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Konferenca Rajonale në Sarajevë ofroi një forum të shkëlqyer për diskutimin dhe shkëmbimin e 

përvojave dhe praktikave mes profesionistëve të burgjeve, shërbimeve të provës dhe përfaqësuesve të 

organizmave bashkërenduese për Parandalimin dhe Kundërvënien ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm (P-

CVE) nga të 6 Vendet Përfituese të Instrumentit Horizontal nga rajoni i Ballkanit Perëndimor.  

Pjesëmarrësit diskutuan dhe ndanë ide mbi ndërtimin e sinergjive dhe qasjeve të përbashkëta në 

adresimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit në burgje. Ata shkëmbyen opinione mbi 

mënyrat e rritjes së ndërgjegjësimit dhe për ndërtimin e kapaciteteve të burgjeve dhe punonjësve të 

shërbimit të provës, si dhe për përmirësimin e qasjes shumë-sektoriale dhe ndër-institucionale duke 

rritur përfshirjen e shoqërisë civile dhe komuniteteve në procesin e rehabilitimit dhe pas lirimit të 

personave nga burgu. 

Konferenca doli me këto përfundime: 

• Pjesëmarrësit mirëpritën fillimin e Projektit Rajonal për adresimin e radikalizimit në burgjet 

në rajonin e Ballkanit Perëndimor, zbatuar nga Këshilli i Evropës sipas Programit të Instrumentit 

Horizontal për periudhën 2019-2022, financuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës. 

• Projekti do të mbështesë drejtpërdrejt zbatimin e "Planit të Përbashkët të Veprimit për 

Kundërvënien ndaj Terrorizmit për Ballkanin Perëndimor" dhe Marrëveshjet Dypalëshe 

lidhur me të, si dhe strategjitë dhe planet specifike të veprimit të secilit vend përfitues në fushën 

e Kundërvënies ndaj Terrorizmit/Kundërvënies ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm. 

• Projekti do të ofrojë forume për diskutime të hapura dhe shkëmbime sistematike për 

punonjësit e burgjeve dhe të shërbimit të provës në Ballkanin Perëndimor, duke i dhënë 

mundësinë të identifikojnë praktikat e mira, të mësojnë nga gabimet dhe të vendosin 

standarde minimale, të cilat do të rezultojë në përmirësimin e metodologjisë dhe mjeteve 

në kuadër të kundërvënies ndaj radikalizimit në burgje dhe në shtimin e përpjekjeve për 

rehabilitimin e të burgosurve ekstremistë të dhunshëm. 

• Projekti do të lehtësojë shkëmbimin rajonal të përvojës në zbatimin e programeve të 

posaçme të rehabilitimit apo planeve të trajtimit individual që kanë për qëllim shkëputjen 

nga dhuna. 

• Pjesëmarrësit ranë dakord se masat parandaluese në burgje duhet të forcohen më tej, gjë 

që mund të arrihet mes përpjekjeve të vazhdueshme për rritjen e ndërgjegjësimit dhe të 

kuptuarit të procesit të radikalizimit nga punonjësit, si dhe aplikimit më të gjerë të mjeteve dhe 

praktikave të personalizuara për identifikim dhe përzgjedhje. 

• Vlerësimi i rrezikut dhe nevojave duhet të kryhet sistematikisht nga profesionistë të 

trajnuar dhe duke i kushtuar vëmendje të posaçme identifikimit të të dënuarve të prekshëm nga 

radikalizimi. 

• Përpjekje të mëtejshme janë të nevojshme për të lehtësuar dhe fuqizuar partneritetet mes 

shumë agjencive për të parandaluar dhe për t'iu kundërvënë radikalizimit në burgje dhe 

për të siguruar mbështetjen e duhur të dënuarve për ekstremizëm të dhunshëm pas vuajtjes 

së dënimit. 

• Pjesëmarrësit e mirëpritën platformën e përbashkët rajonale të trajnimit që do t'u ofrohet 

punonjësve të burgjeve dhe të shërbimit të provës në Ballkanin Perëndimor. 

• Të gjithë pjesëmarrësit bien dakord se të pasurit e një mjedisi të shëndetshëm në burgje dhe 

menaxhimi i mirë i burgjeve janë të vetmit faktorë që mund të bëjë një ndryshim pozitiv në 

sigurimin e një rehabilitimi dhe riintegrimi të suksesshëm në shoqëri. 

• Pjesëmarrësit theksuan rolin e rëndësishëm të organizmave dhe mekanizmave të 

koordinimit në fushën e parandalimit dhe kundërvënies ndaj ekstremizmit të dhunshëm. 
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Vetëm bashkërendimi i fortë dhe i vazhdueshëm i të gjithë aktorëve të përfshirë në procesin e 

rehabilitimit dhe riintegrimit të të dënuarve për ekstremizëm të dhunshëm mund të garantojnë 

rezultate afatgjata dhe të qëndrueshme dhe të kontribuojnë për siguri dhe stabilitet në rajon. 


