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Projekti “Ndërgjegjësohu = Mposht Ekstremizmin në Bashkinë Has” 

është një nismë e organizatës People in Focus, me mbështetjen 

financiare nga projekti “Shoqëria Civile kundër Ekstremizmit të 

Dhunshëm” i cili financohet nga Bashkimi Evropian.

Ky projekt kishte për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe 

forcimin e rolit të të rinjve në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm.

Edhe pse në fillimet e tij, ekstremizmi i dhunshëm është prezent edhe në 

Shqipëri. Faktorët e përgjithshëm që favorizojnë dhe nxisin ekstremizmin 

e dhunshëm në shoqëri, por veçanërisht tek të rinjtë janë të natyrës 

ekonomike, sociale dhe politike. Niveli i ulët ekonomik, diskriminimi dhe 

shkelja e të drejtave të njeriut, mungesa e arsimimit, keqqeverisja, 

mungesa e llogaridhënies nga institucionet shtetërore, janë disa prej 

faktorëve që ndikojnë në nxitjen dhe përhapjen e këtij fenomeni. Në 

Shqipëri, sidomos në zonat rurale, këto faktorë janë prezentë dhe mund 

të favorizojnë ekstremizmin e dhunshëm. 

1     RRETH PROJEKTIT
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Projekti “Ndërgjegjësohu = Mposht Ekstremizmin në Bashkinë Has”, 
kontribuoi në fuqizimin dhe forcimin e rolit të të rinjve të Hasit në luftën 
kundër ekstremizmit të dhunshëm si dhe në ndërgjegjësimin e 
qytetarëve rreth këtij fenomeni. 

Ky projekt mundësoi angazhimin e të rinjve nëpërmjet disa aktiviteteve të 
cilat përfshinë të gjithë kategoritë e qytetarëve. Kultivimi i angazhimit në 
çështjet publike në komunitetin e tyre lokal merr një vlerë të shtuar kur 
fokusohet tek të rinjtë. Ata gjithashtu mund të jenë një shumëzues në 
komunitetin e tyre dhe të ndajnë këto vlera dhe përvojën e fituar në këtë 
projekt tek të rinjtë e tjerë dhe komunitetin ku jetojnë. 

Aktivitetet për ndërgjegjësim filluan me trajnimin e të rinjve mbi 
fenomenin e ekstremizmit të dhunshëm. Gjatë këtij aktiviteti u trajtua 
koncepti i ekstremizmit dhe shkaqet e përhapjes së këtij fenomeni duke e 
lidhur me një analizë të detajuar të situatës aktuale të zonës së Hasit. 
Gjithashtu, një hapësirë të veçantë iu kushtua parandalimit të 
qëndrimeve ekstremiste duke nxitur të menduarin kritik tek 
pjesëmarrësit.

ÇFARË ËSHTË EKSTREMIZMI I DHUNSHËM?
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TOLERANCËN 
NDAJ BESIMEVE 
E BINDJEVE TË 

NDRYSHME
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1Një fushatë ndërgjegjësimi  u zhvillua në zonat rurale dhe urbane të 
Bashkisë Has duke rritur kapacitetet e të rinjve, qytetarëve, 
përfaqësuesve të shoqërisë civile lokale dhe përfaqësuesve të 
institucioneve lokale. Kjo fushatë u zhvillua gjithashtu online, e cila arriti 

2
të shfaqej tek rreth 15.000 përdorues të rrjeteve sociale .

Raporti “Perceptimi i Qytetarëve mbi Ekstremizmin e Dhunshëm në 
Qytetin e Hasit”  do të shërbejë si një bazë të dhënash për të gjitha palët e 
interesuara (shoqëri civile, autoritete publike etj.) për të vazhduar me të 
tjera iniciativa në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në këtë qytet 
dhe në të gjithë Shqipërinë. 

Sipas një metodologjie të caktuar, matja e perceptimit qytetar mbi 
3ekstremizmin e dhunshëm u krye nëpërmjet intervistave , mëposhtë 

vijojmë me rezultatet e dala nga ky sondazh. 
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1.   Shtojca 1

2.   https://www.facebook.com/peopleinfocus1/
    https://www.facebook.com/AngazhimiQytetarHas/

 3.  Shtojca 2, Model Pyetësori
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QËLLIMI: 

Qëllimi i këtij sondazhi është matja e perceptimit qytetatar në zonat rurale dhe 

urbane të qytetit të Hasit mbi fenomenin e Ekstremizmit të Dhunshëm. 

2.1       KAMPIONI DHE KRITERET E TIJ 

Popullata: Qytetarë të zonave urbane dhe rurale të Bashkisë së Hasit

Kampioni: 123 persona 

Periudha kohore: Qershor - Korrik 2018 

Gjinia: Mashkull/Femër (Balanca gjinore e konsideruar) 

Mosha: Mbi 18 vjeç

Arsimi: I pakufizuar

2.2 GJETJET KRYESORE TË SONDAZHIT

Në përfundim të kryerjes së sondazhit si në terren ashtu edhe on-line, u 

analizuan të gjitha të dhënat e përfituara. Gjetjet kryesore vijojnë si mëposhtë:

2     PERCEPTIMI  I QYTETARËVE RRETH  EKSTREMIZMIT TË 
       DHUNSHËM NË HAS 
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OBJEKTIVAT KRYESORE JANË:

• Njohja e situatës aktuale duke përfshirë grupet, faktorët dhe problematikat 

   që lidhen drejtpërdrejt me Ekstremizmin e Dhunshëm, 

• Parandalimi,

• Sensibilizimi ndaj këtij fenomeni.
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1. VENDBANIMI

59%
Fshat

Qytet 

41% Pjesa më e madhe e pjesëmarrësve 
në sondazh (59%) janë banorë të 
qytetit të Krumës dhe një pjesë të 
konsiderueshme (41%)  janë banorët 
e fshatrave Fajzaj, Gjinaj dhe Golaj.

2. GJINIA

51%
Gra

Burra

Grafiku 1. Shpërndarja e gjinisë së të anketuarëve

49% Siç vihet re edhe në grafik, është bërë 
përpjekje për të ruajtur barazinë 
gjinore tek të anketuarit. Rreth 49% e 
pjesëmarrësve janë gra dhe 51 % 
burra. 
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Grafiku 3. Mosha

Grafiku 4. Arsimi

3. Mosha

4. Arsimimi

42%31 - 35

18 - 30

51 - 60

38%

13%

7%> 60

Mosha e pjesëmarrësve varion më së shumti midis 31-50 
vjeç (42%) dhe 18-30 vjeç (38%). Vetëm një pjesë e vogël e 
tyre (20%) janë mbi moshën 50 vjeç.

50%Shkolla e Lartë

Mesme / 
Profesionale

8/9 Vjeçare

39%

10%

1%Fillore

Referuar të dhënave, afërsisht gjysma e pjesëmarrësve  
janë  me arsim të mesëm (39%), me arsim 8/9 vjeçar (10%), 
ndërsa 50 %  janë me arsim të lartë.
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5.  Statusi i Punësimit

Grafiku 5. Statusi i punësimit

Rreth 83%  e personave me status “I papunë” janë me arsim 
të lartë.  Rreth 37% janë të punësuar. 
Në përgjithësi pjesëmarrësit (64%) janë persona të punësuar 
ose të vetëpunësuar. Rreth 82% e personave me status “I 
papunë”  janë  me ars im të  lar të  ose  shkol lë  të 
mesme/profesionale si dhe të moshës 18-50 vjeç.

6. Cili është besimi juaj fetar?

Bazuar të dhënave, rezulton që besimi 
fetar më i përhapur në bashkinë e Hasit 
është besimi Islam. Vetëm një i 
intervistuar ka deklaruar që i përket 
besimit Katolik.

Grafiku 6. Besimi fetar 

37%I punësuar

I vetpunësuar

I papunë

25%

Student

23%

9%

5%

2%

Pensionist

Fermer 

+ Blegtori

99%

1%
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7. A jeni praktikant i besimit tuaj fetar?

Grafiku 7. Besimi fetar

Nga qytetarët e përfshirë në sondazh, pjesa më e madhe e 
tyre(59%) kanë deklaruar se janë pjesërisht praktikantë të 
besimit të tyre fetar, 24% janë praktikantë të rregullt dhe 
vetëm 16% janë përgjigjur me “Jo” kësaj  pyetjeje.

8. A frekuentoni 
    institucionet fetare?      

8.1 Nëse po, cilën prej 
       tyre frekuentoni?

Pothuajse gjysma e pjesëmarrësve kanë pohuar se 
frekuentojnë institucione fetare, kryesisht xhamitë si dhe një 
pjesë shumë e vogël 2% qendrat komunitare fetare. 

59%Pjesërisht

PO

JO

24%

16%

50.4%
98%

2%

49.6%

JO PO Qendër Komunitare 
Fetare

Xhami

Grafiku 8. 

Frekuentimi i institucioneve fetare                                  

Grafiku 9. 

Institucionet fetare                           
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9. Sipas mendimit tuaj, çfarë është ekstremizmi i dhunshëm?

Grafiku 10. Përcaktimi i Esktremizmit të Dhunshëm sipas 

                     qytetarëve (pyejte e hapur)

Siç mund të vihet re edhe në grafik, të anketuarit kanë perceptime të 
ndryshme lidhur me ekstremizmin e dhunshëm. Ata e identifikojnë këtë 
fenomen në përgjithësi me shkaqet dhe pasojat që ka në shoqëri. Një 
pjesë e tyre (20%) kanë cilësuar si ekstremizëm të dhunshëm, dhunën e 
ushtruar në familje kryesisht ndaj grave dhe fëmijëve dhe sjelljet e 
pahijshme (19%). 
Të anketuarit, 18% e tyre, perceptojnë si Ektremizëm të Dhunshëm 
imponimin e besimit fetar. 

Gjithashtu sipas tyre, ekstremizmi i dhunshëm rrjedh si pasojë e gjendjes 
së vështirë ekonomike dhe papunësisë (8%), si dhe e mungesës së 
stabilitetit politik botëror, veçanërisht të rajonit ku ndodhet vendi ynë (5%), 
arsimimi i ulët (1%),  racizmi (1%). Disa nga të anketuarit janë kundër çdo 
lloj dhune sado e vogël qoftë ajo (6%). Gjithashtu, mungesa e reagimit 
apo denoncimit të akteve të dhunshme përbën në vetvete ekstremizëm të 
dhunshëm për 3% të kampionit. 
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Shkaqe që mund të shtyjnë individë të ndryshëm për të ndërmarrë 
veprime të tilla janë edhe sëmundjet psikike (3%) si edhe nxitja dhe 
përhapja  e dhunës nëpërmjet kanaleve dhe rrjeteve të ndryshme (1%). 
Sipas disa pjesëmarrësve në anketim, ekstremizëm i dhunshëm do të 
thotë cënimi dhe heqja e të drejtave të njeriut, dhuna e ushtruar ndaj 
personave me aftësi ndryshe, bullizmi, përkatësisht në masën 2% si dhe 
dhuna ndaj nxënësve në shkolla (1%).
Siç shihet nga grafiku i mësipërm, qytetarët kanë perceptime të 
ndryshme rreth këtij fenomeni. 

10. Cilët janë faktorët që mund të prodhojnë ekstremizëm të dhunshëm 
       në komunitetin tuaj?

Mesatarisht pjesëmarrësit në sondazh kanë përzgjedhur 3 nga faktorët e 
parashtruar në pyetësor. Shumica e tyre janë të mendimit se faktorët 
kryesorë që mund të shtyjnë në ekstremizëm të dhunshëm janë gjendja 
ekonomike (64%) dhe arsimi (54%). Faktorë të tjerë të konsideruar të 
rëndësishëm nga një pjesë jo e vogël e të anketuarve janë e shkuara 
kriminale (42%), izolimi nga pjesa tjetër e komunitetit (37%) si dhe ndikimi 
i rrjeteve sociale (33%) apo i grupeve ekstremiste të huaja (22%). Për sa i 
përket liderëve të institucioneve fetare lokale, vetëm 8% e të anketuarve 
janë të mendimit që këta individë mund të nxisin ekstremizëm të 
dhunshëm.

64%

54%

42%
37% 35% 33%

22%

8%

1% 1%

Ekonomik Arsimor E shkuara 
kriminale

Izolimi social Mosvemendja 
nga ana e 

institucioneve 
shtetërore

Rrjetet sociale Influenca e 
grupeve 

ekstremiste 
të huaja

Nxitja nga 
liderët e 

institucioneve 
fetare lokale

Politika Lufta

Grafiku 11. Faktorët që mund të çojnë në Ekstremizëm
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11. A besoni se personat e dënuar për veprime ekstremiste mund
të bëjnë pjesë përsëri në shoqëri pa cënuar sigurinë e komunitetit?

Siç mund të vihet re nga grafiku, 20% e të anketuarve besojnë plotësisht 
që personat e dënuar për veprime ekstremiste mund të bëhen sërish 
pjesë e shoqërisë pa cënuar sigurinë e saj. 
Shumica e tyre shprehen se kjo mund të ndodhë në raste të veçanta 
(56%), duke u bazuar tek individi, konteksti dhe karakteristikat e tij. 
Gjithashtu, 23% e të anketuarve e mohojnë këtë mundësi kategorikisht.  

12. Ҫfarë mund t'ju distanconte nga të rinjtë e tjerë / 
       komuniteti / shoqëria?

56%Në raste 
të veçanta

JO

PO

23%

20%

2%Nuk e di

Grafiku 12. Integrimi në shoqëri i personave të dënuar për veprime ekstremiste

43%

33%

20%

11%

10%

4%

Mentaliteti

Niveli arsimor

Statusi 
ekonomik

Pikëpamjet 
politike

Besimi fetar

Të tjera

Grafiku 13. Faktorët që mund të distancojnë  nga komuniteti / shoqëria
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Të anketuarit kanë përzgjedhur faktorë të ndryshëm të cilët mund t'i 
distancojnë nga pjesa tjetër e shoqërisë apo komunitetit. Mentaliteti i 
ndryshëm (43%) si dhe niveli arsimor (33%) janë faktorët kryesorë, që 
mund të çojnë në ndasi në shoqërinë e Hasit. Gjithashtu situata 
ekonomike (20%) si dhe pikëpamjet e ndryshme ideologjike, si politike 
(11%) ashtu edhe fetare (10%) luajnë një rol të rëndësishëm për të krijuar 
distancë midis personave të të njëjtit komunitet. 

13. Në opinionin tuaj, cila është influenca e liderëve të komunitetit
       fetar në zonën tuaj?

37% e pjesëmarrësve në sondazh janë përgjigjur që nuk kanë dijeni mbi 
influencën e liderëve fetarë edhe pse një pjesë e këtyre personave (33%) 
janë frekuentues të institucioneve fetare. 37% e tyre  shprehen që ndikimi 
i liderëve është i vogël. Rreth 22% besojnë që liderët e komunitetit fetar 
nuk kanë aspak ndikim. Vetëm 4% mendojnë që kjo influencë është e 
madhe, por jo vendimtare. Gjithashtu, vlen të përmendet që kjo pyetje 
përmbante edhe opsionin “Jashtëzakonisht shumë ndikim” të cilin asnjë 
nga të anketuarit nuk e ka zgjedhur si  përgjigje.

37%

37%

22%

4%

Grafiku 14. Influenca e liderëve fetar në komunitet 

Nuk kam mendim

E vogël

Nuk ka influencë

E madhe por jo vendimtare
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14.  A ndiheni të sigurt nga veprimet ekstremiste?

Bazuar rezultateve, 17% e qytetarëve të pyetur nuk ndjehen të sigurt 
ndaj veprimeve të mundshme ekstremiste. Faktorët që përmendin 
qytetarët janë: dëmtimin masiv (16%), duke marrë parasysh se të tilla 
veprime mund të shkaktojnë dëme për një masë të gjerë njerëzish frika  
ndaj grabitjetjeve dhe vjedhjeve të ndryshme  (16%) , dhuna e ushtruar në 
familje (11%) kryesisht ndaj grave dhe fëmijëve, cënimi i të drejtës së 
fjalës dhe mendimit (11%), mungesa e stabilitetit politik (11%) si dhe 
pabarazia ekonomike (11%). 

Gjithashtu, disa prej të anketuarëve janë të mendimit se sjelljet raciste si 
dhe ndikimi i rrjeteve sociale, sidomos tek të rinjtë, mund të bëhen shkak 
për dhunë e pasiguri. 

83%

17%

PO

JO

16%         16%         

11%          11%         11%         11%           

5%            5%           5%           5%           5%

Demtim
i 

masiv Frik
e

Dhuna 

ne fa
milje Cenim

i 

I li
ris

ë Pasiguri 

politik
e

Pabarazi 

ekonomike
Racizmi

Ekstre
met

Rrje
tet 

sociale
Evidence 

e dhunes 

ne qytet
Devijim

 I 

te verte
tes

Grafiku 15. A ndiheni të sigurt 

nga veprimet ekstremiste?

Grafiku 16. Pse nuk ndiheni të sigurt? (Pyetje e hapur)
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15. A mendoni se mund të influencoheni nga idetë ekstremiste?

Vetëm 2% e personave të anketuar shprehen se ata vetë dhe / ose familja 
e tyre  mund të influencohen nga idetë ekstremiste. Gjithashtu, 21% e tyre 
mendojnë se të afërmit e tyre  mund të influencohen nga këto ide. Në 
kundërshtim me sa mësipër, një pjesë e konsiderueshme e të 
intervistuarve  41% e tyre mendojnë se  personat në lagjen e tyre mund të 
influencohen dhe kjo përqindje rritet kur pyeten rreth personave në 
qytetin e tyre (50%) apo në rang kombëtar  (61%).

94% 3% 2%

92% 7% 2%

54% 24% 21%

28% 31% 41%

19% 31% 50%

61%34%7%

Grafiku 17. A mendoni se mund të influencoheni nga idetë ekstremiste?

[Ju]

[Persona në Shqipëri]

[Persona në qytetin tuaj]

[Persona në lagjen tuaj]

[Të afërmit tuaj]

[Familja juaj]

74%

26%

64%

54%

42%
37% 35%

Ekstre
mizëm 

ideologjik

Ekstre
mizëm 

politik Dhunë në 

familje
Ekstre

mizëm 

fetar
Ekstre

mizëm 

nacionalist

Grafiku 18. 

Sjellje ekstremiste në komunitet               

Grafiku 19. 

Format e Ekstremizmit të hasura           
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16.1  Nëse po, çfarë forme të 
ekstremizmit keni hasur? 

16.  A jeni në dijeni ose a keni 
vënë re sjellje ekstremiste nga 
persona të komunitetit tuaj?
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Lidhur me këtë pyetje, 26% e të anketuarve kanë shprehur se janë në 
dijeni mbi sjellje ekstremiste konkrete të komunitetit në Has, ku më së 
shumti janë raste të ekstremizmit ideologjik dhe politik. Më tej, ata kanë 
pranuar edhe pse në përqindje më të ulët që kanë hasur edhe forma të 
tjera të ekstremizmit si: dhuna në familje, ekstremizmi fetar apo ai 
nacionalist.

16.2  Nëse po, çfarë mendoni se do të sillte në komunitetin tuaj
një person me të tillë sjellje?                      

Megjithëse pjesa më e madhe kanë shprehur shqetësimin e tyre dhe i 
kanë dënuar personat me sjellje të dhunshme, është për t'u theksuar fakti 
që një pjesë e të anketuarve (15%) e kanë vlerësuar si të parëndësishme 
influencën që këta persona mund të kenë në komunitetin ku ata jetojnë.

Në përgjithësi, të anketuarit citojnë se këto sjellje të dhunshme krijohen 
nga mungesa e një edukate të mirë familjare, nga niveli i ulët arsimor dhe 
ekonomik, nga konfliktet dhe mosmarrëveshjet e ndryshme ideologjike, 
fetare apo politike, nga diskriminimi racial apo pakënaqësitë sociale. 
Gjithashtu, shqetësimi i tyre kryesor lidhet me faktin që personat me të 
tillë sjellje mund të kenë impakt negativ në ambientin ku jetojnë, sidomos 
tek brezat e rinj.   
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Grafiku 20. 

Ndikimi në komunitet i personave me sjellje ekstremiste (pyetje e hapur)    
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16.3 Nëse po, si keni vepruar përballë një situate të tillë?

Megjithëse 26 % e personave  pohojnë se kanë vënë re / janë në dijeni të 
sjelljeve ekstremiste në komunitetin e tyre dhe pjesa më e madhe kanë 
shprehur indinjatë të thellë lidhur me pasojat e këtyre sjelljeve, vetëm 3% e 
tyre kanë reaguar duke lajmëruar policinë. 
Pjesa dërrmuese (59%) është mjaftuar duke i diskutuar këto raste me të 
njohurit e tyre ose kanë njoftuar banorët e tjerë të vendit ku jetojnë.

Fatkeqësisht, pothuajse gjysma (47%) nuk kanë ndërmarrë asnjë 
reagim kundrejt këtyre sjelljeve. 

47%Nuk kam ndërmarrë 
asnjë veprim

Diskutuar me të afërmit 
apo miqtë tuaj

Njoftuar banorët e 
lagjes / fshatit / qytetit

Njoftuar policinë

31%

28%

3%

Grafiku 21. Reagimi i qytetarëve ndaj veprimeve esktremiste 
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Të anketuarit janë të mendimit që hapat e parë dhe kryesorë ndaj 
parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm janë ndërgjegjësimi i 
qytetarëve (50%) si dhe draftimi i një ligji specifik mbi ekstremizmin 
(39%). Gjithashtu, adresimi i problemeve ekonomike dhe sociale në 
institucionet përkatëse do të reduktonte  në masë këtë fenomen (27%). 

Një rol të rëndësishëm mund të luajnë edhe komunitetet lokale (26%) 
nëpërmjet iniciativave të ndryshme bashkëpunuese kundër gjuhës së 
urrejtjes, kundër promovimit të ekstremizmit në çdo lloj mënyre përfshirë 
edhe atë on-line si dhe kundër çdo lloj forme tjetër të ekstremizmit të 
dhunshëm.

17.  Sipas mendimit tuaj, çfarë masash mund të merren për të
        parandaluar ekstremizmin e dhunshëm? 

50%

39%

27%

26%

24%

Ndërgjegjësimi I qytetarëve

Draftimi i një ligji specifik 
mbi ekstremizmin

Adresimi i shkaqeve 
ekonomike dhe sociale

Angazhimi i komuniteteve lokale 
në iniciativa bashkëpunuese

Luftimi i gjuhës së urrejtjes, 
parandalimi i promovimit 

të ekstremizmit dhe 
propagandës online

Grafiku 22. Masat që mund të merren për të parandaluar 

                     Ekstremizmin e Dhunshëm
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Në përfundim të analizimit të hollësishëm të të dhënave të përftuara dhe 
përgjatë kryerjes së sondazhit  mund të nxjerrim si përfundim se të gjithë 
të anketuarit janë treguar të gatshëm për të shprehur mendimin dhe 
opinionin e tyre lidhur me ekstremizmin e dhunshëm dhe pasojat që ky 
fenomen ka në shoqëri. 
Pas paraqitjes së rezultateve mbi karakteristikat kryesore të kampinonit 
si gjinia, mosha, arsimi apo statusi i punësimit, ky raport fillimisht na bën 
të njohur me besimin fetar të kësaj zone ku, kryesisht mbizotëron besimi 
islam (99%) si dhe ai katolik (1%). 

Edhe pse nga të anketuarit (84%) janë pjesërisht praktikantë apo 
praktikantë të rregullt të besimeve të tyre fetare, vetëm gjysma e tyre 
frekuentojnë institucionet fetare, kryesisht xhamitë. Një pjesë (18%) e 
konsideron ekstremizmin e dhunshëm si dhunë e ushtruar nga individë 
nën justifikimin e bindjeve të tyre fetare. 

Gjithsesi, 9% kanë pohuar se kanë hasur  ekstremizëm fetar në këtë zonë 
si dhe vetëm 8% janë të mendimit se një nga faktorët që mund të prodhojë 
ekstremizëm të dhunshëm është nxitja nga liderët e institucioneve fetare 
lokale. Perceptimi mbi ekstremizmin e dhunshëm lidhet kryesisht me 
dhunën në familje ndaj grave dhe fëmijëve (20%) si dhe çdo sjellje e 
pahijshme ndaj kategorive vulnerabël (19%) edhe pse vetëm 9% janë në 
dijeni të rasteve të dhunës në familje në këtë komunitet. 

Personat të cilët kanë pohuar se janë përballur me ekstremizëm të 
dhunshëm (26%), kanë identifikuar më së shumti ekstremizmin 
ideologjik (50%) dhe politik (38%) si dy nga format më të hasura të këtij 
fenomeni në komunitetin e tyre.
Rezultatet empirike të këtij studimi kanë evidentuar një sërë faktorësh që 
mund të prodhojnë ekstremizëm të dhunshëm.  

3     PËRMBLEDHJE 
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Ndër të anketuarit, 60% e vlerësojnë situatën ekonomike si faktorin 
kryesor që mund të shkaktojë ekstremizëm të dhunshëm edhe pse  
vetëm 27% janë të mendimit se adresimi i problemeve ekonomike dhe 
sociale në institucionet përkatëse do të reduktonte  në masë këtë 
fenomen. Faktorë të tjerë të rëndësishëm që mund të shkaktojnë 
ekstremizëm të dhunshëm janë niveli i ulët arsimor  (54%), e shkuara 
kriminale (42%), izolimi nga pjesa tjetër e komunitetit (37%) si dhe 
ndikimi i rrjeteve sociale (33%) apo i grupeve ekstremiste të huaja 
(22%). 
Për sa i përket integrimit në shoqëri të personave të dënuar më parë për 
veprime ekstremiste, vetëm 20% e të anketuarve besojnë plotësisht që 
këta persona mund të bëhen sërish pjesë e shoqërisë pa cënuar sigurinë 
e saj. 

Megjithëse pjesa më e madhe i kanë dënuar veprimet e personave me 
sjellje konkrete të dhunshme në këtë zonë, është për t'u theksuar fakti që 
një pjesë e të anketuarve (15%) e kanë vlerësuar si të parëndësishme 
influencën që këta persona mund të kenë në komunitetin ku ata jetojnë. 
Shqetësimi kryesor lidhet me faktin që personat me këto lloj sjellje 
tregojnë mungesë edukate dhe  kanë impakt negativ në komunitetin ku 
jetojnë, sidomos tek të rinjtë. 

Ky sondazh ka konsistuar gjithashtu nivelin e influencimit të të 
anketuarve nga idetë ekstremiste. 
Vetëm 2% e personave të anketuar shprehen se ata vetë dhe/ose 
familja e tyre  mund të influencohen nga idetë ekstremiste. Gjithashtu,  
21% e tyre mendojnë se të afërmit e tyre  mund të influencohen nga këto 
ide. 
Në kundërshtim me sa mësipër, një pjesë e konsiderueshme e të 
intervistuarve 41% e tyre mendojnë se  personat në lagjen e tyre mund 
të influencohen dhe kjo përqindje rritet kur pyeten rreth personave në 
qytetin e tyre 50% apo në rang kombëtar 61%.
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Këto rezultate tregojnë hapur pasigurinë që ata kanë ndaj komunitetit
që i rrethon. 

Gjithashtu, ky raport ka nxjerrë në pah indiferencën e theksuar të  
popullsisë së kësaj zone, ku një numër i konsiderueshëm i të anketuarve 
(47%) nuk kanë reaguar në asnjë formë ndaj sjelljeve ekstremiste të 
hasura në komunitetin e tyre. 

Ky fakt përbën shqetësim për shoqërinë tonë. Pjesa më e madhe (59%) 
është mjaftuar duke i diskutuar këto raste me të njohurit e tyre ose kanë 
njoftuar banorët e tjerë të vendit ku jetojnë dhe vetëm 3% i kanë 
denoncuar këto raste në polici. 

Si përfundim, mund të përmendim se sipas pjesëmarrësve në sondazh, 
masat kryesore dhe emergjente për të parandaluar ekstremizmin e 
dhunshëm janë:

• ndërgjegjësimi i qytetarëve (50%), 
• draftimi i një ligji specifik mbi këtë fenomen (39%),
• adresimi i shkaqeve ekonomike dhe sociale tek institucionet publike  
(27%), 
• përfshirja e komuniteteve lokale nëpërmjet iniciativave të ndryshme 
bashkëpunuese (26%),
• kundërshtimi i gjuhës së urrejtjes dhe promovimit të ekstremizmit në 
çdo lloj mënyre përfshirë edhe atë on-line (24%).
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4     SHTOJCAT 

A.  Shtojca 1:  FLETËPALOSJE E FUSHATËS SË NDËRGJEGJËSIMIT
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B.  Shtojca 2: Model pyetësori për matjen e perceptimit qytetar
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Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund 
të përkthehet, riprodhohet ose përcillet në asnjë formë apo me asnjë 
mjet, qoftë elektronik (CD-Rom, Internet, etj.) apo mekanik, përfshirë 
fotokopjimin, rregjistrimin apo çdo sistem ruajtje ose nxjerrje 
informacioni, pa pasur miratimin paraprak me shkrim nga People in 
Focus.

People in Focus Albania
Rr: Perlat Rexhepi, Nd.4, H.4, Ap.8, Njësia Administartive Nr.5
PO Box 1019, Tirana, Albania
www.peopleinfocus.org
Tel: +355 42224927
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