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 Historiku 

1.            Për burgjet është shprehur shqetësimi se ato mund të përdoren si një terren nxitës për 

ekstremistët e dhunshëm të radikalizuar dhe se shkelësit e radikalizuar të ligjit që lirohen nga 

burgu ose ata që janë në provë nuk janë duke u rehabilituar siç duhet. Një rritje e tillë u pa pas 

një numri të akteve terroriste të kryera në Evropë në vitin 2015 dhe në vitin 2016, pasi një numër 

i autorëve kryesorë të këtyre veprave kishin kaluar nëpër sistemin e drejtësisë penale. 

2.             Nevoja për të qartësuar rolin që shërbimet e burgjeve dhe shërbimi i provës mund dhe 

duhet të luajë në parandalimin dhe trajtimin e radikalizimit që çon në ekstremizëm të dhunshëm, 

ka bërë që Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës të miratojë "Udhëzimeve për shërbimet e 

burgjeve dhe të provës lidhur me radikalizimin dhe ekstremizmin e dhunshëm " [2] . Kjo gjë 

është pjesë e veprimeve të ndërmarra nga shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, siç është rënë 

dakord në Sesionin e 125-të të Komitetit të Ministrave (Bruksel, 19 maj 2015) [3]. 

3.             Udhëzimet synojnë dhënien e një kornize të përgjithshme ligjore dhe etike për hartimin 

e politikave dhe reagimeve të përshtatshme që janë në përputhje me standardet dhe parimet e 

Këshillit të Evropës në lidhje me sundimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Ata 

mbështesin rëndësinë e investimit në burgje të mira dhe menaxhimin e provës dhe nevojën për të 

trajnuar personelin me standarde të larta profesionale dhe etike për të luftuar radikalizmin në 

mënyrë të efektshme që çon në ekstremizëm të dhunshëm. Ata gjithashtu theksojnë se puna e 

burgjeve dhe provës duhet të shihet si pjesë e një strategjie gjithëpërfshirëse e shumë agjensive 

për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm. 

4.             Përveç kësaj, u vendos që hartohet një manual për shërbimet e burgjeve dhe të provës 

të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës për të ndërtuar dhe zhvilluar më tej grupin e 

standardeve dhe parimeve të përfshira tek Udhëzimet. Qëllimi i "Manualit" i cili do të përdoret 

dhe lexohet së bashku me Udhëzimet dhe në përputhje me ligjin vendor dhe standardet 

ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, është të ofrojë këshilla praktike për shërbimet e burgjeve 

dhe të provës, të identifikojë një listë të treguesve të radikalizimit, të japë shembuj të mjeteve 

dhe metodave të mundshme për të parandaluar dhe trajtuar radikalizimin që çon në ekstremizëm 

të dhunshëm dhe të identifikojë disa praktika të rekomanduara në këtë drejtim. 

5.             Manuali ka për qëllim të jetë në përputhje me vlerat dhe standardet e Këshillit të 

Evropës , në veçanti Rregullat Evropiane të Burgjeve dhe Rregullat e Provës së Këshillit të 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sq&u=https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx%3FObjectID%3D09000016806f4fbd%23_ftn2#_ftn2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sq&u=https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx%3FObjectID%3D09000016806f4fbd%23_ftn3#_ftn3


Evropës dhe duhet të përdoret në lidhje me këto tekste. Autoritetet vendase duhet të jenë të 

vetëdijshëm se të miturit kanë nevojë për vëmendje të veçantë dhe metoda të ndryshme të 

ndërhyrjes ndryshe nga ato që përdoren për të rriturit. Një gjë e tillë merr parasysh personalitetin 

e tyre në zhvillim dhe nevojat specifike të tyre. Manuali aktual, kur zbatohet ndaj të miturve, 

duhet të përshtatet në përputhje me rrethanat dhe të ndjekë rregullat evropiane për shkelësit e 

mitur, duke iu nënshtruar sanksioneve ose masave. 

6.             Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin (UNODC ) [4] , si dhe Rrjeti i 

Ndërgjegjësimit të Radikalizimit (RAN) i financuar nga BE po punojnë aktivisht në këtë fushë. 

Përfaqësuesit e Rrjetit të Ndërgjegjësimit të Radikalizimit dhe ekspertë të tjerë kanë bashkuar 

përpjekjet e tyre duke punuar për Manualin në fjalë me synimin për të komunikuar njohuritë dhe 

ekspertizën ndërkombëtare në dispozicion në këtë fushë. Manuali i tanishëm është rezultat i 

këtyre përpjekjeve të përbashkëta që synojnë të ndihmojnë autoritetet kombëtare dhe shoqërinë 

në përgjithësi për të trajtuar në mënyrë më të efektshme radikalizimin që çon në ekstremizëm të 

dhunshëm. 

7.             Kjo punë u krye nga Këshilli për Bashkëpunim Penologjik (PC-CP) në mes të janarit 

2015 dhe tetorit 2016. Anëtarët e grupit punues të PC-CP në atë kohë ishin (sipas rendit 

alfabetik): Nathalie BOISSOU (Francë); Annie DEVOS (Belgjikë); Vivian GEIRAN, Kryetar i 

PC-CP (Irlandë); Antanas JATKEVIČIUS (Lituani); Jörg JESSE, Zëvendës – Kryetar i PC-CP 

(Gjermani); Attila JUHÁSZ (Hungari); Dominik LEHNER (Zvicër); Nikolaos KOULOURIS 

(Greqi) ; dhe, Nadja RADKOVSKA (Bullgari). Projekt teksti u përgatit nga tre ekspertë 

shkencorë të jashtëm Christopher DEAN (UK); Merel MOLENKAMP (Holandë) dhe D. Elaine 

PRESSMAN (Hollandë/Kanada). 

 

KAPITULLI I PARË: FUSHËVEPRIMI DHE ÇËSHTJET KRYESORE 

Fushëveprimi 

8.             Qëllimi i këtij Manuali është që të ofrojë udhëzime specifike dhe të sugjerojë 

rekomandime për arritjen e praktikave të mira në vlerësimin e riskut, menaxhimin dhe 

riintegrimin e shkelësve të radikalizuar . Dokumenti aktual jep informata praktike në përputhje 

me rëndësinë e vlerësimeve dhe ndërhyrjeve përkatëse të rrezikut dhe përdorimin e parimeve të 

mira të burgjeve dhe të administrimit të provës që kanë të bëjnë me shkelësit e dhunshëm 

ekstremistë. Strategjia afatgjatë si e burgjeve ashtu edhe e shërbimeve të provës duhet të jetë 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sq&u=https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx%3FObjectID%3D09000016806f4fbd%23_ftn4#_ftn4


parandalimi i përsëritjes së shkeljes nga ana e ekstremistëve të dhunshëm, parandalimi i 

radikalizimit në burgje dhe kushtet e provës dhe vendosja e një strategjie parandaluese afatgjatë 

brenda sistemit të drejtësisë penale. 

9.              Manuali i drejtohet drejtuesve dhe personelit të burgjeve dhe provës. Në veçanti, stafi 

i burgut në vijën e parë dhe stafi i provës duhet t’i përdorë pikat kryesore dhe informacionet e 

dhëna në këtë  Manual gjatë ndërveprimeve të tyre profesionale me këtë grup njerëzish të 

veçantë që janë nën përgjegjësinë e tyre. Duhet gjithashtu të jetë relevant për ata persona që 

punojnë me shkelësit, të cilët mund të radikalizohen në burg. Kjo mund të përfshijë psikologë, 

oficerë të provës, punonjës socialë dhe profesionistë të tjerë dhe organizata partnere. Ky Manual 

është hapi i parë në zhvillimin e praktikave dhe metodave të punës që mund të rekomandohen si 

në nivel të vendit ashtu edhe në vendet anëtare të Këshillit të Evropës dhe në nivel 

ndërkombëtar. Ky Manual duhet të shihet si një dokument i gjallë i cili duhet të rishikohet me 

kalimin e kohës (do të ishte ideale nëse bëhet çdo vit) me qëllim që të përfshijë zhvillime të reja 

në njohuritë dhe ekspertizën kolektive në këtë fushë relativisht të re. 

Çështjet kryesore dhe sfidat 

Mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe siguria në burgje 

10.           Burgjet synojnë kufizimin e shkelësit në kushte të sigurta dhe njerëzore.  Qëllimi i 

burgjeve përfshin ndëshkimin, rehabilitimin dhe mbrojtjen e shoqërisë. Rehabilitimi dhe 

programet e ndërhyrëse si në burgje ashtu dhe për shkelësit nën provë kanë objektivin që të 

mbështesin riintegrimin e mëvonshëm të shkelësve në shoqëri. Monitorimi i pavarur i burgjeve 

dhe praktikave të provës dhe mekanizmat e duhur të ankesave do të parandalojnë keq 

menaxhimin e shërbimeve dhe abuzimin e të drejtave dhe lirive. 

11.           Për të lehtësuar rehabilitimin dhe ri - integrimin e shkelësve në shoqëri, burgjet duhet 

të mbrojnë të drejtat e njeriut të të burgosurve dhe duhet të mirëmbajnë një mjedis të sigurtë dhe 

njerëzor që mbështet angazhimin e të burgosurve në jetën e përditshme në burg në një mënyrë 

konstruktive. Mbipopullimi duhet të shmanget për shkak të ndikimeve të saj negative që kanë 

ndaj autorëve dhe sigurisë në burgje. Duhet lejuar më shumë kohë për vizitat në burgje, lejet e 

burgut dhe një shumëllojshmëri të aktiviteteve jashtë qelisë duhen zbatuar për të luftuar këto 

efekte negative dhe për të shërbyer si nxitje për lehtësimin e ndryshime pozitive tek të 

burgosurit. Për të krijuar besim dhe mirëkuptim midis stafit dhe të burgosurve, politikat e 

burgjeve duhet të jenë transparente dhe të zbatohen në mënyrë të drejtë dhe të paanshme. 



 

Kuptimi i procesit të radikalizimit 

12.           Menaxhimi i mirë i burgjeve dhe i provës duhet të zbatohet ndaj të gjithë shkelësve, 

duke përfshirë shkelësit e dhunshëm ekstremistë dhe duhet të mbështesë përpjekjet e 

rehabilitimit për të gjithë. Rekrutimi dhe trajnimi i anëtarëve të stafit të burgjeve dhe të provës të 

cilët janë të ndjeshëm dhe që angazhohen me shkelësit në një mënyrë konstruktive dhe pozitive 

do të lehtësojnë të kuptuarit e të burgosurve ekstremistë të dhunshëm duke përfshirë ideologjinë 

dhe motivet e tyre personale. Një informacion i tillë është i rëndësishëm për analizën e saktë të 

nevojave të tyre unike, si dhe për statusin e tyre të riskut. Kjo krijon gjithashtu një mjedis pozitiv 

me të burgosurit e tjerë dhe mund të lehtësojë angazhimin në aspekte më të gjera pozitive të jetës 

së burgut. 

13.           Shpërblimi i individëve për sjellje të mirë synon të inkurajojë pjesëmarrjen në 

programet kundër radikalizimit për shkelësit e dhunshëm ekstremistë dhe ata në rrezik 

radikalizimit drejt dhunës. Sanksionet disiplinore të barabarta së bashku me stimuj pozitivë 

mund të shërbejnë për të lehtësuar besimin, perceptimin e drejtësisë në mjedisin e burgut dhe 

mund të mbështesin një hapje pranuese ndaj ndryshimit, gjë që është thelbësore për të gjithë 

shkelësit dhe mund të jetë veçanërisht e rëndësishme për ata që janë ekstremistë të dhunshëm. 

 

Nevoja për vendosjen dhe menaxhimin e stafit dhe burimeve adekuate 

14.           Autoritetet kanë për detyrë të ofrojnë mbështetje, burime, trajnim, siguri dhe 

mbikëqyrje për personelin në të gjitha nivelet që punojnë me ekstremistët e dhunshëm dhe ata që 

radikalizohen. Kushtet e punës duhet të pasqyrojnë kompleksitetin dhe rëndësinë e rolit të tyre në 

këtë drejtim. Kjo do të lejojë mbajtjen e stafit të kualifikuar profesionalisht dhe do të lehtësojë 

menaxhimin e mirë dhe sigurimin e vlerësimeve dhe ndërhyrjeve të përshtatshme dhe të 

shënjestruara. 

 

Identifikimi i ekstremistëve të dhunshme dhe shkelësit që radikalizohen 

15.           Është e rëndësishme të identifikohen të gjithë individët në burg ose në provë, të cilët 

mund të jenë shkelës të dhunshëm ekstremistë dhe të atyre që janë në rrezik të radikalizimit . 

Duhet të identifikohen ata individë që janë në proces të radikalizimit drejt dhunës, por që janë 

dënuar për një vepër që nuk ka lidhje me terrorizmin apo ekstremizmin e dhunshëm. Duhet 



gjithashtu të identifikohen shkelësit të cilët ishin të motivuar për të vepruar me dhunë sipas një 

ideologjie, por në fund i dënuar për një vepër më të përgjithshme të dhunshme. 

16.           Identifikimi i motivimit është i rëndësishëm sepse ekzistojnë karakteristika që lidhen 

me këtë grup njerëzish që dallojnë shumë nga shkelësit e tjerë ose grupet e tjera të shkelësve. 

Këto karakteristika dhe dallime kanë implikime për potencialin e radikalizimit të individëve 

brenda burgut, për integrimin e tyre të suksesshëm në shoqëri gjatë provës, si dhe për vlerësimet 

individuale dhe relevante të rrezikut dhe programet e ndërhyrjes. Në mënyrë të barabartë, qasjet 

e përgjithshme të rehabilitimit të përdorura me shkelësit e tjerë mund të kenë pak ose aspak 

ndikim në luftën kundër radikalizimit drejt dhunës ose drejt ideologjive dhe qëllimeve të 

dhunshme ekstremiste që lidhen me këtë grup të veçantë të shkelësve. Megjithëse ekzistojnë disa 

qasje të përgjithshme që do të ishin të dobishme si për shkelësit e dhunshëm ekstremistë ashtu 

dhe për shkelësit e tjerë, ndërgjegjësimi për karakteristikat specifike të ekstremistëve të 

dhunshëm dhe shenjat e tyre dalluese nga shkelësit e tjerë do të lehtësonin sigurimin e 

vlerësimeve të sakta, ndërhyrjeve të duhura të shënjestruara dhe strategjive të efektshme efektive 

të provës dhe proceseve. 

 

Karakteristika të ndryshme të shkelësve të dhunshëm ekstremistë 

17.           Dallime të rëndësishme janë identifikuar në aspektin e nevojave personale, motiveve, 

perspektivave politike dhe ideologjike, ankesave, vlerave, qëndrimeve, karakteristikave 

personale dhe historisë së ekstremistëve të dhunshëm në krahasim me aktorët e tjerë “të 

zakonshëm” kriminalë. Duhet të merren në konsideratë elementët që kanë të bëjnë me qëllimin 

dhe kapacitetin e vazhdueshëm të individit, si dhe çdo faktor lehtësues "mbrojtës" aktual ose 

potencial. Hollësi të tilla janë të rëndësishme në marrjen e vendimeve lidhur me rrezikun që ka të 

bëjë me ekstremistët e dhunshëm dhe ata që mund të radikalizohen drejt dhunë. Këto elementë 

janë gjithashtu të rëndësishëm për identifikimin e qëllimeve të programit të individualizuar të 

ndërhyrjes dhe strategjive të ndërhyrjes që do të përdoren për të luftuar ekstremizmin e 

dhunshëm. Ato do të  trajtohen me hollësi në këtë Manual, në seksionet e mëposhtme. 

18.           Përgjithësisht pranohet se nuk ekziston asnjë profil i vetëm që vlen për ekstremistët e 

dhunshëm në aspektin e moshës, gjinisë, nivelit arsimor, edukimit, shëndetit mendor, kombësisë, 

përkatësisë etnike dhe prejardhjes personale. Shumë ekstremistë të dhunshëm janë individë të 

ndryshëm 'normalë' që punojnë për një ideologji specifike dhe janë të gatshëm të përdorin dhunë 



të paligjshme për të çuar më tej qëllimet e tyre. Megjithëse nuk është thelbësore për këtë 

popullsi, disa ekstremistë të dhunshëm dhe ata që radikalizohen drejt dhunës kanë cënueshmëri 

të shëndetit mendor. Disa shkelës janë të rinj të rritur, të tjerë janë më të mëdhenj dhe disa 

shkelës janë të mitur. Shkelësit në të kaluarën kanë qenë më shumë meshkuj, por numri i grave të 

përfshira në vepra të dhunshme ekstremiste po vjen gjithmonë në rritje. Shumë shkelës vijnë nga 

familje të qëndrueshme të pacënuara. Të tjerët nuk vijnë nga familje të tilla. Janë disa 

profesionistë të stërvitur si mjekë dhe inxhinierë të cilët janë të njohur si ekstremistë të 

dhunshëm. Të tjerë kanë arsim të kufizuar ose e kanë braktisur shkollën. Disa janë udhëheqës 

dhe të tjerët janë pasues ose edhe oportunistë kriminalë. Pavarësisht nga këto dallime, ka tregues 

që mund të identifikohen dhe përfshihen në një protokoll për të identifikuar këto karakteristika 

individuale, për të identifikuar dhe përshkruar rrezikun e paraqitur nga një individ dhe për të 

siguruar informacionin përkatës që do të ndihmojë në menaxhimin e shkelësve të dhunshëm në 

burg dhe ata që janë në provë. 

19.           Burgjet e keq menaxhuara dhe mbipopulluara mund të jenë një faktor që çon në 

radikalizim të shtuar. Ankesat, zemërimi moral dhe frustrimi që rezultojnë nga trajtimi çnjerëzor 

mund të përkeqësojnë ndikimin e rekrutuesve të dhunshëm ekstremistë në mjediset e burgjeve. 

Ideologjitë ekstremiste mund të jenë më të lehta për t'u transferuar në një mjedis armiqësor dhe të 

mbipopulluar. Duke pasur parasysh që disa nga autorët kryesorë të akteve të mëdha terroriste në 

Evropë kanë kaluar nëpër burgjet dhe sistemet e provës, është e rëndësishme që të trajtohen 

çështjet që mund të jenë elementë kontribues drejt rrezikut dhe të përfshijnë qasje që synojnë 

përballimin e rrezikut të ekstremizmit të dhunshëm duke qenë i vetëdijshëm për koston. 

 

Procedura të specializuara për shkelësit e dhunshëm ekstremistë. 

20.           Nevoja për procedura të specializuara, përfshirë risqet dhe procedurat e tjera të 

vlerësimit dhe ndërhyrjes për të burgosurit ekstremistë të dhunshëm, është identifikuar në 

dokumentet e organizatave ndërkombëtare dhe agjencive të ngarkuara për trajtimin e problemit 

të ekstremizmit të dhunshëm. Këto agjenci dhe dokumente janë identifikuar në seksionet e këtij 

dokumenti që adresojnë vlerësimin e rrezikut të ekstremistëve të dhunshëm dhe qasjet e 

menaxhimit me këtë popullsi. Është identifikuar gjithashtu edhe nevoja për të parandaluar 

radikalizimin të burgosurve dhe për të mbështetur rehabilitimin burgosurve në shoqëri. 

 



Pikat kryesore: 

·                 Burgu dhe administrimi i mirë provës është i rëndësishëm për të gjithë shkelësit 

dhe lehtëson ndërhyrjen konstruktive ndaj shkelësve të dhunshëm ekstremistë. 

·                 Monitorimi i pavarur i burgjeve dhe praktikave të provës dhe mekanizmat e 

ankesave do të parandalojë keq menaxhimin e shërbimeve dhe çdo abuzimi me të drejtat dhe 

liritë. 

·                 Shkelësit ekstremistë të dhunshëm duhet të identifikohen brenda grupit të 

personave të burgut ose të provës sa më shpejt që të jetë e mundur, në mënyrë që të trajtojnë 

karakteristikat dhe nevojat e tyre specifike. 

·                 Burimet dhe trajnimet e specializuara duhet të ofrohen në të gjitha nivelet nga 

autoritetet përgjegjëse në mënyrë që të garantohet që procedurat dhe praktikat përkatëse dhe të 

efektshme po përdoren me shkelësit e dhunshëm ekstremistë. 

·                 Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet individëve që mund të kenë prirje ndaj 

radikalizimit brenda burgjeve dhe kushteve të provës. 

·                 Sigurimi i vlerësimeve specifike dhe relevante për shkelësit ekstremistë të 

dhunshëm dhe sigurimi i programeve të efektshme të ndërhyrjes individuale për ndërhyrje 

kundër radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm, janë objektiva themelore në sistemin e 

burgjeve dhe provës. 

·                 Nuk ka asnjë profil për të përshkruar ekstremistët e dhunshëm apo ata që do të 

radikalizohen drejt dhunës. Qasjet e individualizuara ndaj këtij grupi njerëzish do të ofrojnë 

shansin optimal për rezultate të suksesshme në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm. 
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KAPITULLI I DYTË: SHKELËSIT EKSTREMISTË TË DHUNSHËM DHE PROCESI I 

RADIKALIZIMIT  

Spektri i ekstremizmit të dhunshëm 

21.           Ekzistojnë shumë lloje të ekstremizmit të dhunshëm. Vendet evropiane dhe vendet e 

tjera anembanë botës i janë nënshtruar spektrit të ekstremizmit të dhunshëm. Kjo përfshin të 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sq&u=https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_VEPs.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/criminal-detention-and-alternatives-fundamental-rights-aspects-eu-cross-border
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/criminal-detention-and-alternatives-fundamental-rights-aspects-eu-cross-border


dhunën e të djathtëve, dhunën e të majtëve dhe krahëve të tjerë politikë, shoqërore, fetare apo 

dhunë tjetër të lidhur me ideologji. Elementi i përbashkët në këtë spektër të veprimit të 

dhunshëm është se dhuna e paligjshme ka për qëllim për të çuar më tej objektivat me bazë 

ideologjike. 

22.           Edhe pse kërcënimi më i madh për momentin, i identifikuar nga Europoli, është ai i të 

ashtoquajturit"Shtetit Islamik" (IS) ose ekstremizmi i dhunshëm i frymëzuar nga Al - Kaeda, të 

gjithë ekstremistët e dhunshëm në mjediset e burgjeve dhe provës kanë nevojë për vëmendje të 

veçantë dhe qasjet specifike. Dihet që individët e motivuar nga nxitësit ideologjikë përfaqësojnë 

një lloj tjetër kërcënimi ndryshe nga shkelësit e tjerë të dhunshëm dhe shfaqin karakteristika të 

ndryshme. 

            

Çfarë është ekstremizmi i dhunshëm? 

23.           Ka shumë shkelës të akuzuar ose të dënuar për vepra penale që përfshijnë dhunë. Një 

përqindje relativisht e vogël e këtyre kanë të bëjnë me dhunën e motivuar ideologjikisht. 

“Udhëzimet e Këshillit të Evropës për Shërbimet e Burgjeve dhe Provës Për Radikalizimin dhe 

Ekstremizmin e Dhunshëm " përkufizojnë ekstremizmin e dhunshëm si sjellje që nxit, mbështet 

ose kryen veprime të cilat mund të çojnë drejt terrorizmit dhe që synon të mbrojnë një ideologji 

që mbron epërsinë racore, kombëtare, etnike ose fetare. Kjo mund të përfshijë kundërshtimin e 

dhunshëm të parimeve ose vlerave thelbësore demokratike.  Radikalizimi i dhunës është proces 

dinamik ku një individ gjithnjë e më shumë pranon dhe mbështet ekstremizmin e dhunshëm. 

Ekzistojnë indikatorë të ekstremizmit të dhunshëm. Ekzistojnë sjellje të bazuara në prova që 

tregojnë një angazhim në rritje për një ideologji që mbështet përdorimin e dhunës, duke rritur 

qëllimin për të vepruar në mënyrë të dhunshme për të arritur qëllimet ideologjike dhe/ose 

pjesëmarrjen aktuale në veprim të paligjshëm të dhunshme në mbështetje të objektivave politike, 

fetare, sociale ose objektiva të tjera ideologjike. 

24.           Ekzistojnë tregues që lidhen me procesin e radikalizimit të dhunës që mund të 

identifikohen dhe në disa raste vërehen. Jo të gjithë treguesit janë domosdoshmërisht të 

pranishëm tek të gjithë individët që radikalizohen drejt dhunës dhe jo të gjithë ekstremistët e 

dhunshëm janë të lidhur me një grup. Disa mund të jenë ata që quhen "ujqër vetmuar". 

25.           Procesi i radikalizimit drejt ekstremizmit të dhunshëm është përshkruar nga disa 

ekspertë në terma të fazave të ndryshme. Jo të gjithë shkelësit përparojnë nëpër të gjitha fazat ose 



arrijnë në fazën përfundimtare të akteve të dhunës. Procesi i radikalizimit nëpërmjet këtyre 

fazave mund të marrë një kohë të shkurtër ose një periudhë të zgjatur. Njerëzit mund të hyjnë, 

dalin dhe rihyjnë në procesin e radikalizmit në faza të ndryshme. 

26.           Treguesit e procesit të radikalizimit drejt dhunës mund të përfshijnë:   

a .             motivimi për veprim të dhunshëm nga ana e individit ka një komponent ideologjik 

politik, fetar, social ose komponent tjetër të rëndësishëm; 

b.             individi ka pranuar një ideologji që mbështet përdorimin e dhunës për të arritur 

qëllimet e dëshiruara dhe është i angazhuar në një proces që mbështet besimin e tij se është e 

nevojshme përdorimi i dhunës për të arritur objektivat e dëshiruara ideologjike; 

c .             individi ka për qëllim të veprojë, ka vepruar ose ka në plan të veprojë në mënyrë të 

paligjshme të dhunshme për të promovuar ideologjinë dhe objektivat e saj. 

 

27.           Treguesit e tjerë të identifikueshëm mund të përfshijnë, por nuk kufizohen me: 

·                      ndryshimet në qëndrimet dhe vlerat që pasqyrojnë mos tolerancën dhe mungesën e 

fleksibilitetit në rritje; 

·                      një angazhim në rritje ndaj ideologjisë apo narracionit që mbështet përdorimin e 

dhunës, 

·                      një gatishmëri në rritje për të përdorur dhunën për të arritur qëllimet ideologjike, 

·                      një angazhim në rritje me rrjetet fizike ose virtuale (kibernetike) që mbështesin 

përdorimin e dhunës për të mbështetur narracionin e përshtatur; 

·                      zhvillimin e miqësive, lidhjeve me anëtarët e familjes dhe/ose shoqatave me të 

tjerët të cilët janë mbështetës të ideologjisë në fjalë; 

·                      ndryshimet në modelet e sjelljes personale , interesimi ose zhvillimi i aftësive dhe 

kapaciteteve të reja që mundësojnë përdorimin e veprimeve të dhunshme. 

28.           Edhe pse ujqërit e vetmuar nuk mund të kenë lidhje direkte ndërpersonale, komponenti 

ideologjike dhe motivimi është po aq e pranishme dhe zbulohen shpesh asocimet apo lidhjet 

kibernetike të tërthorta. 

29.           Këta tregues janë të vlefshëm për spektrin e ekstremistëve të dhunshëm dhe kanë të 

bëjnë me mbështetjen e ideologjive dhe objektivave të ndryshme. Ato mund të ndahen në tri 

kategori që lidhen me 1) ideologjinë ose narracionin e pranuar ose në procesin e miratimit; 2) 

asociacionet dhe rrjetet personale, kibernetike dhe rrjete të tjera që mbështesin individin dhe 



ideologjinë; 3) nevojat personale dhe motivet e individit për të çuar më tej qëllimet ideologjike të 

miratuara. 

            

Klasifikimi i ekstremistëve të dhunshëm 

30.           Jo të gjithë ekstremistët e dhunshëm kanë të njëjtat karakteristika.   Siç u përmend më 

lart, disa mund të kenë qenë aktorë të vetëm, ndërsa të tjerë mund të kenë qenë anëtarë të një 

grupi ekstremist. Disa mund të kenë pasur një histori të trajnimit dhe angazhimit të mëparshëm 

në aktet e dhunshme ekstremiste, ndërsa të tjerë mund të jenë arrestuar për shkak të planifikimit 

për t'u angazhuar në disa veprime të dhunshme brenda dhe jashtë vendit, duke mos pasur përvojë 

ose kapacitet paraprak për sa i përket veprimeve të dhunshme. Disa ekstremistë të dhunshëm 

janë udhëheqës karizmatikë. Të tjerët janë pasues. Disa kanë aftësinë për të rekrutuar ndërsa të 

tjerët janë të prekshëm ndaj një aktiviteti të tillë të rekrutimit. Disa ekstremistë të dhunshëm kanë 

qenë më parë kriminelë; të tjerët nuk kanë asnjë të kaluar të njohur kriminale. Kuptimi i këtyre 

karakteristikave individuale është i rëndësishëm për t'u përgjigjur në mënyrë të efektshme ndaj 

shkelësve ekstremistë të dhunshëm individualë. 

31.           Në sistemet e burgjeve dhe provës, ekstremistët e dhunshëm duhet të identifikohen 

sipas të paktën tre kategorive: (1) ata që janë ideologë dhe udhëheqës dhe që mund të jenë 

agjentë të radikalizimit; (2) ata që janë pasues dhe janë të ndjeshëm ndaj radikalizimit në rritje; 

(3) ata që janë oportunistë kriminalë dhe të interesuar në fitimet personale dhe bëjnë lidhje me 

ekstremistët e dhunshëm në mënyrë që të përfitojnë personalisht në një farë mënyre. Dallimet e 

tilla janë identifikuar nga procesi i vlerësimit të rrezikut për ekstremistët e dhunshëm dhe janë 

përshkruar në Kapitullin 3 të këtij Manuali. Ky klasifikim është i ndryshëm nga klasifikimi që 

lidhet me rrezikun që paraqet secili individ, siç është rreziku i ulët, i moderuar ose i lartë. Ka 

klasifikime të ndryshme për qëllime të ndryshme. Edhe pse përkufizimi i ekstremizmit të 

dhunshëm përfshin aderimin në qëllimet ideologjike, disa individë janë më të motivuar nga 

kërkimi i dhënies së një kuptimi jetës së tyre, disa janë të detyruar nga të tjerët të përfshihen dhe 

disa mund të kenë nevojë për përkatësi shoqërore. 

32.           Personeli i burgjeve dhe i provës duhet të trajnohet për të njohur asocimit e një individi 

me ndonjë rrjet apo grup ekstremistësh të njohur. Ky informacion duhet të konsiderohet kur merr 

vendime për ta vendosur në një mjedis të burgut ose për ndërhyrje dhe kur një person 

menaxhohet në komunitet. Nëse çmobilizimi nga një grup është një objektiv, afërsia e 



vazhdueshme me udhëheqjen e grupit dhe anëtarët e tjerë ka gjasa ta frenojë këtë objektiv. 

Kontakti i kufizuar ose minimal me anëtarët e tjerë të grupit dhe udhëheqësit e grupit mund të 

zbusë ndikimin e grupit dhe të lehtësojë mosndërhyrjen. Vendosja e tillë duhet të rishikohet në 

intervale të rregullta në varësi të faktorëve të ndryshëm, përfshirë çmobilizimit të atij personi nga 

radikalizimi dhe përgatitja për ta liruar. 

33.           Është e këshillueshme që të shmanget vendosja e individëve në afërsi të atyre që janë 

të ndjeshëm ndaj ndikimit dhe autoritetit të një synimi të udhëheqësit karizmatikë për 

radikalizimin dhe rekrutimin, për shembull në vendosjen e mjediseve në burgje. Njohja e 

karakteristikave individuale (kategorizimi) ka të ngjarë të rezultojë në planifikim më të mirë të 

ndërhyrjes dhe identifikimin e rreziqeve gjatë procesit të provës. Këto çështje janë trajtuar në 

Kapitullin 4. 

  

34.           Njohja e llojeve të ndryshme (klasifikimi) i shkelësve të dhunshëm ekstremistë dhe 

asocimit e tyre kanë implikime të rëndësishme për vendosjen e shkelësve, për ndërhyrjet 

individuale të identifikuara për ata persona kur është e mundur, për rezultatin pozitiv të 

ndërhyrjes dhe për vendimet e provës të projektuara për të nxitur menaxhimin e suksesshëm në 

komunitetit, duke përfshirë riintegrimin. 

            

 

Identifikimi i ekstremistëve të dhunshëm tek popullsia e përgjithshme e burgjeve dhe tek 

shërbimi i provës 

35.           Është e rëndësishme të theksohet se jo të gjitha dënimet e identifikojnë qartë rastin kur 

motivimi i veprës ishte ideologjik. Megjithëse disa individë janë dënuar për vepra ekstremiste të 

dhunshme, të tjerët, të motivuar nga të njëjtat shqetësime ideologjike, mund të dënohen për vepra 

të tjera. Kjo do të rezultojë në "ekstremistë të dhunshëm të panjohur" në burg ose në kushtet e 

provës, si dhe ekstremistët të dhunshëm "të njohur". 

36.           Identifikimi i duhur do të sigurojë që ata që janë ekstremistë të vlerësohen në mënyrë 

të duhur në kuptimin e nivelit të rrezikut që ata paraqesin gjatë kohës që janë në burg dhe/ose 

gjatë provës. Vlerësime më pak gjithëpërfshirëse, siç janë protokollet e specializuara të 

shqyrtimit, mund të përdoren në disa mjedise për të identifikuar ata të ndaluar ose të burgosur me 

pikëpamje të radikalizuara, por që nuk janë identifikuar si ekstremistë të dhunshëm nga gjykatat 



ose nga veprat e kryera. Kjo është për të siguruar që radikalizimi i mëtejshëm i këtyre individëve 

nuk do të ndodhë gjatë burgut. Kjo është gjithashtu për të siguruar që programet e ndërhyrjes 

janë mjaftueshmërisht gjithëpërfshirëse dhe relevante si për kriminalitetin e përgjithshëm të 

përfaqësuar nga shkelësi, ashtu edhe për elementët e pranishëm të ekstremizmit të dhunshëm. 

37.           Është e rëndësishme të identifikohen ata autorë që tashmë janë radikalizuar drejt 

ekstremizmit të dhunshëm dhe veprat e të cilëve kanë pasur një komponent ideologjik ose për të 

cilët ideologjia ka qenë motivi parësor. Ekstremistët e fshehtë të dhunshëm mund të radikalizojë 

të tjerët pranë tyre dhe ata mund të kenë aftësi që mund t’ia transferojnë shkelësve të 

paradikalizuar. Kombinimi i shkelësve të dhunshëm me përvojë, të cilët janë të radikalizuar së 

fundmi, mund të jenë vdekjeprurëse pas lirimit. Rekomandohet që të gjithë të burgosurit të 

monitorohen brenda mjedisit të burgut për shenja të ekstremizmit të dhunshëm. Stafi i burgut 

duhet t'u kushtojë vëmendje të veçantë mbështetjes së konsiderueshme të një të burgosuri për 

ideologjitë ekstremiste të dhunshme dhe/ose lidhjen me rrjetet e dhunshme ekstremiste brenda 

ose jashtë burgut. 

38.           Personeli i burgjeve dhe i provës duhet të trajnohet në mënyrë adekuate për të kryer 

punën e tyre në mënyrë të efektshme dhe humane. Stafi duhet të trajnohet dhe të ndihmohet për 

të dalluar ndërmjet shkelësve të radikalizuar dhe shkelësve që thjesht praktikojnë fenë, kulturën 

ose traditat e tyre. Ekziston rreziku i konkluzioneve të gabuara kur personeli nuk mund të dallojë 

mes kulturave dhe traditave të ndryshme dhe shprehjes agresive të frustrimit dhe stresit. Është e 

mundur që kriminelët të shprehin pikëpamjet ekstremiste për çështje politike apo çështje të tjera 

pa mbështetur, nxitur ose kryer dhunë. 

 

Një kërcënim joproporcional 

39.           Megjithëse numri i shkelësve ekstremistë të dhunshëm në burgje dhe në provë është i 

ulët në krahasim me popullsinë e përgjithshme në burgje dhe në provë, kërcënimi që paraqet ky 

grup për sigurinë dhe sigurinë e shoqërisë kërkon vëmendje serioze. Shumë individë të dënuar 

për vepra të lidhura me terrorizëm, të cilët janë burgosur, më vonë do të lirohen përsëri. Kur kjo 

ndodh, individët mund të kenë ruajtur qëllimet e tyre ideologjike dhe angazhimin ndaj dhunës 

për të zgjeruar objektivat e tyre politike, shoqërore ose fetare. Ata gjithashtu mund të mbajnë në 

burg, qëllimin e tyre për të përdorur dhunë pa dallim dhe përhapje gjatë lirimit. 



40.           Këta shkelës shpesh janë të burgosur që respektojnë rregullat. Ata mund të mos shfaqin 

ndonjë problem personaliteti apo problem me sjelljen dhe mund të jenë me sjellje të në aspektin 

e rregullave dhe procedurave të burgut. Ata mund të angazhohen me stafin e burgjeve dhe të 

tjerët duke pasur një racionale dhe jo  në mënyrë agresive. Pas lirimit nga burgu, nëse nuk ka 

pasur ndonjë ndryshim ideologjik ose moderim të strategjive apo objektivave, kërcënimi i këtyre 

individëve mbetet i lartë. Ndërsa në provë dhe në veçanti nën monitorimin elektronik ato ende 

mund të vazhdojnë të jenë të respektueshëm dhe me sjellje të mirë, por disa mund të 

vetëpërmbajnë aftësinë e tyre për t'u angazhuar në aktet e dhunshme ekstremiste, si dhe qëllimin 

dhe aftësinë e tyre për t'u rilidhur me rrjetet dhe burimet përkatëse. Kërcënimi që paraqitet mund 

të mbetet i pandryshuar. Kjo mbështet përparësinë që i njihet këtij grupi njerëzish për ndërhyrje 

të fokusuara dhe individuale gjatë burgimit dhe/ose nëse menaxhohet nga provimi në komunitet. 

Ai gjithashtu mbështet nevojën për iniciativa për të parandaluar radikalizimin në burgjet dhe në 

kushtet e provës. 

  

41.           Burgjet dhe kushtet e provës ofrojnë një mundësi kritike për të zbutur rrezikun që këta 

individë i paraqesin shoqërisë. Kjo kërkon ndarjen e mjaftueshme të burimeve për të zhvilluar 

dhe ofruar qasje të efektshme dhe të projektuara me qëllim për të zbutur rrezikun. Përveç 

praktikave të mira të burgjeve dhe provës, këshillohen nismat e specializuara përkundër numrit 

relativisht të ulët të shkelësve në burg. Ky grup personash meriton një vëmendje të përpiktë pas 

lirimit nga burgu ose gjatë kohës që është në provë.  

 

Luftëtarë e huaj terroristë të ardhshëm 

42.           Në disa juridiksione, qëllimi për t’u larguar nga një vend dhe për t’u nisur për të luftuar 

jashtë vendit në një zonë konflikti të ndaluar, është e paligjshme, ndërsa të tjerët bëjnë një dallim 

varësisht në cilën anë ka ndërmend të luftojë një person. Shkelje të tilla mund të rezultojnë me 

dënime me burg ose kontrolle në provë. Kujdes duhet t'u kushtohet karakteristikave të këtyre 

individëve. Motivimet dhe rreziku mund të ndryshojnë brenda të njëjtit grup personash. Edhe në 

rastet kur ka luftëtarë të huaj të ardhshëm të provuar brenda një grupi, individët mund të 

përfaqësojnë nivele të ndryshme të motivimit dhe kërcënimit. Vendosja e papërshtatshme në 

mjediset e burgjeve dhe afërsia me elementët e radikalizimit mund të përkeqësojnë rrezikun e 

paraqitur nga këta luftëtarë të ardhshëm terroristë. Kur kthehen në komunitet, ato mund të jenë 



më të rrezikshme, më ekstremë dhe më të përkushtuar ndaj dhunës sesa para dënimit dhe 

burgosjes së tyre. 

 

Kthimi i luftëtarëve të huaj terroristë. 

43. Një numër i madh i luftëtarëve të huaj terroristë që janë kthyer nga zonat e konfliktit me 

aftësinë, synimin dhe burimet për të ndërmarrë sulme që paraqesin një kërcënim për sigurinë 

kombëtare të shteteve në të cilat ata kthehen. Ky kërcënim i sigurisë është identifikuar në 

Protokollin Shtesë të Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin e Terrorizmit (CETS 

nr. 196). Protokolli Shtesë (nr. 217) u krijua për të plotësuar CETS Nr. 196 dhe për t'iu përgjigjur 

Rezolutës 2178 të Këshillit të Sigurisë të Kombeve të Bashkuara (RKSKB 2178) mbi 

"Kërcënimet ndaj paqes dhe sigurisë ndërkombëtare të shkaktuara nga aktet terroriste". RKSKB 

2178 u bëri thirrje shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara të marrin masa që synojnë 

parandalimin dhe frenimin e shkuarjes së luftëtarëve të huaj terroristë (FTF) në zonat e 

konfliktit. Gjithashtu, u bëri thirrje shteteve anëtare të sigurojnë që ligjet dhe rregulloret e 

brendshme të miratohen për të vendosur vepra të rënda penale që lejojnë ndjekjen dhe 

penalizimin e atyre që udhëtojnë jashtë vendit me qëllim planifikimin, përgatitjen ose 

pjesëmarrjen në aktet terroriste. Legjislacioni që rezultoi nga shtetet anëtare të Kombeve të 

Bashkuara, në përputhje me RKSKB 2178, rezultoi me kriminalizimin e atyre që udhëtojnë 

jashtë vendit për t'u angazhuar me grupe të ndaluara në zonat e konfliktit në shumë vende. 

Luftëtarë terroriste të kthyer janë ndjekur penalisht dhe dënuar dhe janë pjesë e grupeve të 

ekstremistëve të dhunshëm në burgje, në sistemin e provës dhe janë të përfshirë në menaxhimin e 

riintegrimit në komunitet. Ky grup njerëzish përfaqëson një kërcënim radikal në të gjithë këta 

sektorë. Shumica e arrestimeve dhe dënimeve për veprat terroriste në Evropë gjatë viteve të 

fundit kanë qenë të lidhura dhe të frymëzuara nga terrorizmi i të ashtuquajturave"ISIL/ISIS ose 

Al-Qaeda. Potenciali për rritjen e numrit të luftëtarëve të huaj terroristë të kthyer mund të 

rezultojë në një numër të shtuar të ekstremistëve të dhunshëm në burgje dhe në kushtet e provës. 

            

Pikat kryesore 

• Shkelësit ekstremistë të dhunshëm dallohen nga shkelësit e tjerë me motivimin e tyre 

ideologjik (politik, shoqëror, fetar apo të tjerë) për të detyruar ndryshimin dhe legjitimimin e 

dhunës së tyre për të çuar më tej këto objektivat. 



· Megjithëse nuk ekziston një profil për ekstremistët e dhunshëm, ekzistojnë tregues që 

dallojnë karakteristikat individuale të shkelësve dhe ndihmojnë në përcaktimin e rrezikut 

individual dhe vendimet e programit.  

· Një sistem i dobishëm i kategorizimit i dallon ekstremistët e dhunshëm në ideologë 

(udhëheqës), ndjekës dhe oportunistë kriminalë. 

· Stafi në vijë të parë dhe stafi i provës duhet të marrin trajnimin që u mundëson atyre të 

ndërveprojnë me shkelësit në një mënyrë të ndjeshme ndaj traditave të tyre kulturore dhe 

gjithashtu në një mënyrë që është vigjilente ndaj shenjave të problemeve ekzistuese, duke 

përfshirë radikalizimin dhe nxitjen ndaj akteve të dhunës. 

· Pavarësisht numrit të ulët të njerëzve të këtij grupi, burimet adekuate duhet të vihen në 

dispozicion për të mbështetur programe dhe vlerësime të specializuara për këtë grup njerëzish 

për shkak të kërcënimit që ata i paraqesin shoqërisë pas lirimit. 

· Radikalizmi në burgje duhet të parandalohet nëpërmjet menaxhimit të mirë dhe kushteve të 

mira në burgje të cilat janë të domosdoshme për rehabilitimin e suksesshëm dhe riintegrimin e 

të gjithë të burgosurve. 
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KREU I TRETË: VLERËSIMI I RISKUT TË SHKELËSVE TË DHUNSHËM EKSTREMISTË 

DHE RADIKALIZIMI 

Roli i vlerësimit të rrezikut të ekstremizmit të dhunshëm për punën e burgjeve dhe shërbimeve të 

provës 

44.           Vlerësimet e rrezikut kanë për qëllim të japin një vlerësim të rrezikut të paraqitur nga 

një individ, natyrën e tij dhe shkallën e seriozitetit. Ky informacion ndihmon vendimet se si të 

ndërhyhet më së miri ndaj individit në mënyrë që të minimizohen rreziqet dhe të maksimizohen 



potencialet për ndryshime pozitive, duke iu përgjigjur nevojave individuale të të burgosurit ose 

personit në provë. 

45. Vlerësimet e rrezikut identifikojnë elementet specifike të ekstremizmit të dhunshëm që janë 

shqetësuese dhe masin ashpërsinë e tyre. Kjo do të përfshijë elementë që kanë të bëjnë me (a) 

besimet dhe qëndrimet (ideologjia-narracioni), (b) kontekstin dhe qëllimin shoqëror të individit 

dhe përfshin lidhje familjare dhe farefisnore, grupet dhe rrjetet me të cilat shoqërohet individi që 

mund të ndikojë ndaj qëllimit dhe të nxisë dhunën ideologjike, (c) kapacitetin e individit në 

kuptim të historikut dhe trajnimit dhe aftësisë) dhe (d) nevojat personale dhe ideologjike që po e 

shtyjnë ekstremizmin e dhunshëm. Përveç kësaj, vlerësimet më të mira të rrezikut të praktikës 

përfshijnë elementë që kanë të bëjnë me faktorët lehtësues të rrezikut. Faktorët lehtësues të 

rrezikut mund të jenë të pranishëm, të zhvilluara ose të forcuara për të mbështetur largimin nga 

grupet e dhunshme ekstremiste dhe deradikalizimin, duke përfshirë një ndryshim larg nga një 

ideologji e ngurtë dhe absolute. Një qasje e tillë analitike, e njohur si vlerësimi i rrezikut, mund 

të sigurojë një analizë diferenciale të nevojave, rrjeteve dhe angazhimeve ideologjike të 

individëve të radikalizuar dhe atyre që janë ekstremistë të dhunshëm të dënuar. Vlerësimet e 

specializuara të qasjes të rrezikut, identifikojnë motivet dhe elementet që janë faktorë nxitës për 

individin për t'u angazhuar në ekstremizëm të dhunshëm ose progres në procesin e radikalizimit 

të dhunës dhe janë në gjendje të identifikojnë llojin e kërcënimit që paraqesin individët dhe çdo 

element ekzistues dhe lehtësues ndaj rrezikut. 

46. Vlerësimet e rrezikut janë përdorur në sistemin e burgjeve dhe provës për të mbështetur 

vendimet që kanë të bëjnë me klasifikimin, vendosjen, ndërhyrjet dhe riklasifikimin kur kërkohet 

një gjë e tillë. Faktorët e rrezikut janë ristrukturuar në protokolle sistematike për vlerësimin e 

shkelësve të dhunshëm. Vlerësimet e strukturuara në përgjithësi konsiderohen të jenë praktikë 

më e mirë se sa vlerësimet jo të strukturuara ose gjysmë të strukturuara. 

 

Nevoja për mjete të specializuara të vlerësimit të rrezikut për ekstremizmin e dhunshëm 

47. Gjatë disa dekadave të fundit, ka pasur një evolucion në qasjet për vlerësimin e rrezikut. 

Informacioni i ri ka rezultuar në mjete të specializuara për lloje të veçanta të dhunës. Para vitit 

2009 [5] , asnjë mjet për vlerësimin e rrezikut për ekstremizmin e dhunshëm nuk ishte zyrtarisht 

i disponueshëm. Në këtë kohë u dokumentua nevoja për një instrument të specializuar për 

vlerësimin e riskut dhe qasjen për të marrë vendime për rrezikun për ekstremizëm politik të 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sq&u=https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx%3FObjectID%3D09000016806f4fbd%23_ftn5#_ftn5


dhunshëm. Kufizimi i mundshëm i përdorimit të mjeteve të vlerësimit të rrezikut i projektuar për 

shkelësit e dhunshëm të përgjithshëm dhe që u përdor ekskluzivisht ndaj ekstremistëve të 

dhunshëm u identifikua në këtë kohë. Dallimet domethënëse në karakteristikat e ekstremistëve të 

dhunshëm në krahasim me shkelësit e dhunshëm "të zakonshëm" theksuan nevojën për një mjet 

të specializuar dhe të përshtatshëm për këtë popullsi. Mjetet e vlerësimit të rrezikut me rrezikun 

përkatës dhe të ndjeshëm dhe indikatorët mbrojtës për dhunën e motivuar ideologjikisht dhe 

procesin e radikalizimit duhet të jenë në mesin e mjeteve në dispozicion për të vlerësuar rreziqet 

që paraqesin shkelësit e dhunshëm ekstremistë. Mjete të tjera në një numër të caktuar mund të 

ndihmojnë në vlerësimin e problemeve të njëpasnjëshme me ekstremistët e dhunshëm të tillë si 

shëndeti mendor ose çështje të tjera të lidhura me rrezikun. 

48. Rekomandohet që mjetet e specializuara të vlerësimit të rrezikut të përdoren sa herë që të jetë 

e mundur për të vlerësuar ekstremistët e dhunshëm, ekstremistët potencialë të dhunshëm dhe ata 

që radikalizojnë dhunën. Mjete të tilla janë relevante për të rinjtë dhe të rriturit, burrat dhe gratë 

dhe për spektrin e ideologjive të dhunshme ekstremiste. 

49. Megjithëse mjetet për vlerësimin e rrezikut për ekstremizmin e dhunshëm i adresohen dhunës 

ideologjike dhe treguesit përkatës, ato nuk supozojnë se dobësitë ose çrregullimet e shëndetit 

mendor janë thelbësore për dhunën e drejtuar nga aspekti ideologjik. Shumë ekstremistë dhe 

terroristë të dhunshëm konsiderohen individë konjuktivisht normalë, të paprekur, pa çrregullime 

të shëndetit mendor. Mjetet e vlerësimit të rrezikut përdoren me qasje të tjera të shëndetit mendor 

për të vlerësuar ndikimin e shëndetit mendor në individët radikalë dhe ata që janë dënuar për 

vepra ekstremiste të dhunshme. 

50. Në vitet e fundit, prania e cënueshmërisë së shëndetit mendor tek disa individë që 

radikalizojnë dhunën është vërejtur me një shpeshtësi në rritje. Si rezultat, disa mjete për 

vlerësimin e rrezikut për ekstremizmin e dhunshëm tani përfshijnë një shtojcë që lejon një 

rishikim të treguesve që lidhen me historinë personale, tiparet e personalitetit, çrregullimet 

psikiatrike, procesin e radikalizimit dhe të shkuarën kriminale. Kjo lejon një mjet të 

shumëllojshëm të vlerësimit të rrezikut për ekstremizmin e dhunshëm. Kjo përqasje e vlerësimit 

të riskut për dhunën ekstre mundëson një analizë gjithëpërfshirëse, relevante dhe të gjerë. 

            

Metodologjia e sugjeruar për vlerësimin e rrezikut të ekstremizmit të dhunshëm 



51. Ekspertët e vlerësimit të rrezikut kanë identifikuar metodologjinë e strukturuar të gjykimit 

profesional si qasje optimale për vlerësimin e rrezikut të ekstremizmit të dhunshëm. Kjo qasje 

rekomandohet pasi lejon një metodologji të qëndrueshme, të strukturuar dhe të besueshme. Qasja 

është e përshtatshme për kompleksitetin e treguesve dinamikë përkatës dhe nevojën për të 

mbajtur një rol në gjykimin profesional. Gjykimi i strukturuar profesional është një qasje e mirë 

projektuar, sistematike dhe rigoroze që është bazohet në prova. Qasja përdor një sërë treguesish 

transparentë që janë të përshtatshëm për natyrën e individëve që duhet të vlerësohen, në këtë rast 

ato që shfaqin radikalizim ose që kanë demonstruar veprime ekstremizmi të dhunshme. 

Rekomandohet që mjete të tilla të specializuara të përdoren në mjediset e burgjeve dhe provës 

me personel të trajnuar në mënyrë të veçantë në administrimin dhe interpretimin e tyre të duhur. 

52. Vlerësimet e rrezikut në përgjithësi ndërmerren nga stafi i caktuar. Personeli që është 

shumëdisiplinor, në sfond mund të trajnohet në përdorimin dhe interpretimin e protokolleve të 

vlerësimit të rrezikut për ekstremistët e dhunshëm dhe për individët, ku ka shqetësime rreth 

procesit të radikalizimit . Kur ekziston paqartësi në vlerësim ose informacione të kufizuara që 

janë në dispozicion, rekomandohet vlerësimi bashkëpunues i rrezikut duke përdorur dy ose më 

shumë përdorues të caktuar. Konsensusi i vlerësimit të rrezikut i siguruar me marrëveshje të 

vlerësuesve të shumëfishtë siguron një vlerësim më të fuqishëm të rrezikut dhe kërcënimit dhe 

statusit. 

Dallimet në objektivat e vlerësimit të rrezikut për ekstremizmin dhe radikalizimin e dhunshëm 

53. Vlerësimet e rrezikut, të dizajnuara për ekstremizëm të dhunshëm, ndryshojnë nga ato të 

zhvilluara për llojet e përgjithshme dhe të veçanta të dhunës, për shkak të natyrës dinamike të 

radikalizimit ndaj dhunës dhe dhunës së motivuar ideologjikisht. Treguesit për vlerësimin e 

rrezikut të ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit nuk janë statike në natyrë. Procesi i 

radikalizimit është një proces dinamik dhe si i tillë, treguesit për rrezikun dhe kërcënimin duhet 

të jenë dinamike. Besimet dhe qëndrimet, pranimi i elementeve ideologjike, miqësitë dhe 

shoqërimet dhe qëllimi vullnetar mund dhe shpesh ndryshon me kalimin e kohës.  

54. Elementë të tillë dinamikë ndryshojnë nga elementët kryesisht statikë të përdorur në shumë 

mjete të përgjithshme për vlerësimin e rrezikut të dhunës. Kjo karakteristikë e përjashton 

parashikimin e plotë të qëllimit dhe dhunës së ardhshme të shkelësve ekstremistë të dhunshëm. 

Provat sistematike dhe analizat e elementeve ekstremistë dhe radikalizimit të dhunshëm nuk 



lejojnë një vlerësim të vërtetueshëm dhe të arsyeshëm të rrezikut në pikat e caktuara në kohë. 

Identifikohet gjithashtu edhe natyra e rrezikut. 

Trajektoret e rrezikut dhe ndryshimet e matshme në treguesit e ekstremizmit të dhunshëm me 

kalimin e kohës. 

55. Protokollet sistematike dhe konsistente dhe treguesit përkatës tek mjetet e përzgjedhura të 

vlerësimit të rrezikut për ekstremizmin e dhunshëm kanë demonstruar si besueshmërinë ashtu 

edhe vlefshmërinë e përmbajtjes në hulumtimet e pavarura të ndërmarra nga shkencëtarë të 

respektuar. Natyra e besueshme e këtyre protokolleve lejon matjen e përsëritur të rrezikut me 

kalimin e kohës në secilin nga treguesit e përfshirë. Ai gjithashtu lejon nivelin e identifikimit dhe 

nivelin e gjykuar për treguesit objektivë të radikalizimit të përgjithshëm ndaj atyre të monitoruar 

në burgje dhe në kushtet e provës në gjatë kohës së vlerësimit. 

56. Matjet dhe gjykimet e marra gjatë kohës bazuar në një grup të plotë të treguesve të rrezikut 

mund të japin dëshmi për rezultatin dhe efektshmërinë e programeve të ndërhyrjes . Natyra e 

këtij efekti (pozitive, negative ose e pandryshueshme) mund të vërehet objektivisht me kalimin e 

kohës. Rezultatet mund të tregojnë suksesin e ndërhyrjeve të tanishme, nevojën për një ndryshim 

fokusi, ose një prirje për objektivat e ndërhyrjes. 

Kontrolli i anshmërisë në vlerësimet e rrezikut 

57. Vlerësimet e pa strukturuara dhe subjektive të rrezikut të ekstremistëve të dhunshëm dhe 

atyre në procesin e radikalizimit mund të jenë subjekt i paragjykimeve. Një paragjykim i tillë 

mund të ndodhë kur vlerësuesit kanë frikë nga pasojat personale nëse individi rikryen një vepër, 

kur vlerësuesit janë dashamirës ndaj motiveve të shkelësit, kur ndikimet kulturore nuk janë 

kuptuar plotësisht dhe/ose kur anashkalohen kontekstet politike dhe shoqërore. Përdorimi i një 

protokolli të kontrolluar, të standardizuar, transparent dhe të strukturuar ndihmon në kontrollin e 

paragjykimit të vlerësuesit  dhe mbështet vlerësimet e drejta e të sakta që mbështesin 

mosdiskriminimin. Përveç kësaj, mjetet që janë projektuar për t’u aplikuar tek spektri i 

ekstremistëve të dhunshëm, jo vetëm ndaj një ideologjie, janë pa paragjykim dhe jo 

diskriminuese. Protokollet profesionale gjykuese të strukturuara të vlerësimit të rrezikut për 

spektrin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit dhe që janë jo - diskriminues në natyrë për 

shkak të vetë kësaj, janë më të përshtatshme për përdorim në mjediset e burgut dhe të shërbimit 

të provës. 

            



Afatet e vlerësimit në burg dhe konteksti i provës 

58. Kur vlerësimet e duhura të rrezikut duhet të ndërmerren në një fazë të hershme të 

paraburgimit (me induksion) dhe në një fazë të hershme kur ndodhet nën mbikëqyrje të provës. 

Në disa raste, vlerësimi fillestar mund të vonohet me qëllim që të lejojë një shkelës të mësohet 

me mjedisin e burgut para se të jetë i përgatitur për të kontribuar në vlerësimet e rrezikut. Në 

rastet kur është e përshtatshme, ky vlerësim fillestar do të sigurojë një bazë nga e cila mund të 

maten dhe përcaktohen ndryshimet, si pozitive dhe negative. Kjo bazë mund të zbatohet për të dy 

individët në procesin e radikalizimit , ata që tashmë janë radikalizuar për dhunën dhe ata që kanë 

kryer akte ekstremizmi të dhunshme. Informata shtesë mund të bëhen të disponueshme pasi të 

krijohet vlerësimi bazë i cili do të sigurojë saktësi më të madhe në vlerësim. 

59. Përcaktimi i intervalit të rekomanduar në mes të vlerësimeve varet nga individi, qëllimi i 

vlerësimit të rrezikut dhe praktika e krijuar dhe udhëzimet e veçanta të burgut ose institucionit të 

provës. Rekomandohet që të paktën në baza vjetore të ndërmerret një shqyrtim i nevojave të të 

burgosurve dhe statusi i treguesve të rrezikut për ekstremizmin e dhunshëm. Kjo do të 

mundësojë ndryshime në kohë në menaxhim për t'iu përgjigjur rezultatit të vlerësimit. Vlerësimi 

dhe rivlerësimi mund të varen nga disponueshmëria e stafit, ekspertiza e stafit, rregullat dhe 

procedurat e përcaktuara të shërbimit ose agjencisë dhe faktorë të tjerë. Vlerësimet duhet të 

përsëriten si dhe kur kërkohen. Kjo mund të ndodhë kur një ndryshim i dukshëm vihet re tek një 

shkelës, kur duhet të përcaktohen vendimet e lëshimit të hershëm, kur një vendosje e re në 

mjediset e burgut mund të garantohet për të zvogëluar potencialin për radikalizim dhe kur vihen 

re shenjat e radikalizimit ose deradikalizimit në rritje .     

            

Shqyrtimi i Vlerësimeve 

60. Mjetet e shqyrtimit për vlerësimin e rrezikut të ekstremistëve të dhunshëm janë zhvilluar dhe 

janë në përdorim. Këto protokolle kërkojnë më pak kohë dhe trajnim sesa protokollet 

gjithëpërfshirëse të vlerësimit të rrezikut. Ata janë në gjendje të japin informacion të dobishëm 

dhe një pasqyrë të statusit të individit. Ato mund të përdoren me individë të dyshuar për 

radikalizim brenda grupit të përgjithshëm të njerëzve, edhe kur kërkohet një vlerësim më pak 

formal dhe më pak gjithëpërfshirës i rrezikut. Pas një shqyrtimi, një vlerësim i rrezikut në shkallë 

të plotë mund të kërkohet ose ndërmerret ne rast se dalin shqetësime nga shqyrtimi i vlerësimit. 

Një mjet i shqyrtimit të vlerësimin e riskut mund të përdoret gjithashtu edhe me një grup specifik 



të të burgosurve që konsiderohen të prekshëm nga ekstremizmi i dhunshëm. Përshtatje të tjera të 

protokolleve gjithëpërfshirëse të vlerësimit të riskut mund të zhvillohen për të prodhuar mjete 

shqyrtuese të vlerësimit që i përgjigjen nevojave të agjencisë ose shërbimit.    

            

Nevoja për ndarjen e informacionit 

61. Vlerësimet e rrezikut janë ndërmarrë duke përdorur një shumëllojshmëri të burimeve të 

informacionit dhe sa më shumë dëshmi, informacion të përpunuar dhe vëzhgime dhe raporte të 

tjera në dispozicion. Kjo mund të përfshijë dokumentacionin e burgut, informacionin e 

përpunuar, të dhënat e gjykatës, raportet paraprake të dënimit, dhe informacione të tjera të 

ofruara nga stafi i burgut, ato të përfshira në ndërhyrje dhe të tjerët që janë në kontakt me 

shkelësit. Cilësia dhe saktësia e vlerësimit të rrezikut varen nga sasia dhe cilësia e informacionit 

në dispozicion. Saktësia dhe besueshmëria e burimeve të informacionit janë po aq të 

rëndësishme. Vlerësimet  rrezikut të bazuara në prova kërkojnë informacion të vërtetueshëm dhe 

të bazuar në sjellje. Kjo kërkon ndarjen e informacionit ndërmjet agjencive dhe shërbimeve. Kjo 

shpesh varet nga rregullat dhe praktikat e pranuara të agjencive të tilla. Edhe me ndarjen e 

informacionit ndërmjet agjencive, mund të ketë informata të rëndësishme që mungojnë. Kur 

është kështu, informacioni specifik mund të kërkohet nga agjencitë ose shërbimet përkatëse. Kjo 

njohuri e informacionit që kërkohet për të vlerësuar treguesit e rrezikut specifik mund të 

lehtësojë ndarjen dhe komunikimin ndërmjet agjencive dhe lejon vlerësuesin të përcaktojë atë që 

dihet dhe çfarë është e panjohur sa i përket treguesve kontribues për rrezikun dhe kërcënimin që i 

përket individit të vlerësuar. Kurdoherë që është e mundur, duhen bërë përpjekje për të marrë 

informacionin e humbur. 

            

Përfitimet dhe paralajmërimet e vlerësimit të rrezikut për ekstremizmin e dhunshëm 

62. Vlerësimet e rrezikut për ekstremizmin e dhunshëm duke përdorur gjykim të strukturuar 

profesional nuk e zëvendësojnë gjykimin njerëzor të vlerësuesit. Ata e mbështesin gjykimin e 

vlerësuesit nëpërmjet protokollit analitik rigoroz dhe të standardizuar . Vlerësimet e rrezikut 

kanë për qëllim që të sigurojnë informata relevante dhe në kohë për të burgosurin ose personin 

në provë. Ata nuk janë të pagabueshëm. Vlerësimi i rrezikut varet nga sasia e informacionit në 

dispozicion dhe saktësia e tij siç është shënuar më lart, si dhe në trajnimin dhe ekspertizën e atyre 

që bëjnë vlerësimin. Ata përkrahin, por nuk zëvendësojnë gjykimin dhe përvojën profesionale. 



Stafi kërkon trajnim në përdorimin e mjeteve për vlerësimin e rrezikut për ekstremistët e 

dhunshëm.          

63. Vlerësimi i rrezikut nuk do të parashikojë se cili person në sistemin e burgjeve ose në provë 

do të rikryejë një shkelje me saktësi statistikore. Ajo nuk mund të identifikojë se kush do të bëhet 

një ekstremist terrorist apo i dhunshëm nga të burgosurit në burg. Kur vlerësuesi merr 

informacionin nga i burgosuri, vlerësuesi duhet të jetë i vetëdijshëm për mundësinë e mashtrimit.            

64. Vlerësimi i rrezikut do të identifikojë treguesit e ekstremizmit të dhunshëm që janë 

shqetësues dhe mund të ndihmojë stafin që të monitorojë këto tregues në aspektin e ashpërsisë 

me kalimin e kohës. Vlerësimet e rrezikut mund të japin informacion të dobishëm për të 

ndihmuar në menaxhimin e duhur dhe të ndjeshëm të shkelësve. Hollësitë e ofruara mund të 

ndihmojnë në klasifikimin, vendosjen në mjediset e burgut, programet dhe menaxhimin e 

përgjithshëm të individit. Gjithashtu është e dobishme të identifikohen ndryshimet në rrezik gjatë 

kohës.            

65. Standardizimi i terminologjisë së vlerësimit të riskut brenda një vendi dhe në të gjithë vendet 

e huaja duhet të jetë një objektiv afatgjatë. Ky do të ndihmojë në ndarjen e të dhënave dhe 

informacionit ndërmjet kombeve dhe shërbimeve. Përdorimi i një mjeti të përbashkët dhe 

terminologjie do të lehtësojë gjithashtu komunikimin.          

  

  

Pikat kryesore: 

·Vlerësimet e rrezikut duhet të bëhen ndaj ekstremistëve të dhunshëm sa më shpejt që të jetë e 

mundur, pas pranimit në burg ose kur të identifikohen për provë në rast se identifikohet dhe 

është e nevojshme.                

· Rivlerësimi i rregullt i planifikuar duhet bërë bazuar në një plan paraprak apo në rast nevoje.                

· Metoda optimale për vlerësimin e rrezikut të ekstremizmit të dhunshëm është qasje e 

gjykimit të strukturuar profesional.                

· Protokollet e vlerësimit të rrezikut për ekstremizmin e dhunshëm duhet të zbatohen në 

spektrin e ideologjive ekstremiste të dhunshme dhe të jenë mjaft fleksibël për të shtuar tregues 

të tjerë që konsiderohen relevantë.                

· Problemet e mundshme të shëndetit mendor duhet të hetohen në çdo protokoll 

gjithëpërfshirës të vlerësimit të rrezikut për ekstremistët e dhunshëm.                    



· Vlerësimet e rrezikut për ekstremistët e dhunshëm duhet të ndërmerren me mjete analitike të 

projektuara posaçërisht për këtë popullsi. Kujdes dhe vëmendje e veçantë nevojitet për 

vlerësimin e rrezikut të të rinjve.                

· Vlerësimet e rrezikut duhet të kontrollohen për paragjykimet e vlerësuesve dhe të jenë jo 

diskriminuese në natyrën e tyre.                

· Vlerësimet e rrezikut duhet të ndërmerren nga personeli i trajnuar, siç nevojitet sipas 

protokolleve të specializuara për ekstremistët e dhunshëm.                  

· Vlerësimet e rrezikut duhet të bazohen në dëshmi dhe të kërkojnë informacion të plotë dhe të 

saktë. Ky informacion duhet të merret nga burime të shumta.                  

· Vlerësimet e rrezikut përmbajnë elementë të shumëfishtë që lidhen me ekstremizmin e 

dhunshëm siç janë narracionet e përshtatura, rrjetet e shkelësit dhe nevojat që nxisin veprimin. 

Përveç kësaj, duhet të përfshihen elementët që lidhen me qëllimin dhe kapacitetin, si dhe 

faktorët mbrojtës ose rreziku lehtësues.                

· Vlerësimet e rrezikut mund të kryhet me ose pa bashkëpunimin dhe angazhimin e personit në 

fjalë, ose me një intervistë të drejtpërdrejtë.                  

· Qëllimet e personalizuara për ndërhyrje duhet të pasohen nga informacioni i marrë nga 

vlerësimi i rrezikut dhe të jetë i matshëm.                   

· Vlerësimet e rrezikut përfitojnë për shkak se bëhen nga ekipe shumë disiplinore apo në 

bashkëpunim me një ekip vlerësuesish.                  
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KAPITULLI KATËR: MENAXHIMI I REHABILITIMIT TË EXTREMISËVE TË 

DHUNSHËM NË BURGJE DHE PROVË 

Ndërhyrjet 

            

Natyra e ndërhyrjeve 

66. Termi ndërhyrje këtu përgjithësisht i referohet çdo veprimi ose aktiviteti që kontribuon në 

mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në rehabilitimin e ekstremistëve të dhunshëm ose që i 

parandalon shkelësit të kryejnë vepra ekstremiste. Theksi këtu është në ndërhyrjet që kërkojnë 

ndërveprimin njerëzor në mjediset korrektuese dhe dallimet personale me shkelësin, siç janë 

veprimet, besimet, identiteti dhe marrëdhëniet e tyre. Ndërhyrjet variojnë nga specialistët, 

programet e synuara , deri te aktivitetet më të përgjithshme (si arsimi, punësimi ose aktivitetet 

profesionale) deri tek bisedat ndërmjet anëtarëve të stafit dhe shkelësve. Ndërhyrjet mund të 

ndryshojnë në varësi të një numër faktorësh, duke përfshirë masën në të cilën ata janë dorëzuar 

për qëllim adresimin e shkelësit ekstremist, kohën gjatë së cilës ato shpërndahen, kush i bën ato, 

si jepen dhe qëllimet e tyre dhe rezultatet e synuara etj. Ndërhyrjet konsiderohen më të 

efektshme kur ato futen dhe mbahen brenda një qasjeje holistike që trajton çështjet psikologjike, 

sociale (përfshirë familjare) dhe çështjet praktike që lidhen me mosangazhimin efektiv dhe 

përpjekjet për riintegrim. Praktikuesit duhet të jenë të vetëdijshëm se si me ndërhyrjet me 

shkelësit e tjerë, konteksti në të cilin kryhen ndërhyrjet ka të ngjarë të jetë vendimtar për 

efektshmërinë e tyre. Kontekstet të cilat sigurojnë një mjedis të sigurtë, të siguruar dhe 

mbështetës i cili pranon dhe shpërblen ndryshimet personale dhe sjelljet pro shoqërore, kanë më 

shumë gjasa të favorizojnë ndërhyrje e efektshme sesa ato që nuk janë të efektshme. 

 

Qëllimi i ndërhyrjeve 

67. Ndërhyrjet për të luftuar ekstremizmin dhe shkeljet ekstremiste mund të kërkojnë një fokus 

tjetër ndryshe nga ato që përdoren për të trajtuar format e tjera të sjelljes që shkel ligjin. 

Ndërhyrjet mund të kenë nevojë të përqendrohen në: 1) Parandalimin e individëve nga kryerja e 

veprave (ekstremiste) për të cilat ata nuk kanë histori paraprake të kryerjes 2) Parandalimin e 

individëve nga zhvillimi i një interesi apo përfshirjeje me grupe, shkaqe apo ideologji të veçanta 



dhe 3) marrëdhënien me një grup të veçantë, shkak ose ideologji. Ndërhyrjet duhet të zhvillohen 

dhe të dizajnohen për të përshtatur dallimet specifike dhe çështjet e paraqitura nga ekstremizmi 

dhe shkeljet ekstremiste, të cilat mund të plotësojnë ndërhyrjet më konvencionale në dispozicion. 

Është e njohur se këto ndryshime në fokus gjithashtu mund të jenë të rëndësishme për 

parandalimin e formave të tjera të shkeljes së ligjit, të tilla si vepra që kanë të bëjnë me grupe 

bandash. 

Bërja e ndërhyrjeve 

68. Stafi duhet të identifikojë se si ata mund të përdorin më së miri burimet e disponueshme për 

të ndikuar më së shumti në parandalimin e interesit dhe përfshirjes në ekstremizëm dhe për të 

parandaluar shkeljet e mëtejshme të atyre që tashmë janë dënuar për vepra ekstremiste. Për të 

arritur këto synime, shërbimet dhe stafi duhet të marrin në konsideratë masën në të cilën burimet 

dhe përpjekjet duhet të fokusohen në qasjet e synuara për të adresuar këto çështje specifike, p.sh. 

vlerësime të specializuara për matjen e përfshirjes në grupe ekstremiste, programe të 

specializuara ose procese të dedikuara për monitorimin e shkelësve ekstremistë. Kjo duhet të 

konsiderohet kundrejt qasjeve të përgjithshme të ndikimit siç janë kushtet e mira, politikat, 

proceset ose aktivitetet që mund të kenë në këto çështje si siguria dinamike, duke minimizuar 

korrupsionin e personelit dhe stafin që trajton shkelësit me mirësjellje dhe respekt. Zbatimi i 

qasjeve të përgjithshme dhe të synuara për të parandaluar ekstremizmin dhe shkeljet ekstremiste 

ka të ngjarë të jetë më i efektshëm dhe i përshtatshëm, por ekuilibri se si këto janë vendosur varet 

nga rrethanat e vendit të çdo burgu ose shërbimit të provës.   

              Objektivat e ndërhyrjes 

69. Të gjitha ndërhyrjet dhe veprimet e menaxhimit duhet të përcaktojnë arritjen e objektivave të 

qarta dhe specifike për të parandaluar shkeljet ekstremiste. Ndërhyrjet nuk duhet të bëhen pa një 

kuptim të qartë të synimeve ose rezultateve të tyre të synuara dhe ndryshimeve që ato synojnë të 

sjellin. Bazuar në zhvillimin e njohurive dhe të kuptuarit në këtë fushë, një numër objektivash 

dhe synimesh kryesore duken të rëndësishme për të parandaluar shkeljet ekstremiste. Këto 

përfshijnë: 1) Parandalimin e individëve që të bëhen ose të mbeten të angazhuar me grupe 

ekstremiste, kauza apo ideologji 2) Parandalimin e individëve që të bëhen ose të mbeten të 

gatshëm ose të përgatitur për të kryer vepra penale në emër të një grupi ekstremist, kauze ose 

ideologjie dhe 3) ruajtjen e aftësisë për të kryer ekstremizëm të dhunshëm.          



 

 

70. Për të arritur këto objektiva dhe për të ndihmuar në zbutjen ose mbrojtjen nga faktorët dhe 

rrethanat e rrezikut, ndërhyrjet mund të kenë nevojë: 1) Të lehtësojnë mundësitë dhe aktivitetet 

për të përmbushur nevojat individuale (të tilla si për përkatësinë, qëllimin, rëndësinë) në 

ekstremizëm, 2) Të fuqizojë dhe t'i mundësojë individëve të ndjekin qëllimet (objektivat politike) 

dhe qëllimet me anë të mjeteve të ligjshme dhe jo nëpërmjet mjeteve të paligjshme dhe jo 

legjitime, 3) Të forcojnë ndjenjën individuale të agjencisë personale mbi vendimet dhe sjelljet e 

tyre; 4) Të forcojnë besimet, perceptimet dhe mënyrat e të menduarit, të cilat mund të mbrojnë 

individët nga të qenit të gatshëm dhe të përgatitur për të kryer veprime abuzive dhe të dëmshme 

ekstremiste, 5) Të inkurajojnë dhe t’i mundësojnë individëve të shprehin vlerat, besimet dhe 

emocionet e tyre në mënyra pro sociale dhe jo nëpërmjet akteve antisociale dhe ekstremiste; 6) 

Të parandalojnë individët nga aftësia për të kryer vepra ekstremiste, duke përfshirë ndërprerjen e 

marrëdhënieve, rrjeteve dhe komunikimeve që nxisin ekstremizmin dhe lehtësojnë veprat 

ekstremiste . 

Programet e synuara 

71. Ndërhyrjet ose programet e synuara janë zhvilluar posaçërisht për të parandaluar dhe 

adresuar ekstremizmin e dhunshëm. Në thelb, këto janë programe të projektuara për të ndihmuar 

në menaxhimin e rrezikut dhe për të nxitur distancimin nga shkeljet e mëtejshme. Këto qëllime 

nuk janë të ndryshme nga ato për programeve apo ndërhyrjeve që përdoren për të parandaluar 

shkelje të llojeve të tjera. Megjithatë, programet për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm 

janë zakonisht të ndara në të ashtuquajtura: 1) mosangazhimi dhe 2) ndërhyrjet deradikalizuese.          

72. Ndërhyrjet e distancimit zakonisht identifikohen si ato që kërkojnë të parandalojnë ose të 

ndryshojnë marrëdhëniet e një krimineli me një grup, kauzë ose ideologji të dhunshme 

ekstremiste. Kjo përfshin parandalimin ose ndryshimin e identifikimit të një individi me një grup 

të veçantë, shkak ose ideologji që mbështet dhe përdor dhunën si një metodë për arritjen e 

synimeve të saj. Ndryshimi i kësaj marrëdhënie ka për qëllim të nxisë heqjen dorë nga kryerjet e 

veprës. Kjo siguron një theks të ndryshëm për ndërhyrjet konvencionale të sjelljes së kryerjes së 

veprës, të cilat zakonisht fokusohen në zhvillimin e aftësive prosociale për të parandaluar 

përsëritjen e veprës. Sidoqoftë, për disa shkelës, veçanërisht ata që janë angazhuar me grupe 

ekstremiste për motive konvencionale kriminale - të tilla si të fitojnë para ose si mundësi për të 



qenë të dhunshëm, ndërhyrjet konvencionale mund të jenë më të përshtatshme për të adresuar 

rreziqet dhe nevojat e tyre (ose mund të kërkojnë si ndërhyrje konvencionale ashtu edhe të 

çmobilizimit).    

73. Ndërhyrjet e deradikalizimit zakonisht identifikohen si ato që kërkojnë të parandalojnë ose 

ndryshojnë bindjet ideologjike, qëndrimet ose mënyrat e të menduarit të një individi që 

motivojnë dhe/ose përligjin shkeljen ekstremiste. Zakonisht këto bien në kundërshtim me 

interpretimet, pozicionet ose argumentet (bazuar në doktrinën politike, shkrimet e shenjta ose 

mitologjitë) që informojnë bindjet dhe qëndrimet që legjitimojnë dhunën ekstremiste. Shumë 

ndërhyrje të ndërmarra për të parandaluar forma të tjera të shkeljeve gjithashtu kërkojnë të 

sfidojnë dhe minojnë qëndrimet dhe mënyrat e të menduarit në këtë mënyrë; kështu që kjo nuk 

është unike për këto programe. Sidoqoftë, baza për qëndrime të tilla dhe mënyra të të menduarit 

mund të jenë të ndryshme për këtë grup shkelësish dhe kështu kërkojnë një qasje të përshtatshme 

dhe të përshtatura. Njëjtë si me programet për të parandaluar forma të tjera të shkeljes, duke 

ndryshuar këto bindje, qëndrime apo mënyra të të menduarit ka për qëllim të nxisë mos kryerjen 

e përsëritur të shkeljes. 

74. Çmobilizimi mund të vërehet përmes sjelljeve. Këto sjellje mund të lidhen, për shembull, me 

ndërprerjen e kontaktit me individët e radikalizuar ose me ndërprerjen e shoqërimit me grupe 

ekstremiste të dhunshme. Treguesit e tjerë të sjelljes mund të përfshijnë përmirësimin e 

integrimit shoqëror dhe ndryshimet në stilin e jetesës. Dëshmia e suksesit të ndërhyrjeve të 

deradikalizimit shpesh është e vështirë të përcaktohet në mënyrë objektive. Shenjat e 

deradikalizimit përfshijnë një pakësim ose braktisje të ideologjisë dhe bindjeve të dhunshme 

ekstremiste, ndryshime në sjelljen ndaj atyre që perceptohen më parë si armiq apo grupe 

kundërshtare të hapura (etj.) që justifikojnë ekstremizmin e dhunshëm. Kjo është më e vështirë 

për t'u matur, sepse zakonisht përfshin ndryshime të brendshme të cilat nuk janë gjithmonë të 

dukshme në ndryshimet në sjellje. Treguesit mund të përfshijnë gjithashtu më pak ngurtësi në 

sjellje, më pak fleksibilitet sa i përket dënimeve dhe rënie të refuzimit të të tjerëve me një sistem 

të vlerave të ndryshme. 

75. Në shërbimet korrektuese, ndërhyrjet zakonisht konsiderohen nga perspektivat e menaxhimit 

të rrezikut dhe rehabilitimit dhe kjo vlen edhe për ato që synojnë të parandalojnë ekstremizmin e 

dhunshëm. Ndërhyrja për të ndryshuar marrëdhëniet problematike ose të dëmshme, sjellja dhe 

mënyrat e të menduarit duhet të përfshihen zakonisht në praktikën e përditshme korrektuese. Pra, 



të ashtuquajturat ndërhyrje deradikalizuese dhe çmobilizuese janë tërësisht në përputhje me 

politikën dhe praktikën korrektuese.           

 

Përderisa ndërhyrjet janë ndarë në mënyrë tipike në këtë mënyrë, disa mund të përfshijnë të dy 

qasjet dhe praktikuesit duhet të jenë të vetëdijshëm se këto qasje nuk janë reciprokisht 

përjashtuese. Për shembull, për disa individë, ndryshimet në marrëdhëniet e tyre me një grup, 

kauzë ose ideologji ekstremiste mund të kontribuojnë gjithashtu në ndryshimet në qëndrimet ose 

mënyrat e të menduarit që motivojnë ose justifikojnë shkeljen (p.sh. deradikalizimin ). Për 

individë të tjerë, ndryshimet në qëndrimet ose mënyrat e tyre të të menduarit mund të 

kontribuojnë në ndryshimet në marrëdhëniet e tyre me një grup ekstremist, kauzë ose ideologji 

(p.sh. çmobilizimin).    

76. Njohuritë tona dhe kuptueshmëria se si proceset e çmobilizimit dhe deradikalizimit 

bashkëveprojnë dhe kontribuojnë në çarmatimin, vazhdojnë të evoluojnë. Çfarë do të thotë kjo 

në praktikë është se praktikuesit duhet të identifikojnë (nëpërmjet vlerësimit) ndryshimet 

specifike që ata konsiderojnë më të rëndësishme për të lehtësuar për çdo shkelës. Ndërhyrjet 

mund të kenë nevojë për të akomoduar aspekte të qasjeve të çmobilizimit dhe deradikalizimit për 

të nxitur lëvizjen dhe menaxhimin e rrezikut individual. Për shembull, shkelësit të cilët 

personalisht identifikohen me grupe ekstremiste, kauzat ose ideologjitë mund të kërkojnë 

programe për t'u përqendruar kryesisht në marrëdhëniet e tyre me këtë grup, kauzë ose ideologji. 

Sidoqoftë, kur moszbatimi konsiderohet i paimagjinueshëm ose i pamundur, theksimi mund të 

duhet të vendoset në sfidimin dhe ndryshimin e qëndrimeve ekstremiste dhe mënyrave të të 

menduarit, të cilat mund të mbështesin shkeljen, si dhe zvogëlimin e aftësisë së tyre për të kryer 

shkeljen. 

Ndërhyrjet dhe aktivitetet e përgjithshme 

77. Për aq sa është e mundur, duhet të sigurohet arsim, punësim, veprimtari sportive, fetare dhe 

kulturore domethënëse për të zhvilluar sa më shumë rezistencë ndaj përfshirjes në ekstremizëm 

dhe për të inkurajuar dhe mbështetur distancimin prej tyre. Fokusi dhe përfitimet specifike të 

këtyre aktiviteteve dhe ndryshimet që ata synojnë të sjellin duhet të identifikohen dhe të 

konsiderohen me kujdes. Kuptimi i rolit që mund të luajnë këto qasje dhe ndryshimet që mund të 

lehtësojnë është i rëndësishëm në njohjen e rëndësisë dhe vlerës së tyre tek shkelësit individualë. 

Për shembull, edukimi mund të ndihmojë për të zgjeruar perspektivat, për të zhvilluar mendimin 



kritik dhe të hapur ndaj pikëpamjeve dhe fuqizimin e individëve për të kërkuar alternativa të reja 

në jetën e tyre. Punësimi mund të ndihmojë për të lehtësuar marrëdhëniet e reja, për të ndërtuar 

vetë vlerësimin dhe qëllimin për të siguruar shpresë. Sportet mund të sjellin entuziazëm dhe 

argëtim, mundësi për të zhvilluar shkathtësi në punën ekipore, disiplinën dhe udhëheqjen dhe një 

ndjenjë e veprimi personal. Aktivitetet kulturore mund të ndihmojnë në zhvillimin e vetë 

reflektimit, kënaqësisë dhe përkatësisë. 

78. Nuk duhet të supozohet se të gjitha aktivitetet e tilla do të jenë të dobishme ose pozitive për 

çdo individ në pika të veçanta në dënimin e tyre. Për shembull, disa individë mund t’i kenë 

përdorur sportet si futbolli për të identifikuar dhe rekrutuar më parë në mënyrë aktive individët 

dhe mund të kërkojnë ta bëjnë këtë përsëri; individët mund të kërkojnë të përdorin arsimin në 

disiplinë specifike për të rritur aftësinë e tyre për të indoktrinuar të tjerët, ndërsa të tjerët mund të 

kërkojnë të përdorin aktivitete të veçanta të punës për të shtuar aftësitë e tyre për të kryer vepra 

të veçanta ekstremiste. Aktivitetet kanë më së shumti gjasa të jenë të dobishme kur plotësojnë të 

njëjtat nevoja që individët mund të shikojnë se i përmbush ekstremizmi p.sh. një ndjenjë të 

përkatësisë, emocioneve, rëndësisë, kuptimit etj. Aktivitete të tilla mund të jenë veçanërisht të 

dobishme kur ofrohen gjatë ose pas programeve të synuara të cilat mund ndihmojnë nxitjen e 

shkelësve të marrin pjesë, pjesërisht duke i ndihmuar ata të kuptojnë pse pjesëmarrja ndoshta 

është e rëndësishme për jetën e tyre. Për shembull, duke njohur dhe kuptuar se si përfshirja në 

grupe të reja shoqërore mund të zvogëlojë varësinë nga grupet ekstremiste për një ndjenjë 

përkatësie dhe qëllimi etj. 

79. I gjithë personeli duhet të jenë të vetëdijshëm se ndërveprimet e tyre ditore me shkelësit dhe 

politikat, proceset dhe parimet të cilat informojnë ata, janë mundësi të ndërhyrjeve kritike. 

Bisedat dhe veprimet e përditshme mund të ndihmojnë pothuajse në arritjen e qëllimeve të njëjta 

si programet e specializuara të synuara ose aktivitete të tjera etj. Për shembull, duke bërë të 

mundur që një shkelës të gjejë punë që është kuptimplotë për jetën e tij, duke shprehur 

dhembshurinë ose shqetësimin për mirëqenien e një krimineli edhe pse ata mund ta shohin 

personelin si "armik", duke marrë kohë për të dëgjuar një person që është i shqetësuar nga 

përfshirja e tyre në ekstremizëm ose thjesht duke i kërkuar një shkelësi të pyesë nëse jeta mund 

të shihet kaq thjeshtë në terma bardhë e zi. Dëshmitë anekdotike që dalin në pah sugjerojnë se 

veprimet e vogla mund të kenë ndikime të forta, shpesh duke ndërmarrë hapa për të çmobilizuar 

ose rishikuar qëndrimet e dëmshme dhe perceptimet e grupeve të tjera. Ndërveprimet njerëzore 



mbështetëse në baza të përditshme ndërmjet stafit dhe shkelësve,të tilla si komunikimi i 

respektueshëm dhe sigurimi i modeleve pozitive të autorëve mund të luajnë një rol thelbësor në 

lehtësimin e ndryshimeve konstruktive dhe në zhvillimin e tolerancës kundër tërheqjes në drejtim 

të ekstremizmit të dhunshëm. 

80. Kur është e mundur, shërbimet duhet të kërkojnë të përfshijnë njohuri dhe nxënie të 

specializuar, zakonisht të përdorura në programet e synuara - në trajnim që mund të informojë 

ndërhyrjet dhe aktivitetet e përgjithshme. Për shembull, praktikuesit duke bërë ndërhyrje 

specialisti ndaj shkelësit ekstremist, mund të arsimohen në lidhje me faktin se si të modelojnë 

qëndrimet dhe sjelljet të cilat mund t'ia kundërvënë ato që lidhen me ekstremizmin, të tilla si të 

qenit mendje hapur, bërja e pyetjeve, reflektimi dhe duke parë të tjerët me konsideratë dhe jo në 

mënyrë stereotipike. Duke ndarë këtë njohuri dhe përvojë me kolegët të cilët pastaj mund ta 

përdorni këtë në ditën e tyre në jetën e përditshme, kjo mund të ndihmojë në ndërtimin e 

elasticitetit të përgjithshëm tek shkelësit e ligjit për të mos qenë të interesuar apo të përfshirë në 

ekstremizëm. Në mënyrë të ngjashme, të mësuarit dhe të kuptuarit rreth praktikave të efektshme 

në aktivitetet dhe ndërhyrjet e përgjithshme duhet të informojnë specialistët dhe programet e 

synuara . 

Parimet e ndërhyrjes 

81. Ekziston një mungesë e rezultateve të studimeve të fuqishme për të identifikuar se cilat 

ndërhyrje – të tilla si ndërhyrjet e ashtuquajtura çmobilizuese apo deradikalizuese - janë më të 

efektshme në parandalimin e shkeljeve ekstremiste. Ekziston edhe mungesa e provave se cilat 

lloje të ndërhyrjes mund të jenë më të efektshme dhe të përshtatshme me kë, kur dhe nën cilat 

rrethana. Prandaj, i gjithë stafi duhet të jetë i kujdesshëm në trajtimin e efektshmërisë së 

ndërhyrjeve të caktuara për individë të veçantë në rrethana specifike. Ende ka shumë për të 

mësuar. Sidoqoftë, ka njohuri në zhvillim mbi parimet e 'praktikave të mira' të cilat duhet të 

merren parasysh gjatë zbatimit të ndërhyrjeve. Kjo përfshin konstatimin se parimet e 

përgjithshme "Çfarë Funksionon" për ndërhyrje e efektshme për të parandaluar forma të tjera të 

shkeljeve, gjithashtu duket të jenë të rëndësishme për ndërhyrjet për të parandaluar ekstremizmin 

e dhunshëm. Për shembull,ndërhyrjet të cilat adresojnë drejtpërdrejt faktorët dhe rrethanat që 

kontribuojnë në shkeljet ekstreme që janë me intensitet dhe kohëzgjatje të përshtatshme, të 

përgjegjshme ndaj dallimeve individuale dhe të mbështetura organizativisht, mund të 

funksionojnë edhe me shkelësit e radikalizuar. Gjithashtu, ai njeh rëndësinë e mundshme që 



individët në role të ndryshme mund të kontribuojnë në përpjekjet e ndërhyrjes, p.sh. psikologët, 

oficerët e provës, ekspertët fetarë, mentorët, anëtarët e familjes dhe kolegët. Për ndërhyrjet e tipit 

të çmobilizimit, njohuritë e evoluara  sugjerojnë se këto duhet t’i adresohen çështjeve të lidhura 

me identitetin të cilat mund të kontribuojnë në: 1) përfshirjen në ekstremizëm (duke përfshirë 

indoktrinimit dhe emocione të tilla si kërcënim dhe ankesa) 2) një mendësi që mbështet shkeljen 

ekstremiste dhe 3) mbështetjen e mundshme të çmobilizimit mos rikryerjen e veprës. Për 

ndërhyrjet e tipit të deradikalizimit, njohuritë në zhvillim sugjerojnë se këto duhet t’i adresohen 

mënyrave të të menduarit, besimeve dhe perceptimeve të grupeve të tjera të cilat i bëjnë individët 

të gatshëm për të mbështetur ose kryer vepra ekstremiste të dhunshme, p.sh. të menduarit, 

demonizimin dhe dehumanizimin e të tjerëve dhe mungesën e dhembshurisë dhe ndjeshmërisë. 

82. Udhëzime të mëtejshme specifike mbi parimet për ndërhyrje, llojet e ndërhyrjeve dhe 

kontributin e profesionistëve të veçantë në këtë proces mund të gjenden në seksionin e 

rekomanduar të leximit.          

Përshtatja e ndërhyrjeve 

83. Ndërhyrjet duhet të jenë të përgjegjshme ndaj nevojave dhe rrethanave specifike individuale. 

Kjo është për të inkurajuar pjesëmarrjen e tyre dhe për të optimizuar mësimin e tyre dhe 

ndikimin e mundshëm të ndërhyrjeve në ndryshimet personale. Ekzistojnë çështje specifike ku 

ndërhyrjet duhet të jenë të përgjegjshme, të cilat përfshijnë: 1) Nivelin aktual të angazhimit ose 

mosangazhimit të individit 2) Motivet dhe rrethanat që kontribuojnë në interesin dhe përfshirjen 

e tyre dmth. janë të përfshira për arsye oportune ose të identifikuara për arsye më kuptimplota 

personale 3) Historiku i tyre fetar dhe kulturor (kur është e përshtatshme) dhe 4) Ndikimi i 

kolegëve dhe grupeve. Ndërsa literatura ka theksuar kohët e fundi se 'normaliteti' i atyre që 

kryejnë vepra ekstremiste, bazuar në dëshmitë e reja, tregojnë se për disa individë, kushtet e 

shëndetit mendor mund të luajnë një rol në angazhimin dhe shkeljen e tyre dhe reagimin e tyre 

ndaj ndërhyrjeve. Ndërhyrjet duhet të përshtaten me rrethanat individuale të bazuara në rreziqet 

dhe nevojat e tyre të vlerësuara, duke përfshirë atë se kur, kur dhe si dhe nga kush kryhet 

ndërhyrja. 

 

Ndërhyrjet dhe feja 

84. Ekstremizmi i dhunshëm ka ndodhur në të gjithë botën, gjatë gjithë historisë dhe në emër të 

grupeve të ndryshme, kauzave dhe ideologjive. Aty ku është e mundur, shërbimet korrektuese 



duhet të zhvillojnë dhe zbatojnë politikat, proceset, ndërhyrjet dhe praktikat që mund të trajtojnë 

çdo formë ekstremizmi të dhunshëm që ka të bëjë me juridiksionin e tyre. Megjithatë, në këtë 

kohë të veçantë, ka grupe të veçanta, shkaqe dhe ideologji që paraqesin një nivel të tillë 

kërcënimi për sigurinë e kombeve në Evropë dhe globalisht, që kërkojnë vëmendje dhe veprim të 

veçantë. Kjo përfshin ndikimin e drejtpërdrejtë ose të tërthortë të grupeve të tilla si në burg dhe 

në kushtet e provës. I ashtuquajturi IS, Al-Kaida dhe grupet aleate konsiderohen se paraqesin një 

kërcënim të tillë. Qasjet për të adresuar dhe korrigjuar keqinterpretimet dhe keqkuptimet e 

shkrimit të shenjtë islam, argumenti dhe vlerat konsiderohen si një komponent i rëndësishëm i 

shumë programeve ndërkombëtare të deradikalizimit. Në mënyrë të ngjashme, klasat përdoren 

gjithashtu për të provuar dhe për të siguruar që shkelësit të marrin një edukim të përshtatshëm 

fetar (pa keqinterpretim ose keqkuptim) në mënyrë që t'i bëjnë ata të qëndrueshëm ndaj një 

ekstremizmi të tillë në të ardhmen. 

85. Ka pak dëshmi empirike në lidhje me të cilat deradikalizimi nëpërmjet informimit teologjik 

të requltojë si ndërhyrje e efektshme, edhe pse komponentët janë propozuar me kujdes. Këto 

përfshijnë karakteristika të tilla si ndërhyrjet që ofrohen në një qasje holistike që adresojnë 

çështjet psikologjike, sociale (përfshirë ato familjare) dhe praktike që lidhen me mosangazhimin 

dhe riintegrimin e efektshëm; tutorët e kurseve të arsimuar, të informuar, të besueshëm, 

kompetent, të urtë dhe të mëshirshëm, me besim për të hedhur poshtë besimet që lejojnë dhunën; 

ndërhyrja duhet të sfidojë mënyrat e të menduarit që mbështesin dhunën, duke përfshirë edhe 

mentalitetin e "ne dhe atyre", dhe dialogu duhet të jetë kuptimplotë, i fokusuar, i përshtatur duke 

mbuluar tema kritike për një kohëzgjatje të mjaftueshme. 

86.           Praktikuesit duhet të jenë të vetëdijshëm se praktika fetare dhe identiteti janë gjetur si 

nxitës për të rehabilituar shumë shkelës dhe për të mbështetur ndihmën ndaj tyre. Përveç kësaj, 

mundësitë për të zhvilluar dhe shprehur identitetin fetar mund të jenë veçanërisht të vlefshme për 

të zhvilluar dhe ruajtur një ndjenjë pozitive të vetes dhe duke jetuar me sukses jetën (duke 

përfshirë përballimin me burgim dhe duke u përballur me kryerjen e veprave penale). Kujdes dhe 

ndjeshmëri e konsiderueshme duhet të tregohet për t’u siguruar që praktika fetare, devotshmëria 

dhe përkushtimi të mos barazohen në vetvete me interesin ose përfshirjen në ekstremizmin e 

dhunshëm. Respekti, interesi dhe mbështetja për identitetin fetar në ndërveprimet e përditshme 

mund të luajnë gjithashtu një rol të rëndësishëm në nxitjen e rehabilitimit dhe zhvillimit të 

elasticitetit ndaj ekstremizmit të dhunshëm. Në mënyrë të barabartë,stafi duhet të jetë i sigurt për 



të vënë në dyshim dhe për të sfiduar sjellje e cila është e papërshtatshme, potencialisht e 

dëmshme ose kundër rregullave dhe politikës së burgut; edhe nëse kriminelët besojnë se janë të 

justifikuar nga feja e tyre që të sillen në një mënyrë të tillë. Personeli duhet të fuqizohet për të 

bashkëvepruar pozitivisht me të gjithë shkelësit, pavarësisht nga dallimet në identitet, p.sh. 

gjinia, raca, feja, klasa, etj. Ndërveprimet e tilla mund të luajnë një rol të rëndësishëm në 

parandalimin e ndarjeve të ndjeshme "ne dhe ata" midis stafit dhe shkelësve dhe qëndrimet 

problematike dhe sjellja kjo mund të inkurajojë. Çështjet lidhur me qëndrimet e disa shkelësve 

ndaj anëtareve femra të stafit, barazisë gjinore dhe ligjeve dhe vlerave të shoqërisë duhet të jenë 

të hapura, të menjëhershme dhe të adresuara në mënyrë të duhur. 

Formati i ndërhyrjes dhe shpërndarja 

87. Praktikuesit duhet të marrin në konsideratë me kujdes mënyrën se si ndërmerren ndërhyrjet  

për të qenë më i efektshëm. Aktualisht ka shumë pak prova empirike për të sugjeruar nëse 

programet e synuara duhet të mbahen në një mjedis tek e tek apo në grup. Ekzistojnë një numër 

arsyesh pse dorëzimi i programeve të synuara në një mjedis tek e tek një mund të jetë më i 

përshtatshëm se shpërndarja në një mjedis grupor, siç është reduktimi i ndikimit negativ 

potencial të dinamikës së grupit (duke përfshirë presionin e shokëve dhe frikësimin) në 

parandalimin e mosangazhimit; duke kërkuar për të rilidhur individët me identitetin e tyre 

personal (dhe zvogëlimin e ndikimit të grupit të identitetit të tyre) dhe rritjen e besimit të tyre për 

të zbuluar rreth përfshirjes ose veprimeve të tyre. Megjithatë, ka edhe arsye pse ndërhyrjet në 

bazë grupi mund të jenë ndoshta potencialisht më të dobishme si potencial për pjesëmarrësit e 

tjerë në grup që të jenë më të efektshëm - se lehtësuesit - në sfidimin e pikëpamjeve të dëmshme 

dhe besimeve të njëri-tjetrit; mbështetja e kolegëve mund të ndihmojë në lehtësimin e 

ndryshimeve personale dhe pjesëmarrësit në grup mund të modelojnë të menduarit dhe sjelljet 

pro sociale . Praktikuesit dhe menaxherët duhet të mendojnë me kujdes për deklarimet e 

mundshme pro dhe kundër të formatit të shpërndarjes në raport me pjesëmarrësit e mundshëm 

dhe rezultatet e synuara të programit . 

88. Ai që bën ndërhyrjen është në varësi të natyrës, qëllimeve dhe rezultateve të synuara të 

ndërhyrjes, si dhe rrethanat e kryerësit, duke përfshirë aty ku ndodhen. Programet e 

specializuara, të synuara , kanë më shumë gjasa të kërkojnë kontributin e atyre me njohuri, aftësi 

ose eksperiencë të specializuar (përfshirë besueshmërinë) si psikologët, oficerët e provës, 

dijetarët fetarë ose ish ekstremistët e dhunshëm (shih pikat 160-162). Kontributet e njohurive të 



tilla mund të jenë të dobishme për të ndihmuar për të pajisur stafin në mbajtjen e aktiviteteve më 

të përgjithshme të ndërhyrjes, duke përfshirë ndërveprime të përditshme me shkelësit. Vëmendje 

e veçantë duhet t'i kushtohet sigurimit që personat e përfshirë në ndërhyrje të jenë të vetinguar në 

mënyrë të përshtatshme dhe të mbështetur në rezistencën ndaj korrupsionit, vetë radikalizimit 

dhe kërcënimit nga shkelësit ekstremistë. Kjo mund të përfshijë mbajtjen e mbikëqyrjes së 

rregullt ose sesioneve mbështetëse për të monitoruar çështjet e rezistencës. 

89. Kur është e mundur, ata që bëjnë ndërhyrje me individë nuk duhet as të përgatisin vlerësimet 

e rrezikut për to. Kjo është për të ndihmuar në minimizimin e konfliktit të roleve dhe 

optimizimin e besimit dhe progresit në ndërhyrje. Megjithatë, ata që kryejnë këto ndërhyrje 

duhet të kenë mbështetje dhe mbikëqyrje dhe duhet të jenë të përgjegjshëm për veprimet dhe 

vendimet e tyre dhe të raportojnë progresin e ndërhyrje dhe çështjet në mënyrë të qartë për të 

ndihmuar në informimin e vlerësimit të riskut dhe vendimmarrjen tjetër. Konfidencialiteti gjatë 

procesit të ndërhyrjes duhet të respektohet në atë masë që të mos ndërhyjë në sigurinë dhe 

parandalimin e krimit. 

90. Dihet tashmë që njohuritë dhe dëshmitë janë gjithashtu të kufizuara në lidhje me ndërhyrjet e 

efektshme që kanë për objektiv grupet dhe jo individët. Kjo mund të përfshijë ato që kërkojnë të 

fuqizojnë grupet për të marrë masa kolektive për të zvogëluar angazhimin e tyre ndaj përdorimit 

të dhunës për të arritur qëllimet e tyre politike. Qasjet e tilla mund të kenë vlerë të veçantë dhe 

rezultate më të rëndësishme se sa ndërhyrjet e fokusuara tek individët. Sidoqoftë, ndërhyrje të 

tilla duhet të jepen vetëm me kujdes të veçantë dhe të informuara për çdo hulumtim, eksperiencë 

dhe njohuri e përshtatshme.          

  

Mbikëqyrja e provës   

91. Midis synimeve të tjera të provës kryesore të pranuara gjerësisht, mbrojtja publike dhe 

reduktimi / zvogëlimi i rrezikut konsiderohet si i rëndësishëm me shkelësit e dhunshëm 

ekstremistë si me llojet e tjera të kryerësit. Stafi i provës duhet plotësisht të shfrytëzojë 

marrëveshjet e bashkëpunimit të shumë agjencive për të menaxhuar rrezikun, të merret me të 

licencës shkeljet në mënyrë efektive (duke përfshirë në mënyrë të përshtatshme duke përdorur 

sjell në paraburgim) dhe të kërkojë të sigurojë pjesëmarrjen dhe respektimin e licencës kufizime. 

Është e njohur se licenca e rreptë kushtet mund të rrezikojnë qëllimet e tjera të synuara, të tilla si 

nxitja e punësimit dhe rivendosja e marrëdhënieve familjare. Për të menaxhuar rrezikun, stafi i 



provës duhet të zhvillojë marrëdhënie konstruktive me provuesit dhe të motivojë oficerin e 

provës që të angazhohen në procesin e mbikëqyrjes. Lidhur me fokusin e seancave të 

mbikëqyrjes, duke premtuar praktika tregon se i inkurajuar në provë për të qenë më të hapur - me 

mendje dhe të zhvillojnë të menduarit e tyre kritik (në lidhje me mënyrën se si ata interpretojnë 

informacionin dhe të formojnë pikëpamjet e tyre të botës); të zhvillojë një identitet më të 

balancuar (duke mos u identifikuar ekskluzivisht me një grup ekstremist, shkak dhe / ose 

ideologji); refuzojnë legjitimitetin e dhunës për të zgjidhur ankesat dhe të adresojnë mohimin / 

minimizimin e veprave të tyre, të gjitha mund të ndihmojnë me rrezik të efektshëm dhe 

menaxhim të rasteve. me   i përket menaxhimit të rrethanave të provës për të arritur këtë qëllim 

të njëjtë, duke ndihmuar testuesit për të zhvilluar rrjete sociale pozitive dhe për t'u çliruar nga 

rrjetet anti - sociale; forcimi / riparimi i marrëdhënieve familjare (kur është e përshtatshme) dhe 

mbështetja e tyre me trajnim, punësim dhe arsim, janë identifikuar si qasje të dobishme. 

Menaxhimi i përgjithshëm i autorëve ekstremistë të dhunshëm 

Ndarja e informacionit 

Rregullimet për ndarjen e informacionit 

92. Duke pasur parasysh ligjet ekzistuese për mbrojtjen e të dhënave, marrëveshjet ekzistuese për 

ndarjen e informacionit duhet të përdoren për të lehtësuar shkëmbimin e informacionit ose 

inteligjencës midis agjencive dhe organizatave përfshirë agjencitë e zbatimit të ligjit. Ku këto 

janë të konsiderohen të papërshtatshme për qëllimet specifike të parandalimit ofendim 

ekstremiste dhe kundër - terrorizmit, duhet të krijohen marrëveshje të reja.          

Menaxhimi i informacionit 

93. Informacioni dhe inteligjenca duhet të ndahen në një mënyrë të sigurt dhe të menaxhuar, me 

parashtresa të rregullta dhe të duhura të inteligjencës të bëra për policinë dhe agjencitë relevante 

partnere. Inteligjenca duhet të ruhet, ndahet dhe menaxhohet në mënyrë të përshtatshme në 

dosjet e rasteve. Marrëveshjet për ndarjen e informacionit mund të kërkojnë që disa informacione 

të klasifikuara të sillen në një nivel të mjaftueshëm abstragimi (të sanituar ) për të zvogëluar 

klasifikimin e tyre ose për t'u deklasifikuar. Informacioni pastaj mund të ndahet me marrësit e 

tjerë, pa komprometuar ndjeshmërinë e të dhënave. Kufijtë e konfidencialitetit duhet të bëhet e 

qartë për të gjithë shkelësit të cilët zgjedhin të japë informacion shpjegues gjatë vlerësimit, 

ndërhyrje apo të tjera të ngjashme - aktivitete.            

marrësit 



94. Informacioni duhet të ndahet - në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe standardet 

ndërkombëtare të të drejtave të njeriut - me dhe nga agjencitë dhe organizatat përkatëse partnere 

për të informuar vendimet dhe veprimet e planifikimit të rrezikut, dënimeve dhe lirimit. 

Triangulimi i informacionit dhe inteligjencës nga burime, kontekste dhe metoda të ndryshme 

është thelbësor në ndërtimin e një tablo gjithëpërfshirëse dhe të saktë për të informuar plotësisht 

vendimmarrjen. Kjo mund të përfshijë shkëmbimin e informacionit (duke përfshirë, kur është e 

përshtatshme, informacionin e klasifikuar) me organizata me jo statutore nga sektorët privatë ose 

jo fitimprurës që mund të kenë rol kyç në menaxhimin e shkelësve. Kjo përfshin informacione 

për shkelësit ekstremistë të dënuar, si dhe ata që nuk janë dënuar për vepra ekstremiste, por që 

konsiderohen nga një ose më shumë nga partnerët për t'u radikalizuar , bazuar në prova. Duhet të 

përdoren takime të rregullta, informime dhe buletini për vetëdijesimin për të siguruar shkëmbim 

efikas të informacionit. Me qëllim të zhvillimit të besimit rregulla të qarta në lidhje me 

konfidencialitetin, si edhe - rolet e përcaktuara e të gjithë partnerëve në procesin janë të 

domosdoshme. 

95. Kërcënimet dhe pasojat e terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm nuk janë të kufizuara në 

një shtet ose komb, por është ndërkombëtar dhe global. Prandaj, të gjitha shtetet anëtare duhet të 

kërkojnë të forcojnë bashkëpunimin dhe bashkërendimin në informacion dhe ndarjen e 

inteligjencës me njëri-tjetrin. Burgjet dhe stafi i shërbimit të provës me role dhe përgjegjësi 

specifike në shkëmbimin e shërbimeve sekrete duhet të kërkojnë të forcojnë rregullimet për 

shkëmbimin e informacionit kur të burgosurit transferohen në shtete të tjera.             

Përdorimi i informacionit të përpunuar 

96. Informacioni dhe inteligjenca duhet të përdoren me ndjeshmëri, në mënyrë të përshtatshme 

dhe proporcionale për qëllimin e synuar. Shpesh inteligjenca nuk mund të jetë (të lehtë) përdoret 

brenda proceseve (p.sh. vlerësimet profesionale), pavarësisht informuar vendim - marrjes. Kjo 

shpesh çon në disa paqartësi në sistem, kur informacioni që nuk mund të ndahet zyrtarisht, 

shpërndahet nëpërmjet mjeteve më joformale (domethënë me gojë). Duhet të vendosen udhëzime 

se si duhet të përdoret inteligjenca për qëllime të ndryshme për të minimizuar dykuptimësinë dhe 

për të forcuar besimin në përdorimin e duhur. Kjo mund të kërkojë bashkëpunim të ngushtë 

midis anëtarëve të stafit të cilët mund të kenë role të ndryshme, por që kanë role plotësuese.          

Komunikimi i shqetësimeve 



97. I gjithë personeli i burgjeve dhe provës duhet të dinë se si të komunikojnë informacion, 

zbulimit apo shqetësime personale në lidhje të veçanta shkelësit me lidhje në ekstremizëm - 

çështjet e lidhura. Ata duhet të dinë se ku, si dhe kush duhet ta kalojnë këtë informacion përmes 

kanaleve të qarta siç janë sistemet e referimit, sistemet e raportimit të informacionit/inteligjencës 

dhe takimet e stafit. Shërbimet mund të zgjedhin të kenë sisteme të dedikuara për këtë ose të 

kenë politika të qarta për mënyrën se si mund të arrihet kjo nëpërmjet sistemeve ekzistuese. Aty 

ku është e mundur, sistemet 'live' duhet të zhvillohen dhe mirëmbahen për të monitoruar 

individët që konsiderohen 'shqetësues', p.sh. ata që janë të interesuar apo të përfshirë në 

ekstremizëm dhe aktivitete ekstremiste.          

Shkëmbimi i informacionit për të edukuar aktorë të tjerë 

98. Është e rëndësishme të kuptohet se mund të ketë palë të tjera të interesit të cilët do të 

përfitonin nga shkëmbimi i informacionit. Për shembull, gjatë gjykimit dhe gjykimit është e 

rëndësishme të ndani informacione në mënyrë që të keni një prokurori të mirë - informuar dhe 

gjyqtarë me njohuri rreth proceseve të radikalizimit , ekstremizmit dhe rrezikut. Kjo është 

gjithashtu e rëndësishme në pikëpamje të vendimeve nëse dhe ku duhet të mbahen , nëse duhet të 

përdoren sanksionet alternative dhe masat dhe cilat shërbime duhet të përfshihen në trajtimin e 

ekzekutimit të sanksioneve dhe masave.          

Mbledhja e informacionit dhe informacionit të përpunuar 

99. Shërbimet duhet të përdorin të gjitha mjetet e disponueshme ligjore dhe burimet e 

inteligjencës për të marrë informata lidhur me aktivitetet e dhunshme ekstremiste dhe shkelësit. 

Kjo përfshin planifikimin e veprimit terrorist, informacionin mbi radikalizimin e shkelësve dhe 

aktivitetet dhe planet e tjera. Kjo përfshin mbledhjen dhe vlerësimin e informacionit të marrë nga 

komunikimet e të burgosurve, analizën e sjelljeve të vëzhguara në burgje ose në komunitet dhe 

ndarjen e informacionit ndërmjet stafit dhe agjencive përkatëse. Informacioni mund të merret 

nga para - gjykimi, nga provat e gjykimit, nga e postës - gjykimi, burg sjellje , nga qëndrimet dhe 

veprimet dhe nga e para - lirimin e programeve          . Një informacion i tillë është thelbësor për 

proceset e vendimmarrjes dhe veprimet pasuese të menaxhimit të tilla si shqyrtimi i rrezikut, 

vlerësimi i rrezikut, ndërhyrjet, mbikëqyrja dhe aktivitetet e mbikëqyrjes. 

Bashkëpunimi mes shumë agjencive dhe marrëveshjet 

100. Përgjegjësia për të parandaluar ofendimet ekstremiste, menaxhimin e ekstremistëve dhe 

integrimin e tyre me sukses në shoqëri nuk është vetëm përgjegjësi e shërbimeve korrektuese, 



apo shërbimeve ligjore, por të agjencive dhe organizatave të ndryshme . Këto mund të përfshijnë 

private dhe bamirëse organizata , policinë, shërbimet e inteligjencës, shoqatat e strehimit, 

Agjencitë e punësimit, punonjës socialë, autoriteteve vendore/bashkive, përfaqësues fetarë etj 

Duke pasur parasysh që parandalimi ekstremizmit të dhunshëm është një prioritet për shumë 

agjenci dhe organizata , bashkëpunimi i shumë agjencive është thelbësor për menaxhimin e kësaj 

çështjeje. Duhet të ketë një brengë për agjencitë që të sqarojnë çfarë informacioni duhet nga 

agjencitë e tjera për të përfunduar me sukses punën e tyre. 

101. Ndërhyrja efektive kërkon mbajtjen e dosjeve të integruara të lëndëve për të lejuar 

vlerësimin e progresit dhe për të siguruar vazhdimësinë e trajtimit, për të siguruar mbikëqyrjen 

sipas nevojës. Qasja dhe përdorimi i dosjeve të tilla do të lehtësojë komunikimin dhe 

bashkëpunimin ndërmjet agjencive të ndryshme.        

Struktura e rregullimeve mes shumë agjencive  

102. Kur është e mundur, Marrëveshjet me shumë agjencive për menaxhimin e shkelësve 

ekstremistë apo shkelësve të radikalizuar duhet të miratojnë marrëveshje ekzistuese, efektive me 

shumë agjencive për menaxhimin e llojeve të tjera të veprës penale (të tilla si abuzuesve seksualë 

ose ata që janë përfshirë në të organizuar krimi apo bandat). Kjo mund të jetë më efikase, 

ekonomike dhe e kujdesshme se sa të zhvillohen struktura të reja që agjencitë janë më pak të 

njohura me çështjen e radikalizimit . Nuk ka njw model me parimin "një masw i përshtatet të 

gjitha" për bashkëpunim me shumë agjencive dhe strukturave duhet të përshtaten me kontekstin 

vendas zgjedhur.        

Objektivat 

103. Të gjithë partnerët duhet të jetë i qartë në lidhje me objektivat e përbashkëta të një multi - 

grup agjencisë dhe të marrë pronësinë mbi rolet dhe përgjegjësitë e tyre të veçanta. Shërbimet e 

burgjeve dhe provës në veçanti kanë nevojë të punojnë së bashku dhe në bashkëpunim me 

organizatat dhe agjencitë e tjera.        

fokus 

104. Multi - Marrëveshjet e agjencisë duhet të përqendrohet në dy shqetësimeve të sigurisë dhe 

të rehabilitimit. Këto janë kompliment dhe jo shqetësime në konflikt. Mundësitë për të lehtësuar 

ose mbajtur mos angazhimin dhe mos përsëritjen e shkeljes duhet të jenë të balancuar së bashku 

me konsideratat e sigurisë. Përderisa mundësitë mund të jenë të kufizuara në kontekste të 

caktuara, stafi mund të duhet të mendojë në mënyrë krijuese për mënyrën e përdorimit të 



mundësive ekzistuese ose për të zhvilluar mundësi të reja. Nëse individëve nuk u jepet liri për të 

krijuar marrëdhënie të reja pro - shoqërore, interesat apo profesionet nuk ka gjasa që angazhimi 

ose identifikimi i tyre me grupet ekstremiste, shkaqet apo ideologjitë do të ndryshojë ose 

zvogëlohet. Në të vërtetë, kufizimet drakoniane mbi lirinë mund të përkeqësojnë angazhimin 

përmes nxitjes së ankesës, perceptimet e tyre dhe ato dhe përforcimin e identitetit të tyre 

ekstremist.   

105. Kur shkelësit janë të vuajnë dënime në komunitet, provuese stafi (ose ekuivalent) janë të 

ngjarë të jenë zyrtarët kryesorë të përfshirë në bashkë - Koordinues dhe sigurimin e të dy 

mundësitë dhe rregullimet praktike. Rrethanat specifike të shkelësve ekstremistë mund të 

pengojnë qasjen e tyre në rregullimet themelore të jetesës, si p.sh. qasja në një llogari bankare 

ose strehim. Mbështetja strategjike dhe ajo e nivelit të lartë mund të jetë e nevojshme për të 

mbështetur oficerët e provës (ose ekuivalentët) në përpjekjet për të negociuar marrëveshje të 

zbatueshme që mund të sigurojnë organizatat dhe t'u japë atyre besim për të ofruar mundësi për 

këtë grup shkelësish.        

Gjuha dhe qasjet e përbashkëta 

106. Shërbimet e provës dhe burgjeve dhe aty ku është e mundur, agjencitë dhe organizatat e 

tjera duhet të kërkojnë të përdorin të njëjtat përkufizime, gjuhë, njohuri dhe kuptim dhe mjete 

(vlerësime, ndërhyrje) për të adresuar këto çështje. Ka shumë përfitime se kjo mund të arrijë 

duke përfshirë vazhdimësinë e ndërhyrjes afrohet mes burgjeve dhe komunitetit, u bashkuan - up 

vlerësimet dhe ndërhyrjet, komunikim dhe kuptim më të mirë në mes të agjencive dhe 

organizatave , informacioni i përmirësuar ndarjen dhe duke e bërë të qëndrueshme dhe të 

mbrojtshëm vendim.        

Bashkëpunimi me shumë agjencive 

107. Trust është një komponent kyç i efektiv multi - bashkëpunim agjenci përfshirë tejkalimin e 

pengesave në lidhje me ndarjen e informacionit. Hapa të thjeshtë praktike mund të ndihmojë për 

të lehtësuar e besimit dhe për këtë arsye bashkëpunojnë mes individëve, agjencive dhe 

organizatave . Këto përfshijnë përfshirjen e stafit të agjencive dhe organizatave të ndryshme 

(p.sh. oficerët e provës në stacionet policore), duke siguruar shkëmbim reciprok të informacionit 

(për përfitim reciprok), në përputhje me ligjin kombëtar dhe standardet ndërkombëtare për të 

drejtat e njeriut, duke i komunikuar qartë palët e tjera që mund të ndihmojnë njëri tjetrin për të 

arritur qëllimin e tyre të përbashkët dhe për të ndihmuar në mënyrë aktive njëri-tjetrin kur 



kërkohet. Operacioni i përbashkët mes shumë agjencive duhet të krijohet në nivele të ndryshme 

të autoritetit. Llogaridhënia është shumë e rëndësishme pasi që partnerët e ndryshëm mund të 

mos veprojnë në të njëjtën mënyrë. 

Shqyrtimi i grupeve specifike    

Të miturit dhe të rinjtë 

108. Ekzistojnë rregulla dhe rregulla specifike që rregullojnë se si duhet të merren parasysh 

statusi dhe nevojat e të miturve dhe të rinjve në mjediset e drejtësisë penale, p.sh. Rregullat e 

Kombeve të Bashkuara për Mbrojtjen e të Miturve të Privuar të Lirisë së tyre dhe Rregullat 

Evropiane të Këshillit të Evropës për të miturit që i nënshtrohen sanksioneve dhe masave. 

Shumica e pikave në këtë udhëzim konsiderohen gjithashtu të zbatueshme për të rinjtë. Është 

pranuar se shpesh, të miturit dhe të rriturit e rinj janë ende në procesin e zhvillimit të 

personalitetit dhe identitetit të tyre dhe kanë nevoja të veçanta, dobësitë apo rrethanat të cilat 

duhet të konsiderohen me kujdes në lidhje me ekstremizmin - çështjet e lidhura. për          

shembull, disa faktorë mund të bëjë disa të rinj veçanërisht të ndjeshëm ndaj indoktrinimit dhe 

radikalizmit të tilla si nivelin e tyre të pjekurisë, një tendencë të duan të "arsyeshme - në 'me 

moshatarët e tyre dhe i përkasin, një dëshirë për të kundërshtuar autoritetin dhe gjithashtu për të 

shqyrtuar dhe të eksperimentojnë me role dhe identitete të ndryshme. Përveç kësaj, të rinjtë 

mund të jenë më të prirur të jenë të përfshirë me grupe ekstremiste, sepse ato ofrojnë forma të 

tjera të përkrahjes, të tilla si mbrojtja dhe të holla, dhe të rinjve sjellje mund të jenë të ndikuar 

veçanërisht nga e tyre mbi - aktivitetet e linjës dhe angazhimit me mediat sociale. Rrethanat dhe 

çështjet e tilla mund të aplikohen tek të rriturit, por këto mund të jenë veçanërisht të rëndësishme 

për të rinjtë.  

109. Këto çështje mund të duhet të konsiderohen më me kujdes në lidhje me rekomandimet për 

dënimin, vendndodhjen e të rriturve të rinj, opsionet e ndërhyrjes dhe vlerësimin e rrezikut. Për 

shembull, duhet t'u kushtohet vëmendje e veçantë vendndodhjes dhe komunikimit me shkelësit e 

tjerë të rritur , veçanërisht me shkelësit e njohur ekstremistë të njohur; ndërhyrjet mund të kenë 

nevojë të jenë veçanërisht të ndjeshme ndaj interesimit të tyre në ekstremizëm si një 'fazë 

zhvillimi', me kujdes që të mos etiketohen të rriturit e rinj si ekstremistë ose të përforcojnë 

identitetin e tyre ekstremist dhe vlerësimi i rrezikut mund të ketë nevojë për të përshtatur 

karakteristikat dhe rrethanat specifike të të rriturve të rinj në mirëkuptim sjelljen e tyre të kaluar 



dhe të ardhshme . Të rriturit e rinj gjithashtu kanë gjasa të jenë të parët shkelësit e kohës ose 

luftëtarët e huaj terroristë për të cilët ofrohen udhëzime specifike brenda këtij seksioni. 

Shkelëset femra 

110. Njohuria për shkelëset ekstremiste apo radikale femra po rritet megjithëse njohuritë 

specifike se si duhet të menaxhohen në krahasim me autorët e tjerë femra në mjediset 

korrektuese mbeten të kufizuara. Përderisa mund të ketë arsye të ndryshme dhe motivime përse 

disa gra përfshihen në aktivitete ekstremiste (si apeli i motrës dhe lirisë fetare), shumë prej tyre 

duket se po përfshihen për të njëjtat arsye si burrat. Si për njerëzit, motivet për përfshirjen dhe 

fyerjen e tyre, si dhe rolet që ata mund të adoptojnë në grupet ekstremiste duket komplekse dhe 

të ndryshme, pa profile të thjeshta. Stafi duhet të njohë dhe vlerësojë rolin dhe agjensinë aktive 

dhe pjesëmarrëse që shkelësit femra mund të kontribuojnë në ekstremizmin e dhunshëm.          

Ashtu si me autorët e tjerë femra, qasjet duhet të jenë në mënyrë të përshtatshme ndaj nevojave, 

perspektivave dhe prioriteteve të tyre. Për shembull, duke përdorur anëtarët e stafit femra ose 

anëtarët e stafit meshkuj dhe femra së bashku mund të ndihmojnë në ndërtimin e raportit dhe 

bashkëpunimit në përpjekjet e ndërhyrjes. Kërkimi i ndihmës nga familjet, komunitetet, 

përmirësimi i marrëdhënieve me fëmijët e tyre dhe aftësitë e tyre shoqërore dhe përdorimi i 

mentorëve mund të jenë shumë të dobishme për të ndihmuar çmobilizimin dhe deradikalizimin . 

Duhet gjithashtu të njihet se gratë mund të luajnë një rol të veçantë dhe të rëndësishëm në 

luftimin e ekstremizmit të dhunshëm nëpërmjet një roli të ndryshëm, jo vetëm në role personale 

ose private, si nënat, motrat dhe miqtë, por gjithashtu përmes ndikimit në politikë, proces dhe 

praktikimin e të gjitha shërbimeve korrektuese. Së fundi, ajo duhet të jetë e njohur se shumë 

shkelësit femra janë edhe dy të rinj njerëz, para - shkelësit herë, dhe/ose të huaj - luftëtarë 

terroriste.   

Shkelësit për herë të parë 

111. Shumë individë të dënuar për vepra ekstremiste mund të mos kenë histori të mëparshme ose 

të rëndësishme penale. Ekzistojnë rrethana specifike për këtë grup ku stafi i provës mund të 

duhet të jetë më vigjilent për rekomandimet më të përshtatshme të dënimit. Kur individë të tillë 

kanë pasur përfshirje periferike me grupe apo shkaqe ekstremiste, veprat e tyre konsiderohen të 

jenë më pak serioze ose demonstrojnë zhgënjime të konsiderueshme me përfshirjen e tyre (dmth. 

Ato janë të çliruara) rekomandimet për dënimet e komunitetit, ku ligjërisht të jetë e mundur 

mund të jetë më e përshtatshme.        



112. Disa shkelës për herë të parë mund të quhen "Luftëtarë të huaj terroristë”, dmth që 

udhëtojnë jashtë vendit për në një shtet tjetër sesa shtetet e tyre të banimit apo kombësi të 

angazhohen në, të ndërmarrë, plan, do të përgatisë, të kryer - nga ose ndryshe të mbështesin 

aktivitetin terrorist ose të ofrojnë ose të marrin trajnim për ta bërë këtë. Ekzistojnë shqetësime 

specifike se individë të tillë (shumë prej të cilëve janë të rinj) do të paraqesin një kërcënim më të 

madh për kryerjen e veprimtarive terroriste kur të kthehen në vendet e tyre të origjinës ose në 

vendet e tranzitit. Duhet të ketë masa të mjaftueshme për të qenë vigjilentë dhe për të 

identifikuar të luftëtarë të huaj terroristë që hyjnë në burg ose shërbime provës. Individë të tillë 

nuk mund të jenë të dënuar ose të dyshuar më parë për përfshirje në aktivitete të tilla. Ndarja 

efektive e informacionit ndërmjet shteteve anëtare dhe nxjerrja e informacionit nga agjencitë e 

tjera (si Interpoli) mund të ndihmojë me identifikimin e tillë, sidomos kur individët janë 

deportuar midis shteteve. Ashtu si me çdo të parë -kohë kryerësit, vlerësimi i rrezikut me këtë 

grup është vendimtare për të identifikuar përgjigjet e duhura dhe proporcionale me rrezikun / 

kërcënimin që vjen nga çdo individ dhe nuk më tej radikalizojë , radikalizojë përsëri ose 

përforcojnë identitetet ekstremiste. Kuptimi i motiveve, arsyeve dhe rrethanave për angazhimin e 

individëve, angazhimi i tyre dhe kthimi në shtetet e tyre është thelbësor në këtë proces. 

Programet e menaxhimit të rrezikut dhe riintegrimit duhet të jenë të përgjegjshëm ndaj këtyre 

rrethanave të veçanta, duke përfshirë reagimin ndaj zhgënjimit me përfshirjen dhe traumën kur 

është e përshtatshme. Stafi duhet të jenë vigjilentë ndaj deklaratave të rreme (të zhgënjimit për 

shembull) duke u përdorur për të mashtruar autoritetet nga pjesë të atyre që mund të paraqesin 

një në - kërcënim. Konsideratë të veçantë mund të duhet të jepet në njohjen, trajnimit dhe aftësitë 

e individëve mund të ketë mësuar jashtë vendit që mund të rrisin kapacitetin e tyre për të 

mbështetur ose të kryer ekstremizmit të dhunshëm (duke përfshirë përdorimin e armatimeve të 

sofistikuar, teknologjisë dhe kundër - teknikat e vëzhgimit). Shërbimet gjithashtu duhet të 

ndërtojnë kapacitete për t'u marrë me numrat potencialë të luftëtarëve të huaj - terroristë që mund 

të kthehen në vitet e ardhshme. 

  

  

  

  

  



Pikat kryesore: 

· Ndërhyrjet e synuara për ekstremistët e dhunshëm duhet të përshtaten me rrethanat specifike 

të një burgu dhe / ose rajoni të caktuar dhe duhet të mbështeten në ekspertizën dhe rezultatet e 

kërkuara nga qasjet e përgjithshme në menaxhimin e kundërvajtësve.                

· Mundësitë për rehabilitimin duhet të plotësojë masat e sigurisë në mënyrë që të fuqizuar 

individët për të përmbushur nevojat e tyre në mënyra pro sociale, legjitime dhe ligjore dhe 

shkëput nga ekstremizmit të dhunshëm.                

  

· Ndërhyrjet e synuara duhet të ofrohen bazuar në rreziqet dhe nevojat individuale të 

vlerësuara dhe të kenë objektiva dhe rezultate të qarta, të justifikueshme.                  

· Përgjegjshmëria, monitorimi dhe regjistrimi i progresit janë pjesë kyçe e dhënies së 

ndërhyrjeve.                

· Ndërhyrjet duhet të bazohen në zhvillimin e njohurive dhe të kuptuarit rreth praktikave dhe 

parimeve më të mira aktuale për ndërhyrje efektive.                

· Ndërhyrjet duhet të përqendrohen në ndikimin e ndryshimit në natyrën e lidhjes / 

identifikimit të një individi me një kauzë, një ideologji ose një grup ekstremist, si dhe mbi 

besimet sfiduese dhe perceptimet që mund të justifikojnë dhunën.                

· Qëllimet kryesore të mbrojtjes publike dhe zvogëlimit të rrezikut / nxitjes së ndihmës duhet 

të drejtojnë punën e oficerëve të shërbimit të provës që mbikëqyrin shkelësit ekstremistë të 

dhunshëm sipas licencës në komunitet.                

· Masa të ndryshme duhet të zbatohen për të lehtësuar shkëmbimin e informacionit dhe 

inteligjencës, duke përfshirë marrëveshjet formale, takime të rregullta në mes të partnerëve, 

"e vërtetë - kohë" sisteme për monitorimin e individëve me interes dhe procese të qarta për 

anëtarët e stafit për të komunikuar shqetësimet.                

· Multi - Marrëveshjet e agjencisë duhet të shfrytëzojë marrëveshjet ekzistuese sa më shumë 

të jetë e mundur, të ketë objektiva të qarta të përbashkëta dhe përgjegjësitë dhe rolet, dhe sa 

më shumë të jetë e mundur aksion gjuhë të ngjashme, njohuri dhe mjetet.                  

· Multi - Marrëveshjet e agjencisë duhet të përqendrohet në dy përpjekjeve të sigurisë dhe të 

rehabilitimit dhe të lehtësojë mundësitë që mund të ndihmojnë për të ndryshuar interesin e 

individit dhe përfshirjen në ekstremizëm.                   

  



· Kur është e mundur, agjencitë dhe organizatat duhet të ndajnë të kuptuarit dhe të përdorin të 

njëjtin gjuhë, koncepte dhe mjete për të menaxhuar shkelësit ekstremistë dhe për të 

parandaluar ekstremizmin e dhunshëm.                  

· Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet menaxhimin e grupeve të veçanta të tilla si të rinjtë, 

shkelësit femra dhe të parë - shkelësve kohore.                   
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KAPITULLI PESË: MENAXHIMI I SIGURISË DHE SIGURIMIT TË EKSTREMISËVE TË 

DHUNSHËM NË BURGJE DHE PROVË 

Prezantimi 

113. Sfida e balancimit të masave të sigurisë me rehabilitimin nuk është një e veçantë për 

shkelësit ekstremistë të dhunshëm, por disa karakteristika dhe rreziqe që lidhen me këtë grup 

shkelësish justifikojnë konsideratë të veçantë. Siguria dhe siguria në këtë  Manual janë 

përcaktuar si masa të marra në mjedisin fizik dhe në lidhje me kontaktin me të tjerët për të 

siguruar që rreziqet që vijojnë shkelësit e dhunshëm ekstrem mund të paraqesin janë minimizuar 
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·  Rrezik për të dëmtuar veten, shkelësit e tjerë, anëtarët e stafit ose vizitorët e jashtëm 

(rreziku i përgjithshëm për shumicën e shkelësve);                     

·  Rreziku i arratisjes (rreziku i përgjithshëm për shumicën e shkelësve);                     

·  Rreziku i rekrutimit të të tjerëve brenda burgut / jashtë burgut (rrezik i veçantë për 

shkelësit e dhunshëm ekstremistë dhe bandat / kriminelët e krimit të organizuar );                     

·  Rreziku i planifikimit të vazhdueshëm të sulmeve me grupe brenda dhe jashtë burgut 

(rrezik i veçantë për shkelësit e dhunshëm ekstremistë dhe bandat / kriminelët e krimit të 

organizuar ).                        

114. Është e njohur se ndërhyrjet që synojnë rehabilitimin e shkelësve ekstremistë të dhunshëm 

do të kenë gjithashtu një ndikim në minimizimin e rreziqeve të sigurisë dhe sigurisë. Kjo është 

diskutuar gjerësisht në kapitullin e mëparshëm. Është e rëndësishme të theksohet se proceset për 

të mbrojtur sigurinë dhe mirëqenien e praktikuesve dhe pjesëmarrësve duhet të zhvillohen brenda 

këtyre ndërhyrjeve. Për shembull, siguria dhe mirëqenia duhet të jenë një temë rutinë për 

diskutim, shkelësit duhet të pyeten nëse po përjetojnë kërcënime dhe hapa të marra për të 

përmirësuar sigurinë e tyre kur vihet re. Kurdoherë që është e përshtatshme, mbrojtësit duhet t'u 

ofrohen mbrojtësve kur ata perceptohen të jenë nën kërcënim.        

Siguria dinamike 

115. Shumë burgje kanë miratuar tashmë qasjen e sigurisë dinamike. Udhëzimet e Këshillit të 

Evropës për shërbimet e burgjeve dhe të provës lidhur me radikalizimin dhe ekstremizmin e 

dhunshëm ofrojnë një përkufizim të këtij termi. Siguria dinamike është një koncept dhe një 

metodë pune me të cilën personeli i jep përparësi krijimit dhe mirëmbajtjes së komunikimit të 

përditshëm dhe ndërveprimit me të burgosurit bazuar në etikën profesionale. Ajo synon të 

kuptojë më mirë të burgosurit dhe të vlerësojë rreziqet që mund të paraqesin, si dhe të sigurojë 

siguri, siguri dhe rend të mirë, duke kontribuar në rehabilitimin dhe përgatitjen për lirim. Ky 

koncept duhet të kuptohet brenda një nocioni më të gjerë të sigurisë, i cili gjithashtu përfshin 

organizimin strukturor        dhe sigurinë statike (muret, barrierat, flokët, ndriçimi dhe pajisjet e 

përdorura për të ndaluar të burgosurit kur është e nevojshme).   

116. Përveç sigurisë strukturore, organizative dhe statike, siguria dinamike bazohet në:        

· Marrëdhëniet pozitive, komunikimi dhe ndërveprimi ndërmjet stafit dhe të burgosurve;                     

· Profesionalizmi;                     

· Mbledhja e informacionit përkatës;                     



· Njohja dhe përmirësimi i klimës sociale të institucionit penal;                     

· Qëndrueshmëri dhe drejtësi;                     

· Kuptimi i situatës personale të të burgosurit;                     

· Komunikimi, marrëdhëniet pozitive dhe shkëmbimi i informacionit ndërmjet të gjithë të 

punësuarve.                     

117. Parimet që qëndrojnë prapa sigurisë dinamike, si dhe përdorimi i saj, janë shpjeguar 

gjerësisht në  Manualin e UNODC-it për Sigurinë Dinamike dhe Inteligjencën e Burgjeve nga 

dhjetori 2015 [6] .          

118. Për sa u përket dhunuesve ekstremistë të dhunshëm, siguria dinamike efektive mund të jetë 

edhe më e madhe. Të shtyrë nga ide dhe ideologji, shkelësit e dhunshëm ekstremistë mund të 

jenë veçanërisht të ndjeshëm ndaj trajtimit nga stafi (duke konfirmuar apo duke kundërshtuar 

pikëpamjet e tyre të botës). Nga ana tjetër, disa shkelës ekstremistë të dhunshëm janë shumë të 

arsimuar dhe mund të manipulojnë. Anëtarët e stafit mund të joshen në një mendje ekstremiste - 

të vendosur nga këta shkelës të aftë. Të kesh njohuri dhe ndërgjegjësim për radikalizimin dhe 

rrezikun potencial të rekrutimit është i rëndësishëm për të shmangur kriminelin e papërshtatshëm 

- marrëdhëniet e stafit dhe korrupsionin dhe radikalizimin e stafit .        

Të drejtat e njeriut dhe opinioni publik 

119. Sa i përket hartimit të masave të sigurisë dhe sigurisë lidhur me shkelësit e dhunshëm 

ekstremistë, është e rëndësishme që këto të bazohen në sundimin e ligjit dhe respektimin e të 

drejtave të njeriut dhe lirive themelore. Sundimi i ligjit dhe të drejtat e njeriut janë në themelin e 

sistemit të demokracisë dhe sistemit demokratik. Kjo botëkuptim është sfiduar nga ekstremistët 

të cilët në fund të fundit dëshirojnë ta zëvendësojnë atë me sistemin dhe rregullat e tyre. Grupet 

ekstremiste do të përpiqen të sulmojnë vlerat demokratike duke i ekspozuar situatat në të cilat 

këto vlera (sundimi i ligjit dhe të drejtat e njeriut) janë shkelur. Ky ekspozim ka për qëllim 

delegjitimimin e themeleve të shoqërive demokratike. Si rezultat, është e rëndësishme të mbrosh 

këto vlera në çdo nivel.           

120. Masat e sigurisë dhe sigurisë do të monitorohen nga agjencitë publike dhe organizatat e të 

drejtave të njeriut . Çdo sinjal i torturës dhe trajtimit ose ndëshkimit çnjerëzor ose degradues 

duhet të trajtohet në mënyrë efikase dhe të menjëhershme. Stafi dhe shkelësit duhet të jenë të 

vetëdijshëm se sjellja e tillë është e ndaluar dhe do të dënohet pa përjashtim. Stafi duhet të 

respektojë të gjitha të drejtat e njeriut dhe sidomos lirinë e shprehjes dhe lirinë e fesë të të 
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burgosurve dhe të provës. Stafi gjithashtu duhet të jetë i vetëdijshëm për nevojën e respektimit të 

traditave kulturore dhe fetare.          

121. Opinioni publik dhe perceptimi luajnë një rol të rëndësishëm kur bëhet fjalë për vendosjen e 

masave të sigurisë për shkelësit e dhunshëm ekstremistë. Nga natyra, sulmet terroriste synojnë 

një grup të rastësishëm qytetarësh, duke i bërë të gjithë një viktimë të mundshme. Përveç kësaj, 

qëllimi është zakonisht për të vrarë qytetarë të rastit. Është frika se kjo gjeneron që e bën 

publikun më të frikësuar nga shkelësit ekstremistë të dhunshëm në krahasim me llojet e tjera të 

shkelësve. Dënimet dhe masat e sigurisë për shkelësit e dhunshëm ekstremistë janë më shpesh në 

qendër të vëmendjes publike dhe nën vëzhgim.        

Siguria dhe siguria e burgut   

122. Kur një autor është në paraburgim ose i dënuar për krime terroriste ose terroriste dhe 

dënohet me burg, ose është vërejtur të shfaqë sjellje ekstremiste në burg, do të varet nga regjimi i 

vendosur për të përcaktuar se si masat e sigurisë janë në gjendje për t'u zbatuar. Ka një numër 

mënyrash në të cilat drejtësia penale dhe autoritetet e burgjeve mund të zhvillojnë dhe zbatojnë 

një sërë masash sigurie për shkelësit e dhunshëm ekstremistë. Këto janë identifikuar më poshtë.          

Zhvillimi i një strategjie të veçantë dhe paketës së politikave për shkelësit e dhunshëm 

ekstremistë 

123. Është e rëndësishme që autoritetet e qeverisë dhe të drejtësisë penale të krijojnë, në ligj dhe 

në politikë, regjimin / udhëzimin e trajtimit për shkelësit e dhunshëm ekstremistë. Kjo do të 

kërkojë përkufizime dhe udhëzime të qarta për atë se kush duhet 'të identifikohet' si një 

ekstremist i dhunshëm me një tregues të nivelit të përfshirjes së individit në ekstremizmin e 

dhunshëm. Kjo mund ose nuk mund të kufizohet tek ata të dënuar për krime të lidhur me 

terrorizëm. Strategjia dhe politika e caktuar do të përbëjnë bazën për zbatimin e masave të 

sigurisë. Këto duhet të jenë në përputhje me Rregullën 53 të Rregullave Evropiane të Burgjeve, 

që rregullojnë përdorimin e masave speciale të sigurisë së lartë ose të sigurisë. Për më tepër, siç 

thuhet në Rregullën 70 të Rregullave Evropiane të Burgjeve, çdo i burgosur i nënshtruar masave 

të tilla do të ketë të drejtën e ankesës dhe të apelojë tek një autoritet i pavarur. Shumë vende 

evropiane kanë politika të tilla tashmë në fuqi. Bazuar në ndryshimin e natyrës së ekstremizmit 

dhe terrorizmit, rekomandohet që këto politika të vlerësohen dhe përditësohen rregullisht.   

Veçimin në burgje të posaçme dhe krahë të posaçëm për shkelësit e dhunshëm ekstremistë 



124.         Një hap i dytë (bazuar në masat e politikave dhe praktikat kombëtare ekzistuese) është 

që autoritetet të zgjedhin cilat burgje do të jenë të dedikuara për vendosjen e shkelësve 

ekstremistë të dhunshëm. Kjo do të varet nga një numër faktorësh të rëndësishëm. Faktorë të tillë 

mund të përfshijnë vendndodhjen e burgut, nëse kërkohet një strukturë maksimale e sigurisë për 

individin ose ndonjë nivel tjetër të sigurisë së burgut, disponueshmërinë e ndërhyrjeve të 

dëshiruara në një burg të caktuar dhe disponueshmërinë e vendeve të burgjeve. Ndarja ose 

vendosja në burgjet e sigurisë së lartë duhet të merret parasysh vetëm për ata të burgosur që 

paraqesin një rrezik të veçantë dhe të vazhdueshëm për planifikimin, lehtësimin ose kryerjen e 

veprimeve ekstremiste të dhunshme ose që përfaqësojnë rrezikun e rekrutimit të të burgosurve 

apo stafit të tjerë për të kryer veprime të tilla. Ndarja nuk i referohet izolimit në asnjë formë. Në 

përputhje me ligjin e të drejtave të njeriut, rregullat e burgjeve dhe efektet negative të 

dokumentuara mirë psikologjike, emocionale dhe fizike, izolimi i vetmuar nuk duhet të jetë një 

opsion për vendosjen e shkelësve ekstremistë të dhunshëm. Qëllimi i ndarjes së shkelësve 

ekstremistë të dhunshëm në burgje apo krahë të veçantë është të monitorojë ndryshimet në të 

sjellje dhe qëndrime dhe të zbatojë ndërhyrje të caktuara që do t'u lejonin atyre të ktheheshin në 

komunitetin e burgjeve të përgjithshme. Ky kthim në komunitetin e burgjeve të përgjithshme do 

të lehtësojë përshtatjen e tyre në lirimin e tyre të ardhshëm pasi ata të kenë përfunduar mandatin 

e tyre të burgut. Është gjithashtu e mundur që të përdoren shumë vende të burgjeve dhe të 

shpërndahen shkelësit e dhunshëm ekstremistë sa më shumë që të jetë e mundur.   

125. Brenda burgjeve duhet marrë vendim nëse autorët ekstremistë të dhunshëm do të jenë pjesë 

e popullsisë dhe regjimit të rregullt ose nëse do të vendosen në një njësi / krah të veçantë brenda 

burgut. Kjo ka të bëjë me vendin fizik që do të mbahen shkelësit dhe deri në ç'masë do të jenë në 

gjendje të kenë kontakt me të burgosurit e tjerë që nuk janë në këtë njësi / krah. Aktualisht ka 

shumë debate në lidhje me këtë temë dhe nuk ka kohë të gjatë - dëshmi gjatë dispozicion që 

sugjeron një qasje është më efektive se sa të tjera. Për të ofruar udhëzime në vendimmarrje, 

Grupi i Punës për Burgjet dhe Paraburgimin e Radikalizimit ka zhvilluar pasqyrën e mëposhtme 

të dobishme të konsideratave:  

 

 

 

          



Zgjedhja e regjimit Përparësi të mundshme Disavantazhet e mundshme 

A) Shpërndarë:    

Njerëzit e dyshuar ose 

të dënuar për aktet e 

dhunshme ekstremiste 

vendosen midis të 

burgosurve të tjerë 

dhe bien nën të njëjtin 

regjim të 

përgjithshëm. Kjo 

nuk do të thotë që 

shkelësit janë 

vendosur në një njësi 

të zakonshme; 

vendosja e çdo 

shkelësi ekstremist të 

dhunshëm bazohet në 

vlerësimin e rrezikut. 

- Të burgosurit kanë më pak 

gjasa të konsiderojnë veten të 

margjinalizuar për shkak të 

besimeve të tyre. Ata do të 

trajtohen në një farë mase si të 

burgosur të tjerë.       

- Të burgosurit mund të ndikohet 

pozitivisht për shkak të të qenit 

grupe të ndryshme rreth të 

burgosurve me mendjen 

ndryshme - grupe.       

- trajtuar nga jo - personelit 

specialist anëtarë në vend të 

specialistëve.         

- Rreziku i radikalizimit të të 

burgosurve të tjerë.       

- Si i burgosuri ashtu dhe mjedisi 

i tij kërkojnë monitorim të 

ngushtë për të identifikuar ndonjë 

ndikim negativ.       

- Rreziku i ekstremistëve që 

shoqërojnë rrjetet kriminale.       

- Rrezik për radikalizimin ose 

frikësimin e personelit .       

B) Të ndara / të 

vendosura së bashku: 

Njerëzit e dyshuar ose 

të dënuar për aktet e 

dhunshme ekstremiste 

vendosen së bashku 

në një krah të veçantë. 

- Të gjithë të burgosurit në krahë 

mund të monitorohen plotësisht 

në kontaktet e tyre brenda krahut.       

- Mundësi të kufizuara për të 

ndikuar të burgosurit e tjerë.       

- Puna individuale dhe grupore 

me të burgosurit për 

deradikalizim / ndërprerje dhe 

ndërhyrje të tjera.       

- Stafi në krahë bëhet ekspert 

sepse ata punojnë me të burgosur 

të radikalizuar në baza ditore; 

vetëm një grup i vogël i 

- Krahu mund të lehtësojë 

radikalizimin e mëtejshëm / aktet 

ekstremiste. Mund të krijohen 

lidhje të reja midis të burgosurve 

ekstremistë dhe kjo mund të rrisë 

rrezikun kur ata largohen nga 

burgu.       

- Mungesa e kontaktit me të tjerët 

mund të shkaktojë vështirësi kur 

shoqëron dikë pas lirimit të tyre.       

- Perceptimet e padrejtësisë mund 

të çojnë në radikalizimin e 

mëtejshëm të të burgosurit, por 



anëtarëve të stafit duhet të 

trajnohet.       

- Kjo qasje mund të sigurojë 

publikun se masa të vërteta dhe 

të fuqishme po merren për të 

mbrojtur shoqërinë.       

edhe të mbështetësve jashtë 

burgut.       

- Objektet e tilla janë të shtrenjta 

dhe kanë nevojë për një kapacitet 

të lirë për situata urgjente.       

- Të burgosurit mund të ndjehen 

të stigmatizuar duke qenë në një 

krah të veçantë, por të tjerët e 

shohin atë si një shenjë të statusit 

të ngritur ose besueshmërisë si një 

ekstremist. Prandaj, kjo mund të 

çojë në kohezion më të madh 

brenda grupit.       

- De - radikalizimi ndërhyrjet / 

mosangazhimi do të mund të 

pengohen për shkak të ndjenjave 

negative dhe mosbesimi ndaj 

stafit.       

- Qasja rrezikon krijimin e një 

grupi me fuqi të madhe 

simbolike.    

C) Kombinimi: 

Bazuar në vlerësimin 

e rrezikut, vendoset 

nëse vendoset një 

person i dyshuar ose i 

dënuar për aktet e 

dhunshme ekstremiste 

në një regjim të 

veçantë ose në një 

regjim të zakonshëm 

- qasje e projektuar që i 

përshtatet rrezikun dhe nevojat e 

të burgosurit.       

- Pas shqyrtimit dhe vlerësimit, i 

paraburgosuri mund të vendoset 

në regjimin më të përshtatshëm.       

- Të dy regjimet duhet të jenë në 

dispozicion.       

- Nevoja për mjete të fuqishme të 

vlerësimit.       

- Nevoja për të investuar në 

trajnimin e grupit më të madh të 

stafit.       

 



  

126. Duhet të theksohet se ekziston nevoja për kritere të qarta sipas të cilave shkelësit janë ose 

nuk vendosen në një krah të posaçëm. Gjithashtu duhet të jetë e mundur të kalosh në një regjim 

më të lehtë në aspektin e sigurisë, nëse vlerësimi tregon zvogëlim të rrezikut.        

Mjetet e vendosjes dhe mekanizmat e vendimmarrjes   

127. Drejtësia penale dhe autoritetet e burgjeve duhet të identifikojnë një metodë të qëndrueshme 

duke përdorur mjete ose procese të zhvilluara për të vendosur se si do të menaxhohet një 

kundërvajtës, duke përfshirë atë se çfarë lloji të regjimit të sigurisë duhet të përcaktohet dhe 

llojet e ndërhyrjeve janë më të përshtatshme. Është e rëndësishme të përcaktohet nëse sjellja 

ekstremiste e dhunshme është elementi kryesor i veprimeve kriminale të një autori të veprës 

penale ose nëse aspektet e tjera të sjelljes së shkelësit        janë më të rëndësishme. Shërbimet 

duhet të jenë të kujdesshme në lidhje me vendosjen e autorëve në regjime specifike (ose duke 

rekomanduar ndërhyrje) si rezultat i presionit politik apo publik, në vend të vendimeve të 

bazuara në përshtatshmërinë e menaxhmentit. Presioni politik për të zbatuar ndërhyrjet e 

dukshme për publikun mund të jetë i rëndësishëm me këtë popullsi. 

128. Kur autorët ekstremistë të dhunshëm shihen si një grup i veçantë që kanë një regjim të 

veçantë të sigurisë dhe programe të veçanta të rehabilitimit . Ai vijon se një individ i akuzuar ose 

i dënuar për terrorizëm - veprim të lidhura ose vlerësohet si një ekstremist i dhunshëm (edhe në 

qoftë se krimi nuk ishte i lidhur me ekstremizmin e dhunshëm) do të vendosen në atë regjim të 

veçantë. Është e rëndësishme që çdo shkelës ekstremist të dhunshëm të konsiderohet unik dhe të 

kërkojë vëmendje individuale ose të përshtatur. Shkelësit e dhunshëm ekstremistë nuk duhet të 

shihen si një grup homogjen. Duhet të merren parasysh dallimet individuale duke përfshirë 

elementet e motivimit, elementeve dhe nevojave të rrezikut. Nëse nuk ekziston një regjim 

specifik për shkelësit ekstremistë të dhunshëm, vendosja dhe regjimi në të cilin do të vendoset 

shkelësi do të varet nga rezultati i vlerësimit të rregullt të rrezikut dhe mjeteve të lidhura me to. 

Masat e sigurisë dhe sigurisë brenda njësisë së burgut 

129. Përveç zgjedhjes rreth krijimit të një krah / njësie të ndarë fizikisht për shkelësit ekstremistë 

të dhunshëm apo jo, mund të ketë një regjim të veçantë të sigurisë për shkelësit e dhunshëm 

ekstremistë. Konsideratat që lidhen me këtë regjim mund të jenë për shembull:        

  

  



 

Masa Konsiderata për shkelësit e dhunshëm ekstremistë 

i ) Kontakti me shkelësit e tjerë              Një nga rreziqet kyçe në lidhje me shkelësit e dhunshëm 

ekstremistë është se ata mund të rekrutojnë ose të nxiten 

të përdorin dhunën për shkakun ideologjik. Mundësia dhe 

këshillueshmëria e kontaktit me shkelësit e tjerë është me 

rëndësi kyçe. 

ii) Kufizimet rreth vizitorëve 

dhe verifikimi i vizitorëve             

- Rreziku i aktiviteteve të vazhdueshme ekstremiste 

nëpërmjet rrjeteve jashtë burgut       

iii) Mundësi për aktivitetet e 

jashtme / numrat e orëve në ditë 

në qelizë            

- sa dhe çfarë lloj aktivitetesh duhet të lejohen       

iv) Madhësia e grupeve për 

aktivitete            

Pasi që grupi është një pjesë e rëndësishme e rrethit të 

influencës së dhunuesit ekstremist, dhe dinamika e 

grupeve mund të ketë gjithashtu rreziqe sigurie, duhet të 

merren parasysh madhësia dhe përbërja e grupeve të 

shkelësve të dhunshëm ekstremistë që bëjnë aktivitete së 

bashku 

v) Kërkimet intime             - Kjo është një masë që duhet të kryhet vetëm nëse është e 

domosdoshme për arsye sigurie dhe të sigurisë dhe në 

përputhje me legjislacionin kombëtar dhe me rregullën 54 

të Rregullave Evropiane të Burgjeve (duke përfshirë 

rregullin që vetëm një mjek duhet të kryejë kërkime 

intime ).       

vi) Regjistrimi i thirrjeve dhe 

bisedave, leximi i letrave dhe 

emaileve            

- Mbështetja e një 'baze mbështetësish jashtë burgut       

- Të jenë në gjendje të ndikojnë në grupe ekstremiste 

brenda dhe jashtë burgut       

- Sulmet e planifikimit       

- Kjo gjithashtu do të varet nga rregullat dhe rregulloret 

kombëtare       



vii) Përdorimi i internetit dhe 

instrumenteve të tjera të 

komunikimit           

- Të njëjtat konsiderata si më sipër       

viii) Qasja në punë ose aktivitete 

të tjera          

- Mund të ndihmojë në procesin e rehabilitimit       

- Të qenit i mërzitur mund të shkaktojë sjellje negative       

ix) Qasja në kujdesin fetar dhe 

shpirtëror            

- Duhet të jetë në dispozicion për të gjithë të burgosurit       

- Mund të ketë efekte pozitive tek shkelësit e dhunshëm 

ekstremistë       

- Shkelësit e dhunshëm ekstremë të fuqishëm të shtyrë 

nga ideologjia mund të mos duan të bashkëveprojnë me 

kapelanët e burgut       

x) Përdorni transfertat për të 

shmangur zhvillimin e grupit             

KPT ka paralajmëruar vazhdimisht për efektet negative që 

mund të shkaktojnë transferimet e rregullta të të 

burgosurve. [7] Në disa vende të burgosurit e dënuar për 

terroriste - krime të lidhura janë transferuar shpesh nga 

një burg në tjetrin. Nevoja për transferime të tilla duhet të 

vlerësohet me kujdes në mënyrë individuale kundrejt 

rrezikut të paraqitur nga këta të burgosur, për shembull në 

lidhje me rekrutimin dhe grupimin 

xi) Një anëtar i stafit referent            Dikush të cilit anëtarët e stafit mund të raportojnë 

shqetësime për sigurinë dhe sigurinë. Anëtarët e personelit 

që janë të specializuar në radikalizimin që çojnë në dhunë. 

Kjo do të rrisë besimin e stafit, mund të ndihmojë në 

shmangien e stresit të stafit dhe stigmatizimin e 

papërshtatshëm të të burgosurve dhe zbulimin e shenjave 

serioze paralajmëruese në një fazë të hershme. 

xii) Stafi i rradhës           Kur punon në mënyrë specifike me shkelësit e dhunshëm 

ekstremistë ose në një krah terrorist, këshillohet të 

rrotullohet personeli. Pas një periudhe kohore, stafi mund 

të zhvillojë "vizion tuneli" ose të jetë i ngarkuar 

emocionalisht. Punësimi i përkohshëm në një njësi tjetër 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=sq&u=https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx%3FObjectID%3D09000016806f4fbd%23_ftn7#_ftn7


mund të ndihmojë në krijimin e besimit profesional dhe 

elasticitetit për të ndikuar tek shkelësit e dhunshëm 

ekstremistë. Kjo gjithashtu do të zgjerojë grupin e 

personelit me përvojë që punon me shkelësit e dhunshëm 

ekstremistë.     

  

Parakushtet për regjime të veçanta të sigurisë për shkelësit e dhunshëm ekstremistë 

130. Në përputhje me sigurinë dinamike, disponueshmëria e stafit të trajnuar mirë, të ditur, 

kompetent dhe elastik është parakushti më i rëndësishëm kur ekziston një regjim i veçantë i 

sigurisë për shkelësit e dhunshëm ekstremistë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur shkelësit 

e tillë janë të përqendruar në një njësi ose krah të veçantë. Në një njësi të veçantë, ka të ngjarë që 

të shfaqen dinamika të reja të grupit dhe stafi duhet të përgatitet për:        

· Zbuloni sinjale paralajmëruese të hershme se ka të ngjarë që të ndodhin shqetësime;                     

· Parandalimi dhe zbulimi i komploteve dhe konspiracioneve në grupe;                     

· Parandalimi dhe zbulimi i rekrutimit ose përpjekjeve të radikalizimit të mëtejshëm në mes 

liderëve dhe pasuesve;                     

· Situata të tensionuara;                     

· Ndërtimi i marrëdhënieve për të fituar besimin e autorëve për të inkurajuar përpjekjet e 

rehabilitimit;                     

· Model pro - sociale sjelljet dhe qëndrimet të cilat sfidojnë ato që lidhen me ekstremizmin;                     

· Të jetë në gjendje për të zbuluar përpjekjet manipulative nga shkelësit për të ndikuar tek 

anëtarët e stafit dhe mendjen e tyre të vendosur.                     

Siguria dhe sigurimi në provë 

131. Siguria dhe siguria në një mjedis të hapur, siç është kur një shkelës është në provë ose në 

lirim me kusht, paraqet sfidë të ndryshme. Kjo është për shkak se ka shumë më pak mundësi për 

të ditur se çfarë po bën shkelësi ose për të ndikuar në aktivitetet e tij / saj. Zakonisht ekziston një 

sistem i sanksioneve dhe mbështetjes që ka për qëllim zvogëlimin e rrezikut të rikthimit. Në 

përgjithësi, më shumë organizata do të përfshihen në këtë krahasim me atë kur kryerësi i dënimit 

është i burgosur.        

132. Në shumë vende, oficeri provues zakonisht është pika kryesore e kontaktit përgjegjëse për 

mbikëqyrjen dhe mbështetjen e kryerësit në procesin e riintegrimit. Aktorë të tjerë të 



rëndësishëm janë policia, shërbimet e sigurisë, autoritetet lokale, të mirëqenies organizata , 

përfaqësues fetarë, anëtarët e familjes, vullnetarët, të shoqërisë civile organizatat dhe komunitetet 

lokale.        

133. Ka disa kushte që mund të vendosen për të kufizuar një shkelës të dhunshëm ekstremist 

(duke përfshirë edhe ata që kanë vuajtur dënimin e tyre) në aktivitetet e tij / saj ose për të 

inkurajuar pjesëmarrjen në aktivitete të caktuara pro - sociale. Sa i përket masave kufizuese, 

mund të ketë:        

· Detyrimet e raportimit;                     

· Monitorimi elektronik për regjistrimin e lëvizjeve të kryerësit;                     

· Ndalimi i largimit nga vendi (tërheqja e dokumenteve të udhëtimit)                     

· Ndalimi i urdhrave për të shmangur kontaktet me persona të caktuar ose për të shkuar në zona 

të caktuara;                     

· Kufizimin e kontakteve me median;                     

· Në disa raste shkelësit e dhunshëm ekstremistë, duke përfshirë edhe ata që kanë vuajtur 

dënimin e tyre, nuk lejohen të kenë llogari bankare ose llogari sigurimi                     

134. Për sa i përket masave për të mbështetur rehabilitimin dhe riintegrimin, opsionet mund të 

jenë:        

· Ndërhyrje individuale (tek e tek) si mbështetja psikologjike dhe përdorimi i mentorëve                       

· Ndërhyrje në grupe si grupet mbështetëse, puna në grupe etj.                     

· Në disa raste, pjesëmarrja në këto aktivitete mund të urdhërohet nga gjykata si kusht i 

mbikëqyrjes. Në raste të tjera ajo do të jetë në baza vullnetare.                     

135. Disa nga sfidat me të cilat ballafaqohen oficerët e provës janë të një natyre tjetër nga ato që 

përballen me oficerë të burgjeve. Multi të - kornizat agjenci që janë ndërtuar rreth veprës së 

dhunshme ekstremiste në provë zakonisht përfshijnë shumë më tepër partnere organizata . 

Interesat dhe objektivat e këtyre ndryshme organizatave mund të çojë në të panevojshme dhe 

kundër - veprime produktive. Një forum, në të cilin aktorët e ndryshëm koordinojnë rastet, mund 

të nxisin bashkëpunimin. Rekomandohet që një agjenci statutore të ngarkuar me duke marrë rolin 

udhëheqës në bashkë - Koordinues këtë proces. Një koordinim i tillë mund të lehtësojë 

komunikimin në rastet, qasjet dhe ndërhyrjet që zbatohen.        

136. Duke qenë se oficerët e provës nuk i shohin klientët e tyre në baza ditore, mund të jetë e 

vështirë të vlerësohet shkalla në të cilën një provues po komunikon me një rrjet ekstremist ose 



kontakton bashkëpunëtorët fizikisht ose në internet. Shumë shërbime provës në Evropë nuk kanë 

burime, qasje apo njohuri për të mbajtur kontakte, biseda apo aktivitete në internet në "rrjetin e 

errët". Edhe pse bashkëpunimi i shumë agjencive mund të mos jetë në gjendje për të zgjidhur 

këtë kufizim, ajo mund të ndihmojë në sigurimin e një pamje më të plotë të statusit të 

aktiviteteve të shërbimit të provës.            

137. Përsa u përket autorëve ekstremistë të dhunshëm, shërbimet e provës shpesh kanë të bëjnë 

me grupet dhe rrjetet që njohin dhe komunikojnë me njëri-tjetrin. Këto grupe shpesh përpiqen të 

ndikojnë në oficerin e provës ose të marrin informacion të vlefshëm për metodat e punës. 

Bashkëpunimi i ngushtë midis oficerëve të shërbimit të provës dhe stafit të agjencive të tjera që 

punojnë me të njëjtën provës mund të mbështesin elasticitetin e stafit. Zhvillimi i ekipeve 

specifike të provës për të punuar me shkelësit ekstremistë të dhunshëm ose ata që dyshohen të 

jenë të interesuar dhe të përfshirë në ekstremizëm të dhunshëm mund të jenë të dobishëm. Duke 

punuar në çifte gjithashtu ndihmon me lidhjen e informacionit.          

138. I gjithë stafi duhet të jetë vigjilent ndaj rrezikut potencial që shkelësit e dhunshëm 

ekstremistë mund t'i prezantojnë stafit dhe familjeve të tyre. Ka shumë shembuj të shkelësve që 

përdorin shantazh, kërcënime, kërcënime, përpjekje për korrupsion, favore dhe dhunë me qëllim 

që të ndikojnë stafin për t'i shërbyer objektivat e tyre. Grupet e tilla mund të kërkojnë të 

rekrutojnë dhe radikalizojnë anëtarë të stafit të cenueshëm. Të gjitha shërbimet duhet të zbatojnë 

politika dhe procese për të zbutur kundër veprimeve të tilla dhe të inkurajojë personelin që të 

raportojë çdo veprim që përdoret kundër tyre ose kolegëve të tyre. Caktimi i një anëtari të stafit 

referues në ekipin e provës, i cili është përgjegjës për mbështetjen e oficerëve të provës dhe 

ngritjen e linjave efektive të raportimit, është një praktikë që po zhvillohet në disa vende 

evropiane. 

139. Duke punuar ngushtë së bashku me komunitetin lokal dhe shoqërisë civile organizatave 

është një faktor kyç kur bëhet fjalë për sigurinë rreth shkelësit në periudhë prove. Kapitulli tjetër 

do të japë informacion rreth mënyrës së lidhjes me komunitetet.        

  

  

  

  

 



 

Pikat kryesore: 

· Përdorimi i masave dinamike të sigurisë është kyç në trajtimin e shkelësve ekstremistë të 

dhunshëm.                

· Masat e sigurisë dhe sigurisë në lidhje me shkelësit e dhunshëm ekstremistë mund të jenë 

nën një shqyrtim më të madh publik në krahasim me shkelësit e tjerë për shkak të kërcënimit 

të përgjithshëm ndaj shoqërisë nga sulmet terroriste. Nga ana tjetër, ekziston edhe më shumë 

rrezik i stigmatizimit , dhe organizatat që monitorojnë shkeljet e të drejtave të njeriut do të 

duhet të përfshihen.                

· Është e rëndësishme të zhvillohet si një strategji dhe kornizë e sigurisë kombëtare dhe një 

kornizë për ekstremistët e dhunshëm që ofrojnë udhëzime për: 1) kriteret për përcaktimin e 

shkelësve ekstremistë të dhunshëm; 2) vendosjen e shkelësve ekstremistë të dhunshëm në 

mjedisin korrektues; 3) masat e veçanta të sigurisë dhe sigurisë .                

· Nuk ka konsensus për regjimin më të mirë në kuptim të një modeli të koncentruar apo të 

shpërndarë. Është e këshillueshme të shqyrtojmë se cila është politika më e përshtatshme e 

burgut, varësisht nga faktorët si numrat, traditat kulturore, faktorët e rrezikut, llojet e 

paketave të ndërhyrjes, burimet e disponueshme etj.                

· Çështjet e sigurisë dhe sigurimit paraqesin një sfidë të ndryshme kur autorët ekstremistë të 

dhunshëm janë në provë në shoqëri. Një kombinim i kushteve restriktive dhe mbështetëse 

është e nevojshme për të menaxhuar rrezikun e rikthimit. Bashkëpunimi me shumë agjencive 

është kritik në këtë proces dhe kërkon vëmendje të veçantë. 

· Kufizimet e vendosura mbi personat e privuar nga liria duhet të jenë minimumi i nevojshëm 

dhe në proporcion me objektivin legjitim për të cilin ato janë të vendosura. (Rregulli 3, EPR).                

· Mundësitë e çarmatosjes duhet të mbështeten dhe të balancohen kundër kufizimeve në 

aktivitete për shkak të shqetësimeve të sigurisë.                
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Rëndësia e ngjarjeve dhe konteksti shoqëror 
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dhënies së dënimit. Mbajtja dhe zhvillimi i marrëdhënieve me familjen, me rrjetet më të gjera 
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sociale dhe me komunitetin e kryerësit është e rëndësishme për të mbështetur riintegrimin. 

Gjithashtu në rastet kur shkelësit e dhunshëm ekstremistë nuk burgosen por i shërbejnë dënimit 

të tyre në komunitet, lidhjet mes provës dhe anëtarëve të familjes dhe komunitetit janë të 

rëndësishme për një numër arsyesh.            

141. Ndikimi i ngjarjeve dhe rrethanave në shoqëri më të gjerë dhe komunitetet lokale janë 

veçanërisht të rëndësishme për menaxherët dhe stafin të jenë të vetëdijshëm dhe të ndjeshëm 

ndaj kur menaxhimin e ekstremizmit - çështje në mjediset korrektuese apo të shërbimit të provës 

lidhur. Ngjarje të tilla mund të ndikojnë ndjeshëm tek shkelësit, zyrtarët dhe familjet dhe si i 

përgjigjen njëri-tjetrit dhe komuniteteve të tyre më të gjera. Çështjet e veçanta që menaxherët 

dhe stafi mund të kenë nevojë të jenë të vetëdijshëm përfshijnë:        

a.             Shqyrtimi shtesë i praktikës së tyre profesionale nga të tjerët (nga avokatët, ministrat, 

inspektoratet, publiku i gjerë); 

b.             Niveli i rrezikut organizativ që mund t'i bashkëngjitet shkelësve ekstremistë dhe 

menaxhimit efektiv të ekstremizmit; 

c.             Aftësia për të minimizuar paragjykimet dhe paragjykimet në proceset, praktikat dhe 

vendimmarrjen kur sulmet terroriste në shoqëritë ose komunitetet e zyrtarëve korrektues mund të 

provokojnë ndjenja të forta negative; 

 d.             Ndikimi shtesë që vendim politik - marrësit mund të ketë në drejtimin e politikës dhe 

praktikës Korrektuese në këtë fushë (të cilat mund të bien ndesh me qasjet që shërbimet 

korrektuese mund të dëshirojnë për të bërë); 

e.             Sa qasje më të gjera politike dhe shoqërore për adresimin dhe parandalimin e 

ekstremizmit mund të ndikojnë në atë se si individët dhe familjet i përgjigjen qasjeve në mjediset 

korrektuese.   

142.         Ndikimi dhe ndikimi i ngjarjeve në një shoqëri më të gjerë (sociale, ekonomike, 

politike etj.) Mund të ndikojë drejtpërdrejtë nëse dhe si reagojnë individët ndaj ndërhyrjeve që 

kërkojnë të adresojnë ekstremizmin. Kjo nuk është një konsideratë tipike kur punoni me grupe të 

tjera të dhunuesve. Për shembull, ngjarjet e profilit të lartë në politikën e jashtme dhe kombëtare 

të cilat perceptohen të adresohen kundër një grupi të caktuar (etnik, fetar ose tjetër) mund të 

forcojnë angazhimin e një individi për një grup, kauzë ose ideologji. Kjo mund të rrisë 

rezistencën personale ndaj përpjekjeve të ndërhyrjes ose të bëjë aspekte të një pune të tillë më 

problematike. Në mënyrë të ngjashme, ngjarje të tilla mund të krijojnë mundësi ose kushte në të 



cilat individët mund të jenë më të hapur apo të hapur ndaj ndërhyrjes. Në disa raste, ndryshimet 

politike ose sociale në vetvete mund të lehtësojnë ndryshimet në individ sjellje e cila mund të 

inkurajojë moszbatimin dhe zvogëlimin e gjasave të individëve që kryejnë vepra ekstremiste të 

ardhshme. 

143. Ndryshimet në rrethanat e shkelësit (p.sh. regjimi ose masat e sigurisë) mund të shkaktojnë 

një përgjigje në komunitetin e kryerësit. Ata mund të ndjehen të stigmatizuar nga trajtimi i 

veçantë (i perceptuar) dhe të veprojnë mbi këtë nëpërmjet, për shembull, demonstrimeve. Nga 

ana tjetër, përgjigja e komunitetit mund të nxisë përgjigjet brenda burgut (p.sh. greva e urisë, 

shkatërrimi i pronës). Efektet e mundshme të valëve në bashkësi duhet të merren parasysh gjatë 

proceseve të vendimmarrjes rreth shkelësve ekstremistë të dhunshëm.        

Bashkëveprimi me familjet dhe kolegët 

144. Familja, miqtë dhe komunitetet lokale mund të luajnë një rol të veçantë në atë se si 

pjesëmarrësit zgjedhin të qasen, marrin pjesë dhe përparojnë në ndërhyrje. Kur përzgjidhet me 

kujdes, përfshirja e sa më sipër mund të kontribuojë pozitivisht në disa mënyra, të cilat 

përfshijnë:        

a . Shkurajimi i vazhdueshëm i interesit dhe përfshirjes në ekstremizmin e dhunshëm;            

b.             Sigurimi i mundësive kuptimplota për të inkurajuar moszbatimin; 

c.             Sigurimi alternative, pro - marrëdhëniet shoqërore dhe sigurimin zëra të rëndësishme të 

cilat sfidojnë arsyetime apo perceptimet në mbështetje të ekstremizmit. Këta individë dhe grupe 

mund të ofrojnë besim, besueshmëri, mundësi dhe nxitje për ndryshime, të cilat zyrtarët 

shtetërorë mund të mos jenë në gjendje të ofrojnë. 

145. Promovimi, mbajtja dhe mirëmbajtja e mosangazhimit dhe mos përsëritjes së shkeljes pritet 

të ketë më shumë gjasa kur zyrtarët e shtetit, familjet, miqtë dhe grupet e komunitetit punojnë së 

bashku për të arritur këto qëllime. Përveç kësaj, përfshirja nga një fazë e hershme dhe në çdo 

fazë do t'u ndihmojë anëtarëve të familjes që të merren me pikëllimin për të afërmit e tyre që janë 

në burg dhe t'u japin atyre një mundësi për t'i ndihmuar dhe mbështetur.          

146.         Anëtarët e familjes, miqtë dhe komunitetet lokale mund të kontribuojnë negativisht në 

këtë proces duke mbështetur përfshirjen dhe fyerjen në emër të grupeve, shkaqeve ose 

ideologjive ekstremiste. Në këto rrethana, ata mund të dekurajojnë pjesëmarrjen, veçanërisht në 

ndërhyrje ose progresin e sabotazhit (përmes kërcënimit të përjashtimit ose ndërprerjes së 

lidhjeve për shembull). Ata mund të vazhdojnë të inkurajojnë dhe forcojnë përfshirjen dhe 



marrëdhëniet me ekstremistët e tjerë, si dhe të riafirmojnë argumentet që justifikojnë mbështetjen 

e ekstremizmit. Prandaj, duhet të merret parasysh kujdesi për të cilin autorët mund të kontaktojnë 

gjatë kohës kur janë në paraburgim dhe në komunitet. Kjo mund të paraqesë sfida të rëndësishme 

dhe komplekse në lidhje me të drejtat e njeriut dhe veçanërisht nëse anëtarët e tjerë të 

drejtpërdrejtë të familjes gjithashtu mbështesin ose janë të përfshirë me grupe ekstremiste, 

shkaqe apo ideologji. Politikat e qeverisë mund të përcaktojnë nëse grupe të caktuara duhet të 

kenë kontakt me ekstremistët. 

147. Për të përcaktuar nëse familja, miqtë dhe / ose anëtarët e komunitetit lokal do të jenë në 

gjendje të ndihmojnë në procesin e rehabilitimit, është e rëndësishme gjatë procesit të vlerësimit 

të mbledhë informacione rreth familjes dhe rrjetit shoqëror të kryerësit. Dosja e çështjes së 

shkelësit duhet të përfshijë informacion mbi lidhjet familjare, rrethanat dhe zhvillimet, si dhe 

informacionin në lidhje me rrjetin e gjerë social dhe komunitetin. Informacioni mund të vijë nga 

shërbimet e inteligjencës, policia, stafi i burgjeve, stafi i provës, psikologët dhe personeli tjetër 

përkatës. Në këtë rast zbatohet rregulli 5 i Udhëzimeve për stafin e burgjeve dhe të provës lidhur 

me radikalizimin dhe ekstremizmin e dhunshëm. Përmes analizës së rasteve dhe vëzhgimit të 

sjelljes, stafi i burgjeve, stafi i provës, psikologët dhe të tjerët mund të zhvillojnë një ide të 

ndërveprimit ndërmjet shkelësit dhe familjes së tij, miqve ose kontakteve të komunitetit. 

Thellësia e këtyre analizave do të varet nga rregullat dhe rregulloret e çdo vendi të caktuar për 

regjistrimin e thirrjeve, leximin e letrave, dëgjimin e bisedave dhe veprimeve të tjera 

monitoruese.  

Fëmijët dhe shkelësit e dhunshëm ekstremistë 

148. Të gjithë fëmijët e prindërve / anëtarëve të familjes ose të prindërve të burgosur që janë në 

provë, kanë rritur cënueshmërinë. Këta fëmijë mund t'i nënshtrohen stigmës, izolimit social, 

turpit dhe / ose frikës. Siç është shpjeguar nga OJQ "Fëmijët e të burgosurve Evropës": "Fëmijët 

e shkelësve mund të vuajnë paqëndrueshmërinë dhe përçarje e prindit jetike - lidhje të fëmijëve; 

ata mund të shohin arrestimin e dhunshëm të prindërve të tyre ose të ngacmohen në shkollë ".        

149. Në lidhje me shkelësit e dhunshëm ekstremistë, një shqetësim kryesor është që fëmijët janë 

të mbrojtur nga çdo ndikim ndaj radikalizimit . Ekzistojnë sfida për të arritur një ekuilibër të 

drejtë midis interesave potencialisht konkurrues në rrezik, veçanërisht të drejtën e fëmijëve që 

mbrohen, të drejtën e fëmijëve për të mbajtur kontakt me prindërit, të drejtën e prindërve për të 

pasur qasje në fëmijët e tyre dhe interesat e rendit publik. Këto të drejta duhet të respektohen 



brenda kufijve ligjorë të vendosur, duke marrë parasysh megjithatë se interesi më i mirë i fëmijës 

duhet të jetë i një rëndësie parësore, sipas Art. 3 të Konventës mbi të Drejtat e Fëmijës dhe 

rasteve gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.        

150. Një sfidë e veçantë është përgjigjur përpjekjeve të radikalizuar autorë të radikalizojë dhe 

rekrutimin e fëmijëve. Kjo mund të përfshijë çështjet komplekse të tilla si rreziku i prishjes në - 

duke shkuar hetimet dhe ndërhyrje me rolin e shërbimeve të inteligjencës. Në disa raste shkelësit 

e tillë duhet të kenë kontakt të kufizuar me fëmijët. Kontaktet duhet të menaxhohen në mënyrë të 

duhur dhe proporcionale me të drejtat e fëmijës dhe duhet të informohen me dëshmi të 

dokumentuara të cilat mund të justifikojnë ndonjë kufizim të tillë në aksesin ose komunikimin.        

Përfshirja jo - praktikuesit shtetërore në procesin e rehabilitimit 

151. Aktorët e përfshirë në procesin e rehabilitimit do të kenë një ndikim të rëndësishëm në 

efektivitetin e këtij procesi. Përsa i përket shkelësve të dhunshme ekstremiste, ndoshta edhe më 

shumë në krahasim me të burgosurit e zakonshëm, gjithashtu duke pasur jo - praktikuesit 

shtetërore të përfshira është i një rëndësie për shkak se:        

a.             Shkelësit e ligjit mund të identifikojnë zyrtarët e shërbimeve korrektuese si anëtarë të 

grupit 'jashtë' ose 'armik' sepse janë përfaqësues të shtetit (mbi dhe përtej divizioneve tipike të 

stafit / shkelësve); 

b.             Aspektet fetare ose kulturore në lidhje me këto çështje mund të thonë se praktikuesit jo 

shtetërore shihen si më të besueshme ose kompetentë për të trajtuar këto çështje; 

c.             Jo praktikantët e shtetit mund të ndjejnë një përgjegjësi për t'u angazhuar në procesin e 

deradikalizimit. 

152. Përfitimet e mundshme e ndërhyrjeve të ofruara nga praktikuesit jo shtetërore përfshijnë:        

a.             Ata mund të fitojnë më shpejt besimin e pjesëmarrësve ose të zhvillojnë një nivel më të 

fortë besimi; 

b.             Ata mund të angazhohen më me sukses me ata që janë kundër shtetit; 

c.             Ata mund të kenë njohuri dhe vlerësim më specifik për çështje specifike që kanë të 

bëjnë me përfshirjen (p.sh. ankesat, margjinalizimi ); 

d.             Ata mund të komunikojnë më shumë nga përvoja e përbashkët për të sfiduar 

përfshirjen e vazhdueshme (sidomos nëse përdoren 'ish-ekstremistë'). 

153. Përfitimet e mundshme të ndërhyrjeve që ofrohen nga praktikuesit e shtetit përfshijnë:        



a.             Autoritetet shtetërore kanë më shumë besim në lidhje me prejardhjen e praktikuesit 

pasi ato mund të paraqesin më pak rreziqe organizative dhe çështje që kanë të bëjnë me 

reputacionin; 

b.             Përmbajtja e ndërhyrjeve mund të jetë më transparent dhe në përputhje me politikën e 

qeverisë (qasjet e përbashkëta); 

c.             Praktikuesit mund të kenë aftësi dhe njohuri më formale në ndryshimin e sjelljes dhe 

mund të kenë më shumë përvojë pune në mjediset korrektuese (dhe të jenë më pak të hapur ndaj 

manipulimit dhe kushtëzimit). 

154. Kur punon me aktorë jo shtetërorë, strukturat e financimit duhet të konsiderohen me kujdes. 

Që një avantazh i rëndësishëm i një jo - aktor shtetëror mbi një aktor shtetëror është legjitimiteti 

në sytë e kryerësit të dhunshme ekstremiste, duke u financuar nga shteti mund të zvogëlojë këtë 

avantazh. Aktori jo i shtetit mund të perceptohet si një zgjatje e shtetit.        

            

Organizatat jo qeveritare dhe shoqëria civile 

155. Shumë praktikues jo të shtetit do të punojnë për një organizatë jo qeveritare - të tilla si 

organizatat bamirëse apo fondacione, një shoqëri civile organizate - të tilla si klubet e 

komunitetit, sportive organizata ose profesionistë si të pavarur. Shpesh këto organizata kanë 

zhvilluar përvojë të veçantë dhe ekspertizë që ka shumë vlerë shtesë në burg dhe vendosjen e 

provës. Jo të gjitha vendet kanë këto lloj organizatash që kanë njohuri për radikalizmin dhe 

ekstremizmin e dhunshëm. Megjithatë, mund të ketë organizata me përvojë në fusha të 

ngjashme, të tilla si puna me bandat apo kultet. Këto grupe kanë dinamika të ngjashme me grupet 

ekstremiste. Me përvojën e lidhur, këto organizata mund të jenë të vlefshme në lidhje me 

përfshirjen në ndërhyrje me shkelësit e dhunshëm ekstremistë. Angazhimi i tyre me ekstremistët 

e dhunshëm mund të shërbejë si një bazë nga e cila ata janë në gjendje për të zhvilluar më shumë 

në - përvojë të thellë në ekstremizmin. Konsultimi me organizata të tilla në vende të tjera që 

mund të ofrojnë ekspertizë shtesë. Kur zgjidhni organizata të tilla ose praktikues individualë, 

është e rëndësishme të merren parasysh rekordet e tyre, rrjetin dhe reputacionin e tyre brenda 

komunitetit, si dhe me partnerë të tjerë institucionale (p.sh. policia dhe inteligjenca) dhe struktura 

e financimit. 

            

 



Mentorët 

156. Puna me mentorët mund të marrë forma shumë të ndryshme, por elementi kyç është se është 

një ndërhyrje tek e tek ku një mentor dhe shkelësi si dikush që pranon ndihmën e mentorit 

ndërveprojnë përgjatë një kohe të caktuar. Nuk ka asnjë profil të vetëm për një mentor. Kjo 

mund të jetë një i kolegëve, një anëtar i mirë respektuar i komunitetit apo edhe një i burgosur 

shokët. Është e rëndësishme që fajtori të pranojë mentorin e tij/saj dhe është i gatshëm të fillojë 

një bisedë.        

157. Mësimet nga skemat ekzistuese të mentorëve përfshijnë:        

a.             Ekzaminimi, trajnimi dhe mbështetja e vazhdueshme e mentorëve është e rëndësishme; 

b.             Mentorët e shkelësve të dhunshme ekstremiste duhet të jetë në gjendje të ofrojë 

perspektiva të ndryshme të autorit të veprës dhe të jetë në gjendje të ketë një të hapur, jo - 

qëndrim gjykues; 

c.             Ndërtimi i një marrëdhënieje kërkon kohë dhe një marrëdhënie mentorimi duhet të ketë 

kohë të mjaftueshme për t'u zhvilluar; 

d.             Vazhdimi i mentorimit pas lirimit do të rrisë efektet pozitive dhe do t'i ofrojë atij 

njëfarë stabiliteti; 

e.             Ofrimi i një kompensimi (financiar) për mentorët mund të sigurojë angazhimin e tyre 

afatgjatë. 

            

Përfaqësuesit fetarë 

158. Në të gjithë Evropën rëndësia e kujdesit fetar dhe shpirtëror për shkelësit po fiton vëmendje 

të ripërtërirë, posaçërisht në dritën e autorëve ekstremistë të dhunshëm, të cilët janë të frymëzuar 

në mënyrë fetare dhe që i përmbahen një ideologjie të bazuar në fenë.        

159 Së pari, efekti pozitiv i kujdesit fetar dhe shpirtëror është hulumtuar mirë në të gjithë botën. 

Veçanërisht për kriminelët e parë, miratimi i një sistemi (të ri) besimi mund t'i ndihmojë ata të 

përballen me rrethanat e burgjeve. Përkujdesja fetare dhe shpirtërore në vend për të gjithë të 

burgosurit është një hap i parë i rëndësishëm që ende duhet të merret në shumë vende evropiane. 

Me ndryshimin e diversitetit kulturor dhe fetar në shoqëri dhe prandaj edhe në burgje, ekziston 

edhe nevoja për fleksibilitet dhe përshtatshmëri ndaj këtyre ndryshimeve kur bëhet fjalë për 

kapelanët e burgjeve.        



160. Përvoja ka treguar se shumë ekstremistë të dhunshëm kanë ose njohuri të kufizuara të fesë 

ose një interpretim shumë të veçantë të saj bazuar në ideologjinë e përhapur nga një grup 

ekstremist. Një nga rolet kryesore të kapelanëve është rritja e njohurive dhe mirëkuptimit të tyre 

fetar dhe për t'i bërë shkelësit më kritik në kuptim të interpretimit ekstremist dhe ideologjik. Kjo 

mund të arrihet duke e futur shkelësin tek burime të tjera teologjike dhe studiues. Përveç kësaj, 

kapelanët kanë një rol si besimtarë; njerëz që mund të besohen të besojnë dhe me të cilët ata 

mund të ndajnë ndjenjat personale, frustrimet dhe ankthet. Kjo mund të ndihmojë në lehtësimin e 

tensioneve dhe presioneve me të cilat mund të jenë duke luftuar ekstremistët e dhunshëm.          

161. Konsideratat kryesore për të punuar me përfaqësuesit fetarë në ndërhyrjet rehabilituese me 

shkelësit ekstremistë të dhunshëm janë:        

a.             Përzgjedhja: përzgjedhja e kujdesshme e kapelanëve është një nga komponentët 

kryesorë të sigurimit të kujdesit fetar të efektshëm.   

· Ndërsa ka shumë shkolla të mendimit brenda secilës fe, kjo duhet të merret parasysh kur 

shikojmë në sfondin e popullatës së burgut dhe rekrutojmë dhe zgjedhim kapelanë.                    

· Kur kapelanët gjithashtu kanë një status pozitiv në dhe në lidhje me komunitetin e jashtëm, kjo 

ka gjasa të rrisë besueshmërinë dhe ndikimin e tyre brenda burgut. Kjo do të favorizonte një 

qasje lokale të rekrutimit.                    

· Ata duhet të jenë të gatshëm të kalojnë nëpër një proçes shqyrtimi nëse dëshirojnë të punojnë 

në sektorin e drejtësisë penale.                    

· Të gjitha shërbimet fetare duhet të zhvillohen në gjuhën e folur nga vendi pritës.                    

b.             Statusi organizativ : disa vende punësojnë kapelanë të cilët pastaj bëhen pjesë e stafit 

korrektues ku të tjerët punësojnë kapelanë për të ofruar shërbime specifike. Për kategorinë e parë 

ekziston rreziku që ato të bëhen më pak të besueshme ose të konsiderohen "agjentë shtetërorë" në 

sytë e dhunuesve ekstremistë të dhunshëm. Megjithatë, meqë kjo nganjëherë parashikohet edhe 

me ligj, opsionet organizative do të ndryshojnë për secilin vend. 

c.             Është e rëndësishme që kapelanët të marrin trajnim se si të punojnë në një mjedis të 

burgjeve me ekstremistët e dhunshëm ose me shkelës të tillë në provë përveç punës së tyre me 

llojet e tjera të shkelësve. Rekomandohet një informacion specifik për procesin e radikalizimit .   

d.             Marrëveshjet rreth informacionit të ndjeshëm: Bisedat e shkelësve me kapelanë janë 

përgjithësisht konfidenciale dhe detyrohen nga marrëveshjet e privatësisë. Megjithatë, kapelanët 

mund të dëgjojnë gjëra ose të marrin sinjale që mund të jenë një tregues i radikalizimit , 



rekrutimit ose madje aktiviteteve të dhunshme. Do të ndryshojë për secilin vend se si do të 

trajtohet një informacion i tillë, por është e rëndësishme të bëhen marrëveshje me kapelanët që 

përcaktojnë kur janë të detyruar të raportojnë sinjale shqetësuese tek autoriteti i burgjeve/provës. 

e.             Ndërveprimi mes kapelanit dhe personelit tjetër të burgjeve/provës: për të punuar në 

mënyrë efektive, është e rëndësishme që besimi është në vend në mes të kapelanëve dhe anëtarët 

e tjerë të stafit. Në rastet kur personeli nuk është shumë i ndjeshëm nga ana kulturore / fetare ose 

nuk është i vetëdijshëm për proceset e radikalizimit , ata mund të mos jenë të besueshëm dhe të 

dyshimtë ndaj kapelanëve. Kjo nga ana tjetër e bën më të vështirë për kapelanët që të bëjnë 

punën e tyre pasi që stafi shpesh ka më shumë ndërveprim me shkelësit dhe sepse krijon tensione 

që mund të vërehen dhe përdoren nga shkelësit.   

f.              Në kontekstin evropian, ekziston mungesa e standardizimit ose e marrëveshjes për 

kërkesat arsimore ose të trajnimit të kapelanëve dhe mësuesve fetarë që punojnë në burgje. 

Administratat e burgjeve duhet të jenë të vetëdijshëm për çështjen e mungesës së standardeve të 

vendosura në rekrutimin, arsimimin dhe trajnimin e kapelanëve dhe përfaqësuesve fetarë që 

propozojnë të punojnë në burgje dhe të ndërmarrin hapa për të zvogëluar rrezikun e 

keqpërdorimit të pozitës së tyre për promovimin e radikalizimit të dhunës ekstremizmi.  

  

 Ish-ekstremistë të dhunshëm 

162. Përfshirja e ish-ekstremistët e dhunshëm në ndërhyrjet të tilla si një - në - një apo grup 

programeve dhe mentorimit iniciativa mund të jetë një mjet shumë i fuqishëm si ato ofrojnë 

kundër - dhe rrëfimet alternative, duke përfshirë edhe të tyre të parë - përvojë të dorës së largimit 

grupeve ekstremiste dhe ideologjive. Duke përjetuar të qenit pjesë e një grupi ekstremist dhe 

duke pasur një mendje ekstremiste - u vendosën, ish-ekstremistët zakonisht kanë besueshmëri të 

fortë. Ata janë gjithashtu të vendosur mirë për të kuptuar dhe të theksohet me përpjekjet dhe 

mendimet dhe ndjenjat e kundërta që mund të kenë shkelësit e dhunshëm ekstremistë. Në shumë 

raste ish ekstremistët kanë lënë grupet e dhunshme ekstremiste shumë vite më parë, kanë 

zhvilluar një mendje më të hapur - të vendosur dhe janë në thelb të motivuar për të ndihmuar të 

tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse ish-ekstremistët e dhunshëm kanë qenë më parë në burg, ata 

gjithashtu do të mund të lidhen me përvojën e të qenit në burg. 

163. Kur punoni me ish-ekstremistët e dhunshëm, konsideratat e mëposhtme janë të 

rëndësishme:        



a.             Është shumë e rëndësishme për të vendosur se një ish ka lënë me të vërtetë mendjen 

ekstremiste të dhunshme - të vendosur dhe të distancuar atë ose veten nga grupi ekstremist. Një 

mënyrë për të shqyrtuar këtë është nëse i pari e ka shoqëruar atë haptazi me një organizatë të 

regjistruar të angazhuar me punë riintegruese ;  

b.             Ekziston rreziku i agjendave të fshehura kur punojnë me ish-ekstremistët e dhunshëm. 

Vlerësimi strukturor i aktiviteteve dhe veprimeve të ish-kryerësit dhe vëzhgimi i kujdesshëm i 

përgjigjeve të tij mund të ndihmojë në shmangien e këtij rreziku; 

c.             Në disa raste, duke u perceptuar se punon për shtetin, mund të dëmtojë besueshmërinë 

e ish ekstremistëve të dhunshëm në sytë e dhunuesve ekstremistë të dhunshëm. Ato mund të 

shihen si tradhtarë dhe kjo gjithashtu mund të ndikojë në sigurinë e tyre. 

d.             Është e rëndësishme të përzgjedhësh ish ekstremistët e dhunshëm me cilësitë dhe 

kompetencat e duhura për të punuar me shkelësit e dhunshëm ekstremistë. 

            

Viktimat 

164. Ka mënyra të ndryshme për të përfshirë viktimat e dhunës ekstremiste dhe sulmet terroriste 

në rehabilitimin dhe ndërhyrjet restauruese për shkelësit e dhunshëm ekstremistë dhe për vetë 

viktimat. Të ndjeshmëritë përreth përfshirjen e viktimave nuk mund të theksohet mjaftueshëm . 

Shumë viktima traumatizohen nga ngjarjet që kanë ndodhur ata ose të dashurit e tyre. Një 

përzgjedhje e kujdesshme e kujt është i gatshëm dhe emocionalisht në gjendje të japë një dëshmi 

apo edhe të takojë një keqbërës është me rëndësi të madhe.          

165. Mënyra të ndryshme në të cilat viktimat (ose tregimet e tyre) mund të përfshihen në 

ndërhyrje:        

  

a . Në takimet personale midis autorëve dhe viktimave. Kjo mund të jetë në formën e një - për të 

- një takime me një ndërmjetës/këshilltar aktual ose në një mjedis grup ku një ose viktima të 

shumta flasin për/me autorë të shumtë. Takimet personale kërkojnë një kohë të gjatë dhe të 

kujdesshme përgatitore. Duhet të ketë 'fjalë të sigurta' që viktimat mund të përdorin për të treguar 

se duan të ndalojnë takimin dhe nuk duhet të ketë ndonjë presion për të arritur një objektiv (p.sh. 

falje, mirëkuptim dhe mirëkuptim);              

b.             Përmes video, artikujve të regjistruar ose të shkruar në të cilat viktimat tregojnë 

historinë e tyre. Në këtë rast bashkëveprimi me viktimën nuk është i mundur, por mund të ofrojë 



një perspektivë të ndryshme për shkelësit ekstremistë të dhunshëm dhe është më pak përballë 

viktimës; 

c.             Nëpërmjet tregimeve dhe luajtjes së roleve të përdorura nga praktikuesit me përvojë - 

kjo përdoret në ndërhyrjet e drejtësisë restauruese ku fokusi qëndron në dëmin e bërë nga dhuna 

e jo tek autori i veprës ose nga ideologjia. 

166. Qasja e drejtësisë restauruese mund të zbatohet në rastet e shkelësve të dhunshëm 

ekstremistë. Siç tregohet nga Forumi Evropian për Drejtësinë Rehabilituese, "drejtësia 

restauruese" shihet si një qasje e gjerë e orientuar drejt riparimit, sa më shumë të jetë e mundur, 

dëmit të shkaktuar nga krimi apo shkeljet e tjera . Një element thelbësor i drejtësisë restauruese 

është pjesëmarrja aktive e viktimës, shkelësit dhe eventualisht palëve të tjera të tilla si 

komuniteti. Format e ndryshme të praktikave të drejtësisë restauruese ekzistojnë dhe janë 

përdorur me sukses në disa vende.            

    

Pikat kryesore: 

· Të jetë i vetëdijshëm dhe të përpiqet të minimizojë potencialin për paragjykim 

dhe paragjykim për shkak të faktorëve të tillë si profili i kësaj çështjeje, rreziku i 

reputacionit të përfshirë dhe ndikimi i ngjarjeve të jashtme, siç janë sulmet 

terroriste, mbi vendimmarrjen.                

· Të jetë i vetëdijshëm dhe i përgjegjshëm ndaj ngjarjeve të jashtme të cilat mund 

të ndikojnë në pjesëmarrjen individuale në ndërhyrje dhe vendime për 

mosndërhyrje etj., Po ashtu edhe në ngjarjet në burg që mund të kenë një efekt të 

valëzuar në komunitet.                

· Proceset për të siguruar sfondin e familjes, miqve dhe anëtarëve të komunitetit 

lokal mund të verifikohen siç duhet dhe njerëzit e interesuar e dinë se përfshirja 

është e përfshirë.                

· Të mbajë kontakte të përshtatshme midis anëtarëve të familjes dhe autorëve 

ekstremistë të dhunshëm që i balancojnë të drejtat e njeriut së bashku me 

konsideratat e sigurisë edhe kur anëtarët e familjes janë gjithashtu të ndaluar.                

· Proceset e qarta për mënyrën se si familja, miqtë apo OJQ-të mund të 

kontribuojnë në ndërhyrje dhe përpjekje të çarmatimit dhe të largimit.                



· Politikat dhe proceset të cilat krijojnë dhe qartësuar rolet dhe përgjegjësitë e 

shtetit dhe jo - praktikuesit shtetërore në përpjekjet e ndërhyrjes.                

· Rekrutojnë një gamë të personave (nga jo - qeveritare organizatave , përfaqësues 

fetarë, mentorëve, ish ekstremistëve të dhunshëm dhe viktimat) për të ofruar 

ndërhyrje në bazë të aftësive transparente dhe kompetencave që lidhen me punuar 

në mënyrë efektive me autorë të dhunshme ekstremiste.                

· Jini të hapur për të punuar në një mënyrë inovative, duke përdorur shoqërinë 

civile, familjet, kolegët, ish-autorët pasi kjo ndihmon me riintegrimin ose pranimin 

brenda shoqërisë.                
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KAPITULLI SEVEN: NDËRTIMI I KAPACITETEVE NË BURGJE DHE PROBATIM 

Prezantimi 

167. Për të qenë në gjendje të zbatojnë praktikat e sugjeruara në kapitujt e mësipërm, është 

thelbësore që të investohet në ngritjen e kapaciteteve brenda sistemit të drejtësisë penale. 



Megjithëse një transformim i plotë i një sistemi burgu ose të provës është shumë kompleks, hapat 

e vegjël dhe ndryshimet në rritje mund të bëjnë një ndryshim të rëndësishëm pozitiv. Nuk është 

diversiteti i madh në sistemet e burgjeve dhe të shërbimit të provës në vendet evropiane, dhe në 

aspektin e ngritjes së kapaciteteve në këto institucione nuk ka një masë që i përshtate të gjitha 

strategjive apo programeve. Forcimi i bazës së burgjeve dhe shërbimeve të provës shpesh është 

parakusht për zbatimin e programeve të suksesshme të synuara për të parandaluar dhe luftuar 

radikalizimin . 

            

Kosto - efektiviteti 

168. Përsa i përket ndërtimit të kapaciteteve, burimet financiare shpesh janë sfida e parë që duhet 

të trajtohet. Korniza financiare dhe rrethanat e financimit ndryshojnë në çdo Shtet Anëtar. 

Sidoqoftë, masat efektive, si për shembull ndërveprimet pozitive të stafit - shkelësit nuk duhet të 

jenë të kushtueshme.        

169. Është e rëndësishme të theksohet se edhe pse është e dobishme të përdoren qasje specifike 

me shkelësit e dhunshëm ekstremistë, strukturat ekzistuese që punojnë mirë me grupet apo 

grupet e krimit të organizuar mund të jenë shumë efektive dhe të zbatohen me sukses për këtë 

grup të synuar.        

170. Një hap i parë në ngritjen e kapaciteteve është të hartojë përpjekjet që janë tashmë në fuqi. 

Kjo përfshin përcaktimin e statusit të trajnimit të stafit në fushën e radikalizimit dhe 

ekstremizmit, duke identifikuar nëse ekzistojnë procese specifike për të menaxhuar këtë çështje 

dhe duke ekzaminuar nëse ekzistojnë procese kundër ekstremizmit . Hetimi gjithashtu mund të 

përcaktojë nëse sinjalet e radikalizimit po raportohen nga stafi dhe nëse ekziston një sistem në 

vend për t'u marrë me këto raporte. Përpjekjet e hartës do të ofrojnë një pasqyrë të aktiviteteve që 

po zhvillohen dhe identifikojnë ndonjë zbrazëti. Aktivitetet aktuale mund të rishikohen dhe 

vendimet mund të merren në aspektin e prioriteteve për krijimin e aktiviteteve dhe proceseve të 

reja. Në vendet evropiane, grupi i shkelësve të dhunshëm është shumë i vogël në aspektin e 

numrave absolutë dhe në raport me popullsinë e përgjithshme të veprës penale. Aktivitetet dhe 

ndërhyrjet për këtë popullsi duhet të jenë në proporcion me numrat dhe rrezikun e përfaqësuar 

nga shkelësit e përfshirë.   



171. Përveç autoriteteve kombëtare ekzistojnë financues potencial. Programet evropiane mund të 

kenë fonde në dispozicion për të mbështetur zhvillimin e trajnimit, për të mbështetur ose kryer 

hulumtime ose për të zbatuar ndërhyrjet.        

Shkathtësitë dhe kompetencat relevante 

172. Aktualisht, njohuritë vazhdojnë të zhvillohen në lidhje me kompetencat, cilësitë dhe aftësitë 

specifike të praktikantit, të cilat mund të jenë efektive me këtë grup. Ka të ngjarë që kompetencat 

e përgjithshme dhe cilësitë e stafit që duket se janë efektive në dhënien e programeve të sjelljes 

së një shkelësi tjetër janë gjithashtu relevante për këtë grup. Aftësi të rëndësishme për 

praktikuesit përfshijnë aftësinë për të zhvilluar një marrëdhënie bashkëpunuese me shkelësin, për 

të modeluar sjelljen pro - sociale dhe për të sfiduar të menduarit problematik në një mënyrë 

mbështetëse dhe jo në një konfrontim.        

173. Zhvillimi i njohurive sugjeron që disa cilësi dhe kompetenca specifike mund të jenë 

veçanërisht të rëndësishme për këtë grup. Kjo përfshin:        

a.          Modelimi anti - qëndrimeve ekstremiste dhe sjelljeve p.sh. duke qenë fleksibël, pyetje, 

duke i hapur - mendje, tolerante dhe gjithëpërfshirëse; 

b.          Miratimi i një stili që është elastik, bashkëpunues, empatik dhe i ndjeshëm ndaj vlerave, 

besimeve dhe sfondit të të tjerëve (identiteti i ndjeshëm); 

c.          Një aftësi për të angazhuar individë në një nivel personal e jo politik ose akademik; 

d.          Një aftësi për të fuqizuar individët  për të rishqyrtuar dhe për të ndërmarrë hapa për të 

ndryshuar marrëdhëniet e tyre me një grup ekstremist, kauzë ose ideologjia; 

e . Të jesh i bindur dhe kompetent për të diskutuar çështje që lidhen me kërkimin e ndryshimeve 

politike dhe të drejtave të njeriut (si liria e shprehjes), duke njohur dhe duke qenë të sigurt kur 

sjelljet për të sjellë ndryshime janë problematike dhe kërkojnë ndërhyrje.         

 

Trajnimi i stafit   

174. Personat nga pikëpamja rehabilituese si dhe nga perspektiva e sigurisë, janë element kyç në 

trajtimin e shkelësve ekstremistë të dhunshëm. Investimi në zhvillimin e njohurive dhe 

kompetencave të stafit bazë dhe të specializuar është i rëndësishëm në ndërtimin e kapaciteteve. 

Rëndësia e sigurisë dinamike dhe përdorimi i njohurive dhe kompetencave aktuale në mënyrë të 

synuar duhet të theksohet në trajnimin e stafit. Rekrutimi i një stafi të ndryshëm (në aspektin e 



gjuhës, fesë, kulturës, gjinisë, prejardhjes etnike) është i rëndësishëm për të reflektuar dhe për t'u 

marrë me diversitetin në popullatën e krimit.        

175. Sa i përket trajnimit, skemat e ndryshme të trajnimit duhet t'u ofrohen grupeve të ndryshme 

të stafit:        

a.          Në përgjithësi, personeli duhet të trajnohet (ose në kuadër të trajnimit themelor stafi i 

programit ose arsimim ose përveç trajnim themelor personelit) në ndjeshmërinë kulturore, 

tolerancës dhe jo - diskriminuese sjellje ; 

b.          Rekomandohet që të gjithë stafi të marrë një trajnim të përgjithshëm ndërgjegjësimi mbi 

radikalizimin, duke përfshirë teknikat themelore të identifikimit. Ky pako trajnimi duhet të 

përbëhet nga: 

· Njohuri të përgjithshme rreth fenomenit të radikalizimit dhe pse ky është një problem në 

kontekstin e burgjeve dhe provës dhe për vetë anëtarët e stafit;                    

· Informacion në lidhje me përkufizimet që përdoren brenda shtetit anëtar përkatës dhe si të 

përdoren këto terma;                    

· Njohuri të përgjithshme të ideologjive të ndryshme dhe pikëpamjeve të botës ekstremiste;                    

· Njohuri të përgjithshme rreth imazheve, simboleve, fjalëve/frazave, sloganeve dhe shprehjeve 

të tjera të dukshme ose verbale në lidhje me këto ideologji;                    

· Informacion në lidhje me dallimin mes sjelljes së moderuar fetare dhe indikacioneve të 

radikalizimit ;                    

· Treguesit e sjelljes specifike ose devijante që mund të tregojnë radikalizimin ;                    

· Studime të rasteve për të mbështetur të kuptuarit e skenarëve dhe situatave të ndryshme në 

mënyrë që të ushtrojnë përgjigjet e duhura për këto situata;                    

· Informacion mbi rregulloret dhe proceset që duhet të ndiqen kur janë vërejtur radikalizime dhe 

/ ose sjellje ekstremiste , duke përfshirë mandatin profesional të anëtarit të stafit, linjat e 

raportimit dhe proceset për reagime mbi raportimin;                    

· Informacion mbi stafin qasje mund të përdorni në ditën e tyre - për të - roleve ditë për të 

ndihmuar në zhvillimin e elasticitetit shkelës kundër ekstremizmit të dhunshëm.                    

176. Për stafin e posaçëm të caktuar si ata profesionistë që punojnë në njësi të veçanta 

(psikologë, udhëheqës të ekipit, të tjerë) dhe që do të punojnë drejtpërdrejt me shkelësit 

ekstremistë të dhunshëm, duhet të sigurohen trajnime shtesë dhe të ndërlidhen me rolin dhe 

sfondin e profesionistëve . Trajnimi duhet të përfshijë:        



· Njohuri të thella për ideologjitë, grupet dhe shkaqet e ndryshme;                    

· Ndërhyrje të përgjithshme dhe të synuara;                    

· Si të dorëzohen dhe të interpretohen në mënyrë korrekte qasjet e vlerësimit të rrezikut, 

veçanërisht të lidhura me ekstremizmin e dhunshëm;                            

· Ndarjen e informacionit dhe përdorimin e strukturave të përshtatshme të shkëmbimit / 

raportimit;                       

· Teknikat që mund të përdoren për biseda të vështira në mënyrë që të lehtësojnë zhbllokimin 

dhe de - radikalizimin ;                    

· Zhvillimi i aftësive shtesë për angazhim;                    

· Dorëzimi i ndërhyrjeve të posaçme të de radikalizimit dhe mosangazhimit.                    

Trajnimi i ndërhyrësve dhe vlerësuesve 

177. Kushdo që jep ndërhyrje me shkelësit ekstremistë të dhunshëm duhet të ketë qasje në nivele 

të tjera të menaxhimit, mbështetjes dhe mbikëqyrjes me qëllim që të ofrojë ndërhyrje të 

specializuara të nevojshme për shkelësit e dhunshëm ekstremistë. Ashtu si me programet e tjera 

të sjelljes së ofendimeve , ndërhyrjet efektive kanë të ngjarë të jenë ato që menaxhohen mirë, 

ofrohen si të synuara dhe ofrojnë nivele të përshtatshme të mbështetjes dhe mbikëqyrjes. 

Megjithatë, ka një numër arsyesh pse menaxhimi, mbështetja dhe mbikëqyrja shtesë mund të 

kërkohet nga ata që japin ndërhyrje për të parandaluar ekstremizmin:          

a.             Ato ndërhyrje dorëzuese, për shkak të roleve të tyre, mund të bëhen objektiva për 

kushtëzimin, manipulimin, korrupsionin dhe kërcënimin. 

b.             Duke qenë se ndërhyrjet mund të përqendrohen më shumë në ndihmën e individëve për 

të rinegociuar marrëdhëniet, kufijtë e marrëdhënieve të punës duhet të përcaktohen dhe 

menaxhohen më qartë. 

c.             Meqë njohuritë tona për ndërhyrje efektive janë më pak të përcaktuara me këtë grup, 

mund të ketë diskrecion më profesional brenda kufijve të ligjit të përdorur nga praktikuesit që 

mund të kërkojnë edhe më shumë mbështetje dhe mbikëqyrje për të provuar dhe arritur rezultatet 

e synuara. 

d.             Praktikuesit mund ta kenë më të vështirë ndërtimin e përvojës praktike në punën me 

individë të tillë, meqenëse nuk mund të ketë shumë prej këtyre individëve në burgje ose në 

provë. 



e.             Mjekët mund të perceptohet si anëtarë të një kryerësit jashtë - grupin 'e cila mund të 

sjellë të dy sfidat dhe mundësitë, por që as mënyrë kërkon mbështetje të ngushtë dhe mbikëqyrje. 

Fuqizimi i stafit 

178. Radikalizimi dhe ekstremizmi i dhunshëm shpesh janë të larta në axhendën politike dhe 

organizative . Si rezultat, anëtarët e stafit mund të ndjejnë presion dhe pasiguri rreth 

kompetencave të tyre për t'u marrë me shkelësit e dhunshëm ekstremistë. Është e rëndësishme të 

mbash stafin e sigurt me besim në aftësitë dhe njohuritë e tyre në trajtimin e këtyre shkelësve. 

Përveç kësaj, atyre u ofrohet mënyra (siç përshkruhet në seksionin e trajnimit më sipër) për të 

rritur njohuritë dhe aftësitë e tyre.        

179. Puna me shkelësit e dhunshëm ekstremistë mund të jetë një punë shumë intensive pasi ato 

mund të bëjnë presion psikologjik ndaj anëtarëve të stafit. Disa autorë ekstremistë të dhunshëm 

mund të jenë në qendër të vëmendjes publike, gjë që sjell sjelljen e stafit dhe vendimet nën 

kontroll më të madh. Sisteme të mira mbështetëse për stafin që merren me shkelësit e dhunshëm 

ekstremistë janë të rëndësishëm. Kjo mbështetje mund të përfshijë:        

· Informacion i shkurtuar.                     

· Menaxhimi i stresit.                     

· Mentorim (p.sh. nga një anëtar i stafit shok ose nga një mentor i jashtëm).                     

· Krijimi i një rrjeti sigurie (procedura të qarta, opsionet e rënies dhe menaxhimi mbështetës).                       

Krijimi i bashkëpunimit dhe njohurive, ndarja e rrjeteve 

180. Krijimi i rrjeteve lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare, në të cilën dituria është e ndarë në 

mes të politikave - krijuesit, hulumtuesit dhe praktikuesit mund të ofrojnë vlerë të shtuar në 

drejtim të ndërtimit të kapaciteteve.        

· Shembuj të rrjeteve evropiane: Këshilli i Evropës [Komitetit të Ekspertëve mbi Terrorizmin 

(CODEXTER), Këshilli për penologjike Bashkëpunim (PC - CP)]; Rrjeti i Sensibilizimit të 

Radikalizimit (RAN); Organizata Evropiane e Burgjeve të Burgjeve dhe Shërbimeve 

Korrektuese ( EuroPris ); Konfederata Evropiane e Provës (CEP); Platforma Evropiane për 

Drejtësi Rehabilituese (EPRJ).                     

· Shembuj të rrjeteve ndërkombëtare: Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin 

(UNODC) dhe Forumi Global kundër Terrorizmit (GCTF).                     

181. Nevoja për një komunikim më të madh ndërmjet qeverive dhe agjensive qeveritare është 

thelbësor. Suksesi i menaxhimit dhe vlerësimit të ekstremistëve të dhunshëm dhe autorëve të 



radikalizuar varet nga ndarja në kohë e informacionit mes dhe brenda agjencive dhe brenda dhe 

mes qeverive. Ekstremizmi i dhunshëm nuk ndalet në kufijtë kombëtarë dhe siguria e komunitetit 

të burgjeve dhe komuniteteve në të cilat jetojnë ekstremistët varen nga komunikimi i plotë i 

informacionit përkatës mbi individët që mund të paraqesin kërcënim për një ose shumë kombe. 

Shkëmbimi i një informacioni të tillë është kritik për sigurinë dhe sigurinë e qytetarëve në vende 

të shumta në të cilat një ish-i burgosur ose i provës mund të kalojë pa vështirësi.        

Hulumtimi dhe vlerësimi 

182. Ekziston nevoja për një investim më të madh nga agjencitë qeveritare dhe organizmat 

ndërkombëtare në kërkimet që kanë të bëjnë me (1) vlefshmërinë e shtuar të protokolleve për 

vlerësimin e rrezikut në dispozicion për ekstremizmin e dhunshëm, (2) përcaktimin e efektivitetit 

dhe parimeve optimale të programeve të zhbërjes dhe de - radikalizimit , (3) marrjen e 

informacionit mbi efektivitetin e radikalizimit parandalimit programeve , (4) kërkime dhe 

raportimin mbi strategjitë optimale vëzhguara për suksesshëm ri - integrimit të ish ekstremistët e 

dhunshëm.            

183. Investimet në hulumtim është thelbësore për të siguruar më shumë prova - informacion i 

bazuar në mos përsëritjen e shkeljes, programet e mos angazhimit dhe deradikalizim që kanë të 

siguruar rezultatet më të mira. Rehabilitimi programet në burgje kërkojnë vlerësim të fuqishëm 

për të përmirësuar efikasitetin dhe për të ofruar mundësitë më të mira për autorë të heqin dorë 

nga ekstremizmit të dhunshëm dhe të ri - të angazhohet me shoqërinë civile mbi lirimit. Kjo do të 

kërkojë gatishmërinë e burgjeve të jenë të hapura dhe transparente në qasjet e tyre dhe 

gatishmërinë për të modifikuar programet e tyre bazuar në vlerësimet e reja të hulumtimit dhe 

rezultateve.           

184. Ekziston një nevojë për bashkëpunim ndër qeveritar dhe për krijimin e një baze të të 

dhënave shumëkombëshe për protokollet e vlerësimit të rrezikut dhe për të përcaktuar dhunshme 

ndërhyrjes ekstremist programet e të dhënat e rezultatit. Njohja e rritur e ekstremizmit të 

dhunshëm dhe metodat për të adresuar rrezikun dhe kërcënimin e paraqitur nga të burgosurit e 

liruar dhe ata që janë në kushtetutë ose të paraburgosur varen nga zhvillimi i të dhënave më 

shkencore. Ekstremizmi i dhunshëm është një problem i ulët i normës bazë përkundër natyrës së 

saj katastrofike dhe viktimave të shkaktuara nga sulmet terroriste. Qeveritë po përpiqen të 

krijojnë baza të të dhënave për mbledhjen e informacionit që do të ofrojë më shumë njohuri për 

protokollet dhe menaxhimin efikas. Këto nisma kërkojnë mbështetje për sukses. Ka çështje që 



lidhen me mbrojtjen kombëtare të të dhënave që mund të ndikojnë bashkëpunim ndër - qeveritar. 

Nevoja është urgjente për bashkëpunim të tillë. 

  

185. Ekziston një nevojë për politikën - relevant dhe prova - hulumtimi bazë që mbështet 

menaxhimin e të burgosurve në vendosjen korrektues dhe pas lirimin ose provës. Kjo do të 

përfshijë fenomenin e luftëtarëve të huaj e cila është një vepër penale në shumë juridiksione sot.        

Komunikimi dhe mediat 

186. Duhet të ketë një strategji të qartë dhe të definuar për të gjithë komunikimin ndërmjet 

zyrtarëve të burgut dhe stafit me mediat ose me publikun e gjerë. Strategjia dhe politika e 

komunikimit duhet të jenë të ndjeshme ndaj çështjeve të konfidencialitetit që kanë të bëjnë me 

shkelësit dhe stafin. Këto strategji dhe procedura të vendosura për trajtimin e mediave dhe për 

transmetimin e informacionit gjatë krizës dhe në situata jo emergjente duhet të komunikohen me 

të gjithë stafin. Stafi nuk duhet të lejohet të komunikojë ndonjë informacion në lidhje me 

shkelësit nëpërmjet mediave sociale ose metodave të tjera informale dhe duhet të mbrohet 

identiteti i profesionistëve që punojnë me shkelësit e dhunshëm.          

187. Përsa i përket ekstremistëve dhe terroristëve të dhunshëm, si burgu ashtu edhe sprovimi 

duhet të jenë të vëmendshëm se disa raste janë shumë të ndjeshme ndaj medias. Përmes një 

numri mjetesh të komunikimit (sidomos në internet), si shkelësi, ashtu edhe avokati i tij/saj, 

familja, miqtë mund të komunikojnë me mediat rreth situatave që lidhen me dënimin me burg 

ose dënimin me kusht dhe rrethanat. Strategjia e përgjithshme e komunikimit duhet të marrë 

parasysh natyrën e këtyre rasteve të profilit të lartë. Stafi duhet të jetë i vetëdijshëm se - ndryshe 

nga shumica e shkelësve të tjerë - grupet në komunitet mund të kërkojnë aktivisht të përdorin 

rrethanat e shkelësve ekstremistë të dhunshëm (në burg dhe provës) për të promovuar kauzën e 

tyre dhe sfidojnë autoritetet. Si shkelësit e tillë trajtohen në burg (në veçanti) mund të 

shfrytëzohen nga grupe të tilla për qëllimet e tyre. Ndikimi i komunikimit për të detyruar 

ndryshimin politik është një mjet i rëndësishëm që përdoret nga grupet ekstremiste dhe për këtë 

arsye stafi duhet të mbetet i vëmendshëm ndaj agjendave të këtyre grupeve dhe si mund të 

manipulohet çdo komunikim me komunitetin më të gjerë. 

Stafi duhet të ndërmarrin hapa për të zbutur keqpërdorimin e informacionit nëpërmjet, për 

shembull, bashkë - Koordinues komunikimit për çështje të veçanta me një zyrë qëndrore për 

shtyp, në mënyrë proaktive liruar informacion në lidhje me politikat dhe procedurat e (në vend se 



vetëm duke bërë këtë reaktive) dhe parandalues si informacion mund të shfrytëzohen nëse 

komunikohen pa konsideratë dhe kujdes. Për të siguruar siguri dhe mirëkuptim publik, duhet të 

kryhet puna e rregullt me median.  

Pikat kryesore: 

· Përdorni strukturat ekzistuese, kompetencat dhe fondet për të ndërtuar një qasje 

për t'u marrë me shkelësit e dhunshëm ekstremistë (veçanërisht nëse burimet janë 

të kufizuara).                

  

· Siguroni trajnim adekuat për personelin në drejtim të ndërgjegjësimit të treguesve 

të ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit të proceseve të dhunës.                

· Siguroni trajnime të specializuara për personelin që merret drejtpërdrejt me 

shkelësit e dhunshëm ekstremistë.                

  

· Sigurohuni që politikat e personelit të promovojnë diversifikimin në aspektin e 

prejardhjes etnike, gjuhës, gjinisë, fesë dhe kulturës.                

· Të kenë struktura të përshtatshme trajnimi, menaxhimi dhe mbikëqyrjes për të 

mbështetur praktikuesit që ofrojnë ndërhyrje (duke përfshirë punonjësit socialë, 

edukatorët, psikologët, përfaqësuesit fetarë).                

· Lidhuni me rrjetet në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar për të rritur bazën 

përkatëse të njohurive dhe përvojën e praktikave më të mira midis profesionistëve 

të burgjeve dhe provës.                

· Rekomandohet investimi në hulumtim dhe vlerësim duke siguruar mbrojtjen e 

identitetit të atyre që janë hulumtuar.                

· Krijo rregulla të qarta për komunikim me mediat dhe puna këshillohet për të 

fituar mbështetjen e publikut.                

• Shkelësit ekstremistë të dhunshëm duhet të angazhohen dhe të monitorohen në 

një rrjet bashkëpunimi me agjenci të tjera si policia, shërbimet e inteligjencës dhe 

profesionistë të tjerë të lidhur duke përdorur gjuhën, informacionin dhe 

mirëkuptimin e përbashkët.                



· Stafi duhet të kuptojë plotësisht çështjet e veçanta dhe të dallueshme që mund të 

paraqesin shkelësit ekstremistë të dhunshëm dhe si duhet të përdoret mbikëqyrja 

për adresimin dhe menaxhimin e tyre.                

· Stafi duhet të marrë parasysh çështjet specifike të cilat mund të jenë më 

domethënëse me këtë grup shkelësish, si menaxhimi i kushtëzimit, vendosja e 

kufijve dhe sjellja modeluese për të sfiduar dhe minuar perceptimet stereotipike.                

· Politikat dhe proceset duhet të zhvillohen për të ndihmuar front - stafit vija në 

duke kërkuar mbështetje nga agjencitë dhe komunitetit organizatave në lejimin 

shkelësit qasje në nevojat themelore dhe mundësive më të gjerë që mund të 

mbështesin mos angazhimin dhe mos përsëritjen e veprës.                 
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