
Adresimi i radikalizimit në burgje dhe luftimi i ekstremizmit të dhunshëm në 
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SARAJEVË, 22 TETOR 2019 

Numri në rritje i shkelësve të dhunshëm ekstremistë, përfshirë luftëtarët e huaj terroristë, në burgjet e 
Ballkanit Perëndimor kërkon rishikimin e masave ekzistuese dhe qasjeve të përbashkëta për t'u 
përballur me këtë kategori të burgosurish, ishte përfundimi i dalë nga pjesëmarrësit e Konferencës 
"Lehtësimi i bashkëpunimit rajonal për adresimin e radikalizimit në burgje dhe mbështetja e autoriteteve 
në kapërcimin e sfidave kryesore të sistemeve të vuajtjes së dënimit në rajonin e Ballkanit Perëndimor 
”, e cila u zhvillua sot në Sarajevë. 

Konferenca rajonale, e cila mblodhi më shumë se 80 praktikues të burgjeve, oficerë të shërbimit të 
provës dhe përfaqësues të institucioneve që luftojnë ekstremizmin e dhunshëm nga Shqipëria, Bosnja 
dhe Hercegovina, Kosova*, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, shënoi fillimin e projektit rajonal 
"Rritja e kapaciteteve të burgjeve në adresimin e radikalizimi në burgjet në Ballkanin Perëndimor ”. 
Qëllimi kryesor i tij është të kontribuojë në përmirësimin e sigurisë rajonale duke trajtuar radikalizimin 
në burgje dhe duke larguar të burgosurit ekstremistë nga dhuna. 

 

Josip Grubeša, Ministri i Drejtësisë i Bosnjë dhe Hercegovinës theksoi se kompleksiteti i çështjes 
kërkon bashkëpunimin rajonal dhe shkëmbimin e praktikave të mira në mënyrë që të ruhet sundimi i 
ligjit kur kemi të bëjmë me shkelës të këtij lloji. “Përmes reformave të saj institucionale dhe legjislative, 
Bosnjë dhe Herzegovina tashmë ka demonstruar angazhimin e saj për të luftuar në mënyrë aktive çdo 
lloj terrorizmi dhe radikalizimi. Sidoqoftë, ende duhet t'i kushtohet vëmendje e veçantë koordinimit të 
ngushtë të aktiviteteve në të gjitha nivelet në Bosnjë dhe Hercegovinë, si dhe zhvillimit të bashkëpunimit 
ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit dhe radikalizimit, në veçanti me vendet anëtare të BE, SHBA, 
dhe vendet në rajon - përfundoi Ministri Grubeša. 

Projekti rajonal "Rritja e kapaciteteve penitenciare në adresimin e radikalizimit në burgjet në Ballkanin 
Perëndimor" pjesë e Instrumentit Horizontal II financohet nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës 
në një vlerë prej 2 milion € dhe do të zgjasë deri në Maj 2022. 

Projekti do të mbështesë drejtpërdrejtë zbatimin e Planit të Përbashkët të Veprimit të Kundër-Terrorizmit 
për Ballkanin Perëndimor të nënshkruar në Tiranë në Tetor 2018. Plani përfshin nevojën për të zbatuar 
masa efektive për të adresuar radikalizimin e burgjeve, përfshirë fushat e parandalimit, shkëputjes, 



rehabilitimit, ri-integrimit si dhe menaxhimit dhe mbështetjes pasuese për të dënuarit terroristë të liruar 
nga burggjet dhe të dënuarit e tjerë të liruar të cilët mund të jenë radikalizuar në burg - tha Filip De 
Ceuninck, Këshilltari rajonal i BE-së për Kundër-Terrorizmin nga Delegacioni i BE-së në Sarajevë. 
Trajnimi i aktorëve përkatës, siç janë oficerët e zbatimit të ligjit, personeli i burgjeve dhe oficerët e 
shërbimit të provës, duhet të sigurohet në mënyrë adekuate, përfundoi ai. 

Gianluca Esposito, Shefi i Departamentit I Aksionit kundër të Krimit në Këshillin e Evropës, deklaroi se 
projekti synon fillimin e një bashkëpunimi efektiv dhe të qëndrueshëm midis praktikuesve të burgjeve 
dhe shërbimit të provës në të gjithë rajonin. Koordinimi i fortë është i domosdoshëm. Roli i mekanizmave 
të koordinimit në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm është thelbësor, pasi kështu arrihet 
mbikëqyrje e vazhdueshme e të gjitha aktiviteteve kundër ekstremizmit në nivelin e Përfituesit, tha 
Esposito. 

Ky projekti zbatohet në kuadër të programit Instrumenti Horizontal, bashkë-financuar nga Bashkimi 
Evropian dhe Këshilli i Evropës dhe zbatuar nga Këshilli i Evropës.  

 


