
 

 

Rritja e kapaciteteve të burgjeve në trajtimin e radikalizimit në 
burgje në Ballkanin Perëndimor 

 

Cili është qëllimi? 
 

Dhënia e kontributit në sigurinë rajonale duke adresuar radikalizimin në burgje dhe duke shkëputur të 
burgosurit e dhunshëm ekstremistë nga dhuna përmes: 
► rritjes së ndërgjegjësimit për procesin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm në burgje dhe 

inkurajimit të kulturës së shkëmbimit të informacioneve dhe praktikave të mira midis burgjeve dhe 
shërbimeve të provës  

► asistimit të profesionistëve në dallimin e shenjave të radikalizimit dhe fuqizimit të oficerëve të vijës së 
parë përmes njohurive dhe mjeteve të nevojshme 

► lehtësimit dhe nxitjes së partneriteteve mes shumë agjencive në kundërvënien ndaj radikalizimit në 
burgje dhe sigurimit të mbështetjes së duhur pas lirimit nga burgu të të dënuarve të dhunshëm 
ekstremistë 

 

Kush përfiton nga projekti? 

► Ministria e Drejtësisë në Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë*, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut dhe 

Serbi  

► Burgjet dhe shërbimet e provës. 

► Mekanizmat Koordinues Kombëtarë në parandalimin dhe kundërvënien ndaj ekstremizmit të dhunshëm 

dhe terrorizmit 

► Institucione dhe agjenci të tjera  

► Të burgosurit në rrezik, të dënuarit e radikalizuar dhe të dënuarit e dhunshëm ekstremistë 

► Shoqëria në përgjithësi 
 

Si do të funksionojë ky projekt?  

Projekti ofron një forum për shkëmbimin e njohurive, përvojës dhe mësimeve të nxjerra midis vendeve 

përfituese në trajtimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit në burgje. Ai synon të kontribuojë për 

standardizimin e qasjeve në Ballkanin Perëndimor dhe vendosjen e disa standardeve minimale dhe 

metodologjive të unifikuara në luftën ndaj ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit në burgje në rajon. 

Projekti koordinon aktivitetet e tij me autoritetet e vendeve Përfituese (burgjet dhe shërbimet e provës) dhe 

mekanizmat lokalë të koordinimit për parandalimin dhe kundërvënien ndaj ekstremizmit të dhunshëm dhe 

terrorizmit. 

 

Çfarë pritet të arrihet? 

► Zbatim më i mirë i mjeteve dhe mekanizmave nga profesionistët sa i përket adresimit të radikalizimit në burgje, 

nga këndvështrimi i praktikave të mira të identifikuara në rajon dhe në Evropë; 

► Përmirësimi i kapaciteteve të profesionistëve të përfshirë në identifikimin dhe kundërvënien ndaj radikalizimit në 

burgje; 

► Pajisjen e drejtuesve dhe punonjësve të burgjeve në Serbi dhe në Kosovë me aftësi për të identifikuar, për të 



 

 

vlerësuar dhe për të adresuar radikalizimin në punën e tyre të përditshme përmes zbatimit sistematik të 

metodologjive dhe mjeteve të reja. 

Sa do të kushtojë? 

► Buxheti total i Projektit është 2.000.000 EURO 

► Buxheti i caktuar për të gjithë programin e Instrumentit Horizontal shkon rreth 41 milion EURO (85% 

financuar nga Bashkimi Evropian, 15% nga Këshilli i Evropës) 
 

Si mund të merret më shumë informacion? 

► Faqja e internetit e Njësisë për Bashkëpunimit në fushën e së Drejtës Penale: 

https://www.coe.int/en/web/criminal-law-coop  

► Faqja e internetit e Instrumentit Horizontal: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home  

► Marija Simić, Këshilltare e Instrumentit Horizontal për Komunikimin, Marija.SIMIC@coe.int, +381 63 601 337 

Besnik Baka, Këshilltar i Instrumentit Horizontal për Komunikimin, Besnik.BAKA@coe.int, +355 69 217 

8430 
 

Rreth Instrumentit Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 

"Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022" është një nismë e përbashkët e 

Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës që u jep mundësinë vendeve Përfituese të përmbushin 

axhendat e tyre të reformave në fushat e të drejtave të njeriut, shtetit të së drejtës dhe demokracisë dhe të 

arrijnë standardet evropiane, duke përfshirë fushat relevante në kuadrin e procesit të zgjerimit të BE-së. Ky 

program tre-vjeçar mbulon aktivitetet në Shqipëri Bosnje-Hercegovinë, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut, Serbi, 

Turqi, si dhe në Kosovë dhe zbatohet nga Këshilli i Evropës që nga maji i vitit 2019. 

 

Kjo fletëpalosje është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Pikëpamjet e shprehura 

në të nuk mund të merren në asnjë mënyrë se reflektojnë opinionin zyrtar të asnjërës prej palëve. 

  

*Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim ndaj qëndrimit ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë të 

OKB-së dhe me Opinionin e GjND-së për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës 

Këshilli i Evropës është organizata lider e kontinentit 
për të drejtat e njeriut. Ai përbëhet nga 47 vende 
anëtare, duke përfshirë të gjithë anëtarët e Bashkimit 
Evropian. Të gjitha shtetet anëtare të Këshillit të 
Evropës kanë nënshkruar Konventën Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut, një traktat i projektuar për 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut, demokracinë dhe 
shtetin e së drejtës. Gjykata Evropiane e të Drejtave 
të Njeriut mbikëqyr zbatimin e Konventës në shtetet 
anëtare. 
ëëë.coe.int  
 

 

Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian kanë vendosur 
të bashkojnë njohuritë, burimet dhe fatet e tyre. Së 
bashku, ata kanë ndërtuar një zonë stabiliteti, 
demokracie dhe zhvillimi të qëndrueshëm, duke 
ruajtur në të njëjtën kohë diversitetin kulturor, 
tolerancën dhe liritë individuale. Bashkimi Evropian 
është i angazhuar të ndajë arritjet dhe vlerat e tij me 
vendet dhe popujt përtej kufijve të vet. 
 
www.europa.eu  
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