim treguan se ishin te papuna, 
single dhe te braktisura nga familjet e tyre”  
 



Profili i nje gruaje , efektet e EDH 

• E ve; 

• E re ne moshe; 

• Me pergjegjesine per te rritur femijet me pak ose aspak ndihme nga 
shteti; 

• Viktima te ngacmimeve dhe abuzimeve; 

• Me problem psikologjike si depresioni; 

• Pasiguri, ankth; 

• Pa ndihme; 

• Te kapura midis sistemit dhe aktoreve te P/CVE 



Konsiderata gjinore për diskutim 

• Siguro bashkëpunim mes aktorëve kombëtarë dhe lokalë; 

Qeveritë duhet të krijojnë: 

1) kuadrin operacional dhe mekanizmat, të cilat lehtësojnë përfshirjen 
dhe dialogun përfshirës dhe debatin mes zyrtarëve ne nivel 
kombëtarë dhe vendor  

2) Dialogun me grupet e shoqërisë civile që punojnë në cështjet 
gjinore, në lidhje me gratë, paqen dhe sigurinë, parandalimin e 
dhunës, zhvillimin, të drejtat e njeriut, ndërtimin e paqes, reformën 
në sektorin e sigurisë dhe qeverisjen e mirë. 



Konsiderata gjinore 

•  Partneritet me kompanitë e sektorit privat për të eksploruar mundësi 
mbështetje financiare për ide dhe platforma të reja; 

• Angazhohu me komunikim dhe profesionistë të medias për të rritur 
ndërgjegjësimin në lidhje me këto cështje; 

•  Të prioritizohet siguria e grave në programet për P/LEDH;  

• Procedura standard veprimi per te vleresuar riskun e sigurise. 

Donatorë. Qeveritë, organizata të shoqërisë civile, partnerë ndërkombëtarë 
dhe të tjerë duhet të zhvillojnë dhe zbatojnë procedura standard veprimi për 
të vlerësuar riskun e sigurisë në ndërmarrjen e aktiviteteve që forcojnë rolin 
e grave në PEDH brenda kontekstit lokal; Kjo kërkon bashkëpunim me 
autoritetet vendore për të realizuar sigurinë; 



Konsiderata gjinore per diskutim (Plani i 
Veprimit te UN per parandalimin e EDH) 

•  Integro perspektivën gjinore në përpjekjet për parandalimin e 
ekstremizmit të dhunshëm; 

•  Investo në studime të ndjeshme gjinore dhe të dhëna mbi rolin e 
grave në EDH, duke përfshirë identifikimin e faktorëve që I bëjnë 
gratë te bashkohen me grupet e dhunshme ekstremiste si edhe 
impakti i strategjive që luftojnë terrorizmin në jetët e tyre, me 
qëllim që të zhvillohen poIitika të targetuara dhe të bazuara në të 
dhëna dhe përgjigje të programuara; 

• Përfshirja e grave dhe grupeve të tjera të nënpërfaqësuara në 
agjencitë ligjzbatuese dhe të sigurisë; 



Konsiderata gjinore 

• Ndërtimi i kapaciteteve të grave dhe grupeve të shoqërisë civile për 
tu angazhuar në përpjekjet për parandalimin dhe përgjigjen ndaj EDH; 

• Të sigurohet që një porcion i të gjitha fondeve i dedikohet adresimit 
te EDH; 

• Pune ne grupe-reflektimi i perspektives gjinore ne planet e veprimit 
te OJF-ve ne nivel vendor; 

 



Rast për diskutim 

• Si ndikon nënpërfaqësimi i grave në sektorin e sigurisë, sidomos në 
vendimmarrje me rolin e tyre ne PCVE? 

• Përfshirja e grave në këta sektorë do të lejonte pjesëmarrjen e tyre në 
vendimmarrje në lidhje me PCVE dhe rritjen e përgjegjësisë për 
cështje që lidhen me mirëqenien e komunitetit; 



Roli i grave ne parandalimin e EDH 

• Gratë janë të pozicionuara mirë për të identifikuar shenjat e dhunës. Roli 
i tyre qëndror në familje dhe komunitet i vendos ato në një pozicion të 
mirë për të njohur llojet e pazakonta të sjelljes dhe aktivitetit, si 
mobilizimi i armëve, etj. 

• Gratë punonjese policie  (edhe Brenda policimit në komunitet) janë të 
rëndësishme për rritjen e efektivitetetit të forcave të policisë, duke 
përfshirë reduktimin e dhunës dhe ndërtimin e besimit me komunitetet 
lokale. 

• Gratë dhe vajzat e kanë më të lehtë të raportojnë dhunën seksuale dhe 
forma të tjera të dhunës me bazë gjinore tek oficeret e policisë gra; 

• Gratë në pozicione lidershipi mundësojnë që strategji, politika dhe 
programe të jenë më përfshirëse; Roli i grave në këshillat e sigurisë në 
bashki; 



Vijon…. 

• NGO shpesh bashkëpunojnë me gratë për të rritur ndërgjegjësimin në 
lidhje me rreziqet e përfshirjes në ekstremizmin e dhunshëm dhe në 
identifikimin e shenjave tek fëmijët dhe adoleshentët që bëhen të 
interesuar për ideologjitë e dhunshme. 

• Komunikimi përmes historive të grave se si zgjedhjet e fëmijëve i kanë 
shkatërruar ata dhe familjet e tyre; Këto mesazhe i bejne prindërit te 
marrin masa për mbrojtjen e familjeve të tyre; Interneti-mjet i fuqishem 
per trajtimin e aspekteve gjinore te P/CVE, mjet komunikimi, mendimi kritik 
dhe dialogu; 

• Historitë që përfshijnë ish ekstremistë janë gjithashtu të fuqishme; 
komunikimi i të rinjve me të mbijetuar të rrjeteve ekstremiste; 

• Praktikat e mira të institucioneve që punojnë në këtë fushë; 



Vijon…. 

• Diskutimet e meparshme te gjinise jane fokusuar ne rolin e grave dhe 
vajzave. Nje kuptim i plote i roleve gjinore duhet te perfshije 
gjithashtu djemte dhe burrat. 

Programet CVE duhet te foksuohen ne rolin e demshem te burrave ne 
VE si edhe ne rolin e shendetshem te burrave ne CVE 



Praktika te mira 

• Pjesëmarrja e grave në polici dhe institucionet e tjera të sigurisë; 

• Politika të ndjeshme gjinore; 

• Trajnime mbi perspektivën gjinore në lidhje me P/LEDH ne Akademinë 
e Sigurisë; 

• Përfshi organizatat lokale të grave; 

• Kuptimi i qartë i lidhjes së sistemit të drejtësisë me sigurinë dhe 
rëndësia e integrimit gjinor në sistemin e drejtësisë penale; 

• Forcimi i lidhjes se komunitetit me agjencite ligjzbatuese; 

 

 

 



Policia e Oslo ne Norvegji 

• Oficeret e policisë gra kanë marrë drejtimin për të ndërtuar marëdhënie 
të besueshme me gratë nga komunitetet e minoriteteve; 

• Sjellja së bashku e grave nga minoritete të ndryshme në evente forcon 
besueshmërinë e tyre dhe i aftëson ato të krijojnë rrjete mes tyre; 

• Të përfshish perspektivën gjinore nuk nënkupton të fokusohesh vetëm 
tek gratë, të kuptuarit edhe të shqetësimeve të të rinjve burra ishte shumë 
i rëndësishëm për të përmirësuar situatën e sigurisë; 

• Më shumë oficere gra duhet ti bashkohen skuadrave për parandalimin e 
EDH; 

• Diskutime me pjesëmarrësit në lidhje me rastin; 



Praktika e Bosnjes, gender Focal Point ne MB 

• Pikat fokale/nepunesit gjinore instrument ekspertize ne lidhje me 
ceshtjet gjinore ne ministri; eshte e rendesishme qe pikat fokale te 
jene gra dhe burra; 

• Nëse pikat fokale gender kanë mundësi të përfshien në zhvillimin e 
strategjive për parandalimin e EDH ato mund të jenë një burim 
strategjik; 

• Sfidë mbetet fakti që këta nëpunës nuk merren vetëm më cështje 
gjinore; 

• Veshtrim krahasues: situate e njejte ne vendin tone; nuk jane full 
time nepunes gjinore; kryejne disa detyra; nuk jane aktive ne 
politikat, strategjite dhe planet e veprimit ne nivel vendor; 



Praktike e mire-Mekanizma 

• Roli i grave dhe organizatave te grave ne Keshillat e Sigurise ne nivel 
vendor; 

• Roli i specialistes se barazise gjinore ne keto keshilla; 



Çfarë është Këshilli Vendor i Sigurisë? 
 • Kryesuar nga kryetari i bashkisë, këshilli vendor i sigurisë përbëhet nga aktorë vendorë që 

përfaqësojnë policinë e shtetit dhe atë bashkiake, shërbimet sociale, arsimin, shërbimet 
shëndetësore, shërbimin pyjor dhe mjedisin, prefekturën, shoqërinë civile, bashkësitë fetare, 
komunitetin e biznesit, mediat lokale, grupet vullnetare, dhe organizata të tjera vendore. Këshilli 
vepron sipas një rregulloreje të miratuar nga anëtarët e saj, ku përcaktohet qëllimi dhe struktura 
si dhe modalitetet e funksionimit, sekretariati, bashkëpunimi dhe raportimi. Rregullorja përcakton 
edhe krijimin e grupeve të përkohshme (ad hoc) sipas problematikave të veçanta në nivel vendor. 

• Vendimet e marra në këshill ofrohen në formën e rekomandimeve për institucionet vendore 
përgjegjëse, të cilat nga ana e tyre raportojnë për veprimtaritë e realizuara për trajtimin e 
çështjeve të sigurisë publike vendore. Ndryshe nga mekanizmat e tjerë ekzistues të referimit në 
nivel vendor që janë të kufizuara vetëm në aspektin e organizimit dhe funksionimit të sistemit, 
fushëveprimi i këshillit vendor të sigurisë është i pakufizuar për sa i përket tematikave që mbulon 
dhe çështjeve që trajton. 

• Në mungesë të një mekanizmi të krijuar posaçërisht për radikalizimin dhe ekstremizmin e 
dhunshëm, këshilli i sigurisë është forumi i duhur për të trajtuar shumë çështje vendore që nuk 
mund të trajtohen me mekanizmat vendore. Ai trajton faktorët shtytës drejt radikalizimit dhe 
ekstremizmit të dhunshëm, të tilla si përjashtimi, pabarazia, diskriminimi, mohimi i të drejtave 
dhe lirive civile si dhe faktorët tërheqës, përfshirë këtu ekzistencën e grupeve ekstremiste 
vendore dhe propagandën dhe predikimin e shtrembëruar të drejtuesve fetarë. Ajo që është 
veçanërisht e rëndësishme është fakti se këshilli vendor i sigurisë lehtëson komunikimin dhe 
bashkëpunimin ndërmjet dy aktorëve kryesorë të sigurisë vendore: kryetarin e bashkisë dhe 
kreun e komisariatit të policisë. 

 



Roli i NGO-ve 

• Krijimi i rrjeteve formale dhe informale nga organizatat e shoqërisë 
civile të cilat advokojnë për një përfshirje më të madhe të 
politikëbërësve në këtë fushë, duke përfshirë cështjet që lidhen me 
përfshirjen gjinore dhe pjesëmarrjen e grave; 



Integrimi i WPS/GPS dhe PCVE 

• Integrimi dhe prioritizimi i eksperiencës, mësimeve dhe praktikave të 
mira nga ata që punojnë me cështjet e GPS është  shumë i vlefshëm; 

• Cështjet GPS/WPS dhe PCVE duhet te integrohen, pavarësisht sfidave; 
Nuk ka njohuri të plota që PCVE është një strategji brenda një kuadri 
më të gjerë të WPS; Faktorët kontribues të EDH efektojnë paqen, 
stabilitetin dhe zhvillimin; 

• Zhvillimi i Planit te Veprimit mbi GPS dhe sigurimi se ky plan integron 
dimensionin P/CVE. (shmanget mbivendosja, konsultime me 
shoqërinë civile, te sigurohet qe Strategjitë PCVE te kene qasjen nga 
poshte lart me inpute te komunitetit qe vleresojne sigurinë) 



Mbështetja e shoqërisë civile 

• Fonde të dedikuara për organizatat e shoqërisë civile që kanë programe në 
PCVE, vecanërisht ato që drejtohen nga gratë; Fonde te qendrueshme ne 
kohe mundesojne vleresimin se si NGO e integrojne kete component ne 
punen e tyre; Aplikimi  ikonsideratave gjinore ne kontekstin lokal kerkon nje 
qasje aktiviste per mbeshtetje per CVE; 

• Platforma kombëtare lokale dhe rajonale; 

• Konsultim me shoqërinë civile gjatë vlerësimit të strategjive PCVE; 

• Angazhimi i komunitetit; 

• Komunikimi strategjik dhe fushata ne media; 

• Angazhimi jo vetem i politikeberesve dhe OJF-ve por edhe drejtueseve te 
fese, komuniteteve, medias dhe sektorit privat qe luajne rol shume te 
rendesishem; 

 

 



Media dhe qasjet e shumefishta 

• Nje qasje e tille e ben median te identifikoje ku kategorite e ndryshme 
te shtypjes si gender, raca, klasa dhe lokalitetit bashkohen. 



Konkluzion 

• Te mos konsiderosh aspektet gjinore ne radikalizim, angazhim, 
mosangazhim mund te kete impakte negative per parandalimin ose 
mosangazhimin dhe programet e riintegrimit; 

• Struktura sociale qe promovojne pabarazi gjinore dhe varesi gjinore 
krijojne shume presion dhe e terheqin nje grua te radikalizuar per te 
kryer akte terroriste; 
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• Ju faleminderit! 


