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Konferenca e mbajtur në Shkup ofroi një forum të shkëlqyeshëm për autoritetet e burgjeve 

dhe 6 praktikantët përfitues të Projektit Horizontal Facility, nga Ballkani Perëndimor , për të 

rritur bashkëpunimin në deradikalizimin në burgje dhe për të filluar një shkëmbim praktikash 

të mira për distancimin nga dhuna dhe forcimin e menaxhimit të burgjeve, gjë e cila duhet të 

sjellë rehabilitimin e suksesshëm të shkelësve ekstremistë të dhunshëm dhe riintegrimin e tyre 

në shoqëri. 

Prezantimet dhe diskutimet u përqendruan në një larmi të madhe temash të radikalizimit, duke 

përfshirë fenomenin e ekstremizmit të dhunshëm dhe procesin e radikalizimit në burgje, 

standardet dhe praktikat ndërkombëtare që trajtojnë çështjen e radikalizimit në burgje dhe 

praktikat e mira në shtetet e tjera anëtare të Këshilli të Evropës, nevojën për bashkëpunimin 

ndër-ministror dhe rajonal në trajtimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe parandalimin e 

radikalizimit në burgje, menaxhimin e mirë të burgjeve, rehabilitimin dhe programet e 

trajtimit të të burgosurve të radikalizuar. Të 6 sistemet e burgjeve të pranishme në konferencë 

prezantuan praktikat dhe sfidat e tyre përkatëse për trajtimin e çështjes së ekstremizmit të 

dhunshëm dhe radikalizimit në burgje. 

U miratuan konkluzionet e mëposhtme: 

 

• Pjesëmarrësit në konferencën dy-ditore mirëpritën pa rezerva rritjen e bashkëpunimit 

rajonal për qasjet dhe metodologjitë në trajtimin e çështjes së ekstremizmit të dhunshëm 

dhe radikalizimit në burgje dhe bënë thirrje për përmirësim të mëtejshëm të tyre. 

 

• Pjesëmarrësit bënë thirrje për forcimin të mëtejshëm të bashkëpunimit mes shërbimeve 

përkatëse të burgjeve dhe shkëmbim të praktikave të mira në fushën e mjeteve të 

shqyrtimit dhe vlerësimit duke marrë parasysh aspektin e veçantë sociologjik, kulturor 

dhe etnik të shoqërive të ndryshme të Ballkanit Perëndimor. 

 

• Pjesëmarrësit mirëpritën idenë e vazhdimit të shkëmbimit të ideve dhe përvojës në 

zbatimin e programeve të veçanta të rehabilitimit ose të planeve individuale të trajtimit 

për të burgosurit e radikalizuar dhe praktikat e menaxhimit të riskut dhe vendosjes së 

tyre në burgje. 

 

• Shkëmbimi e strategjive dhe moduleve të trajnimit të mirë të stafit të burgjeve mes 

shërbimeve të burgjeve në Ballkanin Perëndimor u theksua si një objektiv për t’u arritur. 

 

• Stafi i vijës së parë të trajnohet në mënyrë që të veprojë në përputhje me parimet e 

sigurisë dinamike për të garantuar sigurinë, sigurimin dhe rendin në burg dhe kontributin 

në rehabilitimin e të burgosurve. 

 

• Të gjithë pjesëmarrësit ranë dakord që trajnimet e përgjithshme të ndërgjegjësimit për 

radikalizimin janë shumë të rekomandueshme për të gjithë stafin e burgjeve, duke 

përfshirë teknikat themelore të identifikimit, me theks tek profesionistët e burgjeve që 

punojnë drejtpërdrejt me shkelësit e dhunshëm ekstremistë dhe nevojën për trajnimin e 

tyre të thelluar dhe të specializuar sipas rolit të tyre përkatës në proces. 

 

• Menaxhimi i mirë i burgjeve dhe plani individual i dënimit, me theks tek qëllimet, 

motivet dhe nevojat e të burgosurve, garantojnë përpjekje të suksesshme dhe të 

përqendruara të rehabilitimit të të gjithë të burgosurve, duke përfshirë ekstremistët e 

dhunshëm, për të siguruar integrim të sigurt të tyre në shoqëri. 
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• Është shumë e rëndësishme t’i kushtohet vëmendje e veçantë menaxhimit të grupeve të 

caktuara, të tilla si të rinjtë, shkelëset femra dhe shkelësve për herë të parë. 

 

• Pjesëmarrësit nënvizuan nevojën për përfshirjen e bashkësive 

fetare/priftërinjve/imamëve në procesin e distancimit nga dhuna. Duhet të merret në 

konsideratë gjithashtu edhe përfshirja e vullnetarëve, bashkëmoshatarëve dhe anëtarëve 

të familjes, pasi ata mund të jenë shumë të dobishme për riintegrimin e efektshëm të 

shkelësve. 

 

• Përgjegjësia për të parandaluar ekstremistët e dhunshëm të kryejnë shkelje apo 

rishkelje, menaxhuar shkelësit ekstremistë në burgje dhe integruar ata me sukses në 

shoqëri, nuk është vetëm përgjegjësi e shërbimeve korrektuese, por edhe e agjencive dhe 

organizatave të ndryshme kombëtare, duke përfshirë shoqërinë civile. 

 

• Pjesëmarrësit ranë dakord se çelësi për të luftuar këtë fenomen është pasja e një 

bashkëpunimi të efektshëm dhe të qëndrueshëm me shërbimet e provës dhe 

bashkëpunimi ndërmjet agjencive. Rregullimet mes shumë agjencive me një fokus si në 

përpjekjet e sigurisë dhe rehabilitimit, ashtu edhe në lehtësimin e mundësive, mund të 

ndihmojnë për të ndryshuar interesin e individit dhe përfshirjen në ekstremizëm. 

 

• Investimi i mëtejshëm në fushën kërkimore në rajon është thelbësor për të siguruar më 

shumë informacion të bazuar në prova në lidhje me rrezikun dhe faktorët mbrojtës, heqje 

dorë, distancim dhe programe për shkelësit e dhunshëm ekstremistë. Mbledhja e 

vazhdueshme e të dhënave qendrore për mjetet e vlerësimit të nevojave dhe të riskut, 

tashmë në fuqi, do të ishte një pikënisje e mirë për këtë proces. 

 

• Pjesëmarrësit ranë dakord se kufizimet buxhetore dhe burimet e pakta nuk mund të 

përdoren si përligjje për mosveprimin dhe kërkimin e inkurajuar për qasje inovative për 

të trajtuar këtë fenomen; 

 

• Të gjithë pjesëmarrësit ranë dakord se për hartimin e masave të sigurisë dhe sigurimit 

lidhur me shkelësit e dhunshëm ekstremistë, është e rëndësishme që këto të bazohen tek 

shteti i së drejtës dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. 

 

• Nga pikëpamja e organizatorëve, vazhdon puna duke qenë e bazuar tek rezultatet dhe 

konkluzionet e konferencës në Shkup dhe përdorimi i saj si një bazë për zhvillimin e një 

projekti gjithëpërfshirës rajonal për radikalizimin në burgje dhe distancimin nga dhuna, 

që do të zbatohen në fazën 2 të projektit Horizontal Facility, i bashkë-financuar nga 

Bashkimi Evropian dhe të Këshilli i Evropës, i zbatuar nga Këshilli i Evropës. 


