
Policia e Kosovës 
Policija Kosova 
Kosovo Police

De-radikalizmi dhe ri integrimi   
i pËrsonave të radikalizuar qË  
nuk kanë ra ndesh me ligjin

Ofrimi i ndihmës për individët e radikali-
zuar që të largohen nga ideologjia radikale/
ekstremiste dhe të heqin dorë nga dhuna. 

 
Vlerësimi i rrezikut që vjen nga individët 
e kthyer si luftëtarë nga konfliktet e huaja. 
Aty ku është e përshtatshme duke përdorur 
mbështetje psikologjike /psiko-sociale për të 
ndihmuar ata, të ri integrohen në shoqëri. 

Bashkëpunëtorët institucional dhe shoqërisë 
civile në  parandalimin e ekstremizmit të 
dhunshëm

Sekretariati i Këshillit të Sigurisë, MPB, 
Policia në Komunitet, Shoqëria Civile, MSH, 
MASHT, MKRS etj. 

 

Kontakto / Contact / Kontakt 
PoliCinë e Kosovës
Nga telefonia fikse dhe mobile /  
Od  linije mobilni linije /  
From the fixed line By mobile:

192
038 550 999

Ju mund të dërgoni informatat e juaja edhe në adresën elektronike  
Takođe možete da pošaljete svoje podatke na e-mail adresa/  
You can also send your information to the email address:  

info@kosovopolice.com

Të gjitha thirrjet në numrin 080019999 janë anonime,  
pa pagesë dhe konfidenciale
Svi pozivi su anonimni broj 080019999 , besplatan i poverljiv 
All calls are anonymous number 080019999, free and confidential

www.kosovopolice.com                                                      https://www.facebook.com/KosovoPolice 

Të respektojmë 
shumëllojshmërinë 

e shoqërisë tonë



Çfarë duhet të di unë?

Aktivitetet ekstremiste të personave të radika-
lizuar janë te dënueshme dhe si të tilla duhet 
parandaluar

Çfarë duhet të bëjë?
Njofto zyrtarët e institucioneve (shkolla, këshilla 
komunale të sigurisë, Policinë) këto dukuri duhet 
parandaluar para se të ndodhë më e keqja.

Motivet që ndikojnë ne radikalizmin 
e njerëzve

	 •	Motivi	ideologjik;	
	 •	Material;	
	 •	Aventurier;	
	 •	Dëshira	për	lidership;	
	 •	Ambienti	socio-kulturor

Ligjet e aplikueshme ne Kosovë me fokus  
kundër radikalizmit dhe ekstremizmit

Ligji nr.05/l-002 për ndalimin e bashkimit në 
konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit
Kodi Penal dhe Procedura Penale e Kosovës
Strategjia për parandalimin e ekstremizmit 
të dhunshëm dhe radikalizmit që shpie në 
terrorizëm 2015 – 2020

Faktorët “Shtytës dhe Tërheqës”  
të radikalizmit dhe rreziqet  

Faktorët tërheqës

Udhëheqësit 
radikalë; 

Radikalizmi  
online

Faktorët Shtytës

Faktorët  
ekonomik dhe 

social

Të parandalojmë ekstremizmin  
e dhunshëm dhe radikalizmin

Policia e Kosovës 
Policija Kosova 
Kosovo Police

Në trajtimin e shkaktarëve të radikalizmit 
rol të rëndësishëm do të ketë ofrimi i 
alternativave atratktive

• Mundësia për shkollim, 

• Mundësimi i aktiviteteve të ndryshme  
   kulturore dhe sportive,

• Mundësia për angazhim në trajnime  
   dhe punësim etj.

• Bashkëpunim me institucione te ndryshme 
shtetërore, shpërndarje informatash dhe  për 
t’iu dal në ndihmë personave në nevojë.


