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1.	 Përkufizimet

Sjellje anti-sociale: Sjellje që kërcënon atmosferën e sigurt të shkollës dhe përfshin, por nuk 
kufizohet vetëm në sjellje të tilla si bullizmi, ngacmimi, diskriminimi, racizmi, sjellja e paligjshme 
ose kriminale, dhuna fizike ose dëmtimi i shkollës ose objekteve te tjera. 

Lufta Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (CVE) synon të adresojë shkaqet rrënjësore të eks-
tremizmit të dhunshëm duke siguruar burime mbështetëse komuniteteve për të ndërtuar dhe 
mirëmbajtur përpjekjet lokale në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe për të prom-
ovuar përdorimin e narrativave alternative që ballafaqojne mesazhet e dhunshme ekstremiste 
në internet. Ndërtimi i besueshmërisë me komunitetet është thelbësor për këtë përpjekje.

Ekstremizmi: Kur një person ose grupim beson në pikëpamje të cilat mendohen të paarsyeshme 
dhe të papranueshme nga shumica tjetër e njerëzve. 

Ekstremizmi i dhunshëm: Kur një person ose grupim mendon që frika, terrori dhe dhuna janë 
mjete të justifikueshme për të arritur ndryshime ideologjike, politike ose shoqërore dhe më pas 
vepron në këto besime.

Nacionalizmi është një sistem politik, social dhe ekonomik i karakterizuar nga promovimi i inte-
resave të një kombi, veçanërisht me qëllim të fitimit dhe ruajtjes së vetëqeverisjes, ose sovran-
itetit të plotë, mbi atdheun e një grupimi. Prandaj, ideologjia politike thotë se një komb duhet 
të vetëqeveriset, pa ndërhyrje të padëshiruara nga jashtë dhe është i lidhur me konceptin e 
vetëvendosjes. Nacionalizmi është më tej i orientuar drejt zhvillimit dhe ruajtjes së një identiteti 
kombëtar të bazuar në karakteristika të përbashkëta si kultura, gjuha, raca, feja, qëllimet poli-
tike ose besimi në një prejardhje të përbashkët.

Sektarianizmi është një formë e diskriminimit ose urrejtjes që del nga lidhja e marrëdhënieve të 
inferioritetit dhe superioritetit ndaj dallimeve midis nënndarjeve brenda një grupi. Shembuj të 
zakonshëm janë nënemërtimet e një feje, identiteti etnik, klasor ose rajonal për shtetasit dhe 
fraksionet e një lëvizjeje politike.

Terrorizmi i referohet një strategjie të veçantë që përdoret për të arritur një objektiv politik 
duke krijuar dhe shfrytëzuar qëllimisht frikën. 

Radikalizimi është procesi me të cilin një person adopton pikëpamje apo praktika ekstreme deri 
në pikën e legjitimimit të përdorimit të dhunës.

2.	 Ekstremizmi	i	dhunshëm	në	botë	dhe	në	Shqipëri	

Rekrutimet ndërkombëtare të Shtetit Islamik 

 • Gjatë luftës në Siri, rreth 6000 shtetas Europianë i janë bashkuar Shtetit Islamik 
 (i njohur si ISIS ose ISIL) pasi ky i fundit shpalli krijimin e kalifatit Islamik në verën e 2014. Që nga  
 gjysma e parë e vitit 2015, disa media dhe raporte të inteligjencës sugjerojnë se grupi 
 ka mbledhur mbi 30.000 luftëtarë nga mbi 100 vende të botës, duke përfshirë mbi  
 5.000-8.000 gra.
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 • Mbi 1,000 persona i janë bashkuar këtij grupi nga vendet e Ballkanit Perëndimor si 
 luftëtarë të huaj, kryesisht nga zonat me shumicë Myslimane në Shqipëri, Kosovë,  
 Bosnjë, por gjithashtu dhe nga zona të tjera të populluara me pakica Myslimane në  
 Maqedoni, Serbi dhe Mal të Zi. Rreth 140 persona i janë bashkuan nga Shqipëria.

 • Që nga 2014, fushatat e bombardimeve të koalicionit kundër Shtetit Islamik (IS) në Siri 
 dhe Irak kanë degraduar aftësitë ushtarake të grupit dhe pothuajse kanë reduktuar  
 tërësisht territorin e saj. Forcat aleate të Irakut arritën në qytetin e Raqqa-s (i njohur si 
 kryeqyteti i Shtetit Islamik) në Shtator 2017.

 • Rreth 140 persona janë bashkuar me grupimet terroriste në Siri dhe Irak nga
  Shqipëria, sipas njohurive paraprake

 • Grupmoshat e përfshira variojnë nga 26 deri në 39 vjeç

 • Xhihadi familjar ka përfshirë rreth 12 gra dhe 32 fëmijë

 • Ndarje gjeografike: Tiranë, Elbasan, Librazhd, Pogradec, Kavajë, Kukës, Shkodër, 
  ndër të tjerë

 • Më shumë se 1 në 5 mësues raportojnë se nxënësit përdorin gjuhën e urrejtjes ose  
  ekstremiste

 • 1 në 12 mësues raportojnë mësues TË TJERË që përdorin terma ose gjuhë nga  
  ideologjitë ekstremiste

 • 88.5% e mësuesve besojnë se duke folur me studentët rreth ekstremizmit të 
  dhunshëm dhe pasojave të tij është ndërhyrja më e mire

 • 87.7% besojnë në mësimdhënien e teknikave për nxënësit që të zgjidhin konfliktet 
  nëpërmjet ndërmjetësimin

 • 85% besojnë në informimin e mësuesve dhe prindërve se si të identifikojnë
  shenjat e hershme të ekstremizmit dhe radikalizimit

Shteti Islamik në Irak dhe Siri (ISIS ose ISIL) është një grup xhihadist i njohur gjithashtu si Shteti 
Islamik (IS) shpërtheu në skenën ndërkombëtare në 2014 kur pushtoi pjesë të mëdha të terri-
torit në Siri dhe Irak. Ky grupim është bërë famëkeq për brutalitetin e tij që kanë përfshirë vrasje 
masive, rrëmbime dhe dhe masakra. Në qershor 2014, grupi deklaroi zyrtarisht krijimin e një 
“kalifati” - një shtet që qeveriset në përputhje me ligjin Islam, ose Sheriatin,  dhe drejtohet nga 
zëvendësi i Perëndisë në Tokë ose kalif.

Fronti Al-Nusra ose Jabhat al-Nusra, i njohur si Jabhat Fateh al-Sham pas Korrikut të 2016 dhe 
i përshkruar si degëzim i Al-Kaeda-s në Siri ose Al-Kaida në Levant, është një organizatë xhi-
hadiste salafiste që lufton kundër forcave qeveritare Siriane në luftën civile Siriane, me qëllim 
krijimin të një shteti Islamik në vend. Grupi deklaroi formimin e tij më 23 Janar 2012.
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Luftëtarët e Huaj njihen si “individë të cilët udhëtojnë në një shtet tjetër përveç shtetit të tyre 
të banimit ose kombësisë për qëllimin e kryerjes, planifikimit, përgatitjes ose pjesëmarrjes në 
aktivitete për qëllime terroriste ose ofrimin ose trajnimin për akte terroriste, duke përfshirë edhe 
pjesëmarrjen në konflikte të armatosura “. Ato rrisin intensitetin, kohëzgjatjen dhe kompleksitetin 
e konflikteve dhe mund të përbëjnë një rrezik serioz për shtetet e tyre të origjinës, tranzitit, desti-
nacionin, si dhe zonat fqinje të konfliktit ku janë më aktivë.

Termi xhihad (në arabisht është përkthyer si përpjekje, luftë, angazhim) në kuptimin religjioz, 
i referohet një koncepti të rëndësishëm të fesë Islame, mbi përpjekjen dhe luftën në rrugën e 
Perëndisë.

Hijra i referohet fluturimit të Muhammedit nga Meka në Medinë dhe mbërritjen e tij në Qubã në 
12 Rabī ‘al-aëëal = 24 shtator 622. Ky event shënon fillimin e epokës Islame, e cila u prezantua 
vetëm 17 vjet më vonë nga kalifi Umar ibn el-Chattab.

Terrorizmi ekstrem i djathë është i motivuar nga një shumëllojshmëri ideologjish dhe besimesh, 
duke përfshirë antikomunizmin, neofashizmin dhe neonazizmin, si dhe pikëpamje ndaj abortit. 
Ky lloj i terrorizmi ka qenë sporadik, me pak ose aspak bashkëpunim ndërkombëtar. Terroristët 
e krahut të djathtë kanë për qëllim të përmbysin qeveritë dhe t’i zëvendësojnë ato me regjime 
nacionaliste apo fashiste.

Mujahideen-e-Khalq (MEK) është një grup opozitar në mërgim i cili mbështet rrëzimin e Repub-
likës Islamike të Iranit. I themeluar në vitin 1965 si një grup Mysliman i krahut të majtë, ai kundër-
shtoi ashpër Shahun e Iranit dhe u përfshi në protestat që çuan në rënien e tij dhe në krijimin e 
Republikës Islamike më 1979. Fillimisht MEK mbështeti themeluesin e republikës së re Ajatollah 
Khomeini por, shumë shpejt kreu i saj Massoud Rajavi u ndalua së garuari në zgjedhjet e para 
presidenciale duke bërë që MEK të kthehej kundër qeverisë. Për vite me rradhë MEK u rendit si 
një organizatë terroriste deri në vitin 2013.

3.	 Ekstremizmi	i	dhunshëm	dhe	shkollat	

Çështja e ekstremizmit dhe sjelljes anti-sociale brenda shkollave mbetet e ndërlikuar. Ndërkohë 
që sjellja e gabuar brenda mjedisit të arsimit ka qenë prej kohësh temë e debatit mbi politikat e 
arsimit. Një numër karakteristikash që kanë evoluar kohët e fundit kanë bërë që kjo temë të ketë 
interes të madh publik.

Veçanërisht shfaqja e ekstremizmit, e cila në të kaluarën vërehej rrallë tek fëmijët e moshës shkol-
lore, por që pranishmëria ka ndryshuar dukshëm kontekstin e debatit të mëparshëm arsimor. In-
cidentet e publikuara, duke përfshirë studentët e angazhuar në aktet e terrorizmit në nivel global, 
kanë theksuar rëndësinë e programeve të ndërhyrjes së hershme për studentët në nevojë.

Veprimet e ekstremistëve të dhunshëm kërcënojnë vlerat dhe parimet themelore, duke përfshirë 
të drejtat e njeriut, sundimin e ligjit, demokracinë, mundësinë e barabartë dhe lirinë. Në një kon-
tekst shkollor këto janë vlera dhe parime themelore që duam që fëmijët tanë të mësojnë. Prandaj, 
ekstremizmi i dhunshëm shihet si një kërcënim i rëndësishëm për shkollat.

Ka lloje të ndryshme të shfaqjes së ekstremizmit të dhunshëm dhe shembuj mund të gjenden 
në të gjitha kulturat, shoqëritë dhe fetë. Motivet e atyre që janë të përfshirë në ekstremizëm të 
dhunshëm ndryshojnë:
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 • njerëzit janë të motivuar nga ideologji të veçanta (si përshembull, interpretime të 
  lëvizjeve politike ose besimeve fetare),
 • çështje të tilla si shqetësimet mjedisore apo ekonomike,
 • shkaqe etnike ose separatiste.

Personat gjithashtu mund të motivohen nga më shumë se një çështje.

Ajo që është e njëjtë për të gjitha llojet e ekstremizmit të dhunshëm është intoleranca dhe urrejtja 
për pikëpamje të tjera. Të gjitha format e ekstremizmit të dhunshëm kërkojnë ndryshim përmes 
frikës dhe kërcënimit përkundrejt mjeteve paqësore.

4.	 Vulnerabiliteti	i	të	rinjve 

Një nga pasojat e dobësimit të të rinjve është rritja e sjelljeve anti-sociale dhe ekstremiste.

Vulnerabiliteti tek të rinjtë është faktori i përbashkët i shumë pasojave negative. Kjo mund t’i ven-
dosë studentët në një rrugë drejt sjelljeve anti-sociale dhe ekstremiste. Pasojat janë të ndikuara 
rëndë (nga përshkallëzimi dhe përcjellja) nga mjedisi dhe strukturat shoqërore të një individi.  
Pasoja mund të identifikohet dhe të ridrejtohet herët brenda shkollave.

Ndikimet

Rritja e përdorimit të teknologjisë është një sfidë e re për shkollat:

a) Përdorimi i shpejtë të informacioneve të pakonsektuara që mund të përmbajnë ideologji  
 radikale;
b) Media sociale shënjestron komunitete vulnerabël

Rritja e polarizimit të pikëpamjeve në nivel lokal dhe global mund të rrisë nivelin e tensioneve dhe 
konflikteve të komunitetit të tilla si:

a) Emigracioni
b) Çështjeve LGBTIQ, duke përfshirë martesën e së njëjtës gjini 
c) Çështjeve globale dhe konfliktet politike

5.	 Shkollat	si	mjedise	unike	për	të	luftuar	ekstremizmin

Shkollat përfaqësojnë një mjedis unik për të luftuar ekstremizmin nëpërmjet ndërhyrjes së 
hershme. Veçanërisht për shkak të mjedisit unik që përfaqësohen nga shkollat, duke përfshirë:

 • Mjedisi neutral për fëmijët
 • Vend i natyrshëm për mësim dhe eksplorim
 • Koha për të vënë në pyetje dhe për të sfiduar rregullat që lidhen me adoleshencën siguron 
  terren pjellor për tu shfrytëzuar
 • Mësuesit janë të kualifikuar në mënyrë unike për të dalluar sjelljen normale të  
  adoleshentëve nga sjellje shqetësuese nga vetë trajnimi dhe përvoja e tyre
 • Mësuesit konsiderohen si të hapur dhe të pranueshëm ose në gjendje të ofrojnë   
  këshilla
 • Shkollat paraqesin pritshmëritë shoqërore dhe lejojnë një hapësirë që fëmijët të bëjnë 
  pyetje dhe t’u jepen përgjigje të paanshme
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 • Studentët shpenzojnë më shumë kohë jashtë shtëpive të tyre në shkolla, që 
  siguron një pozitë të fortë të shkollës për të përmbushur nevojat e nxënësve në  
  rrezik.
 • Dëshmitë empirike tregojnë se marrëdhëniet pozitive me mësuesit dhe stafit të  
  shkollës mund të zvogëlojë dhunën dhe sjelljet anti-sociale, ngacmimin,  
  zvogëlimin e përfshirjes në grupime kriminale, mbrojtjen e nxënësve kundër 
  mjediseve të paqëndrueshme dhe konfliktuale dhe rritjen e mirëqenies
 • Pranishmëria e shembujve të shumtë të nxënësve të shkollave që i bashkohen  
  grupimeve ekstremiste, përfshirë edhe Shtetin Islamik.

*Shkollat shqiptare nuk janë të imunizuara ndaj kërcënimit të paraqitur nga ideologjia ekstrem-
iste.

6.	 Identifikimi	i	fëmijëve	në	rrezik	në	shkolla

** Nuk ka një “profil të vetëm” të një personi ekstremist. Adoleshentët që kanë qenë të an-
gazhuar më parë në veprimtari ekstremiste kanë ardhur nga një shumëllojshmëri të gjerë pre-
jardhjeje. 

Disa çështje kryesore që duhet të merren parasysh:

 • Nxënësit dhe prindërit duhet të dinë se ku mund të raportojnë shqetësimet e tyre në 
  mirëbesim  
 • Kontrolloni të gjitha faktet në lidhje me ndonjë incident që është vërejtur ose 
  raportuar. Mbajeni mendjen e hapur dhe sqaroni detaijet e eventit që ka  
  ndodhur ose që po ndodh
 • Kërkoni raportim bashkëpunues nga studentë, mësues ose prindër të tjerë.
 • Kur një mësues nuk është i/e sigurt se si duhet të veprojë ata, duhet të kërkojë 
  ndihmë osë këshilla
 • Çështjet e raportimit, tek drejtori dhe autoriteti lokal sipas nevojës, siç është polici i  
  komunitetit, është thelbësor, pa marrë parasysh sa e vogël mund të duket  
  çështja. 

7.	 Imperativ	i	ndërhyrjes	së	hershme

Ndërhyrja e hershme është qasja më e mirë, por për ta bërë këtë duhet të kuptojmë plotësisht 
gjendjen e një personi. Një ngjarje e rëndësishme, ose një akumulim i incidenteve mund të 
çojë në radikalizim. Nëse disa nga këto çështje mund të trajtohen para se të bëhen probleme të 
mëdha, kjo mund të parandalojë një person nga radikalizimi i mëtejshëm.

Çështjet që mund të ndihmojnë të shtyjnë dikë në rrugën e radikalizimit mund të përfshijnë:

 • Ndryshime në jetën personale ose profesionale 
 • Depresioni, ankthi, paranoja, mendimet vetëvrasëse ose probleme të tjera të 
  shëndetit mendor
 • Çështje personale si probleme shëndetësore, varësia, zemërimi ose problemet 
  sociale
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 • Largimi nga shkolla ose universiteti
 • Ndryshime negative në rrethin miqësor dhe/ose në marrëdhëniet personale
 • Konfrontime me anëtarë të familjes
 • Diskriminimi dhe padrejtësia sociale
 • Përfshirja e një anëtari të familjes në aktivitete ekstremiste
 • Ekspozimi si viktimë ndaj qëndrimeve dhe veprimeve që shprehin urrejtje 
 • Ngjarje jashtë vëndit që mund të dëmtojnë komunitetin 

** Ndihma nga familjarë të afërt, mësues ose anëtarët e komunitetit mund të jetë shumë e 
vlefshme, gjithashtu me përkrahje shtesë nga organet qeveritare dhe shërbimet e tjera.

Nëse dikush vazhdon të promovojë përdorimin e dhunës dhe aktiviteteve të tjera të paligjshme 
për të arritur qëllime fetare, politike apo ideologjike, atëherë kërkohet ndërhyrje më e fortë.

Radikalizimi ndikon në tri fusha të jetës së një personi. Shumë prej formave ndihmëse I përgjigjen 
ketyre tri fushave të njëjta:

Përgjigje sociale - Të përshtatshme për çështje personale dhe sociale

Përgjigje ideologjike - Të përshtatshme në rastet e keqpërdorimit dhe interpretimit të gabuar fetar, 
politik dhe filozofik

Përgjigje mbi sjelljen - E përshtatshme kur dikush përdor ose propozon të përdorë metoda të 
dhunshme ose të paligjshme

Mësuesit mund të luajnë një rol të rëndësishëm në shkolla për të ofruar ndihmën e tyre për fëmi-
jët dhe të rinjtë të cilët janë në rrezik radikalizimi. Një shpjegim më i mirë i këtyre tre kategorive 
mund të ndihmojë mësuesit të identifikojnë metodat që do të përdoren me fëmijët vulnerabël në 
shkollat e tyre.

Përgjigje sociale

Nëse dikush është tërhequr nga miqtë dhe familjarët e afërt dhe po shpenzon kohë të konsider-
ueshme me një grup radikal që është armiqësor ndaj të tjerëve, atëherë një përgjigje sociale mund 
të jetë e përshtatshme:

 • Kaloni kohë me ta. Shumica e ekstremistëve të mëparshëm thonë se pot të kishin 
  patur një person të besuar për të biseduar do të kishte bërë dallimin më të madh 
  në parandalimin e tyre nga përfshirja e grupimeve të dhunshme ekstremiste.

 • Përfshijini të rinjtë në aktivitete shoqërore aktive dhe zbavitëse me miqtë që kanë 
  një ndikim pozitiv mbi ta dhe për bashkëmoshatarët e tyre

 • Rilidhni të rinjtë me modele inkurajuese në jetën e tyre, siç janë anëtarët të  
  respektuar të familjes, mentorë, trajnerë, udhëzues shpirtërorë ose mësues

 • Kërkoni ndihmë nga të rinjtë vendas ose punonjësit socialë në shkollë ose në  
  mekanizma të tjera mbështetëse të qeverisë lokale dhe qendrore.
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Përgjigje ideologjike

Nëse një individ mbështet qëndrime agresive dhe armiqësore në bazë të mësimeve ideologjike, 
fetare ose politike, atëherë një përgjigje ideologjike mund të ndihmojë.

 • Përfshirja e udhëheqësve të respektuar për të ndihmuar në dhënien e  
  udhëzimeve dhe mësimeve mbi traditën fetare, politike ose ideologjike për të 
  cilën ata janë të interesuar

 • Vazhdoni të angazhoheni në biseda Sokratike me studentët, duke i inkurajuar ata 
  që të diskutojnë mbi besimet ekzistuese dhe pikëpamjet e kundërta

 • Gjeni mënyra për t’i përfshirë në komunitete konstruktive ose aktivitete politike 
  që u mundësojnë atyre të vendosin vlerat dhe besimet e tyre në veprime positive

 • Mësojini atyre se si të vënë në pikëpyetje me respekt çështjet, tekstet dhe  
  udhëheqësit pa u mbështetur në qëndrime të dhunshme.

 • Mbështetini të ndërveprojnë me respekt me të tjerë që vijnë nga sisteme të 
  ndryshme besimi.

 • Nxitini të marrin pjesë në mësime ose programe në dispozicion për personat që 
  ndihen të shkëputur ose që nuk kanë një zë në shoqëri.

Përgjigje mbi sjelljen 

Nëse një individ vazhdon të shprehë mbështetje për besimet/qëndrimet ekstreme, një përgjigje 
mbi sjelljen mund të jetë e përshtatshme.

 • Mbështetini për të eksploruar grupe të reja sociale/aktivitete jashtëshkollore 
  (si për shembull sportet)
 • Angazhoni familjen e personit drejt identifikimit të strategjive të ndërhyrjes
 • Angazhimi i tyre në ndërhyrjen e shëndetit mendor (nëse është e nevojshme)
 • Vendosni mekanizma për iniciativa mbështetëse për shkollat.

8.	 Një	kuadër	i	mundshëm	për	mbështetjen	e	shkollave

Një kornizë e propozuar për adresimin e sjelljeve ekstremiste dhe anti-shoqërore brenda shkol-
lave përqendrohet në krijimin e një sërë përpjekjesh parandaluese dhe ndërhyrëse.

Duke sjellë së bashku grupe të ekspertizës nga agjenci të ndryshme, fokusi i përqendruar synon:

 • Ndërtimin e qëndresës brenda komuniteteve, dhe zvogëlimin e rasteve të 
  cenueshmërisë
 • Zhvillimi i një ndërgjegjësimi më të gjerë mbi paraardhësit e ekstremizmit dhe 
  rëndësia e tij në politikat e arsimit
 • Sigurimi që mjetet efektive të mbështetjes, ridrejtimit ose riintegrimit janë në  
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 dispozicion në rastet kur sjellja anti-sociale dhe ekstremiste ndodh nga aktorë të shumtë 
 (shkolla, komunitete, institucione qeveritare, etj)

Parandalimi

 • Forcimi i shkollave (brenda shkollës)

Ngritja sistematike e kompetencave të stafit të arsimit për të kuptuar dhe identifikuar  
shenjat e hershme ose kushtet ku mund të burojë ekstremizmi i dhunshëm. Sigurimi që të gjithë  
mësuesit të jenë të ndërgjegjshëm se si shkollat mund të luajnë rol në luftën kundër ekstremizmit të  
dhunshëm.
 • Krijimi i vetëdijes (brenda komuniteteve)

Edukimi dhe sigurimi i mjeteve për prindërit dhe komunitetet për të zvogëluar ndikimet e të rin-
jve në nevojë që mund të shkaktojnë ekstremizëm të dhunshëm.

Ndërhyrje

 • Mekanizmat efektiv të raportimit të vendosura brenda shkollave, autoriteteve  
  lokale dhe qeverisë qendrore

Vlerësimi në kohë i rasteve ndërmerret së bashku me bashkërendimin e veprimtarisë ndërmjet 
palëve të interesit. Proceset dhe programet e paracaktuara për të siguruar që programet e ndë-
rhyrjes janë të planifikuara dhe të koordinuara me kujdes.

 • Mbështetja sociale dhe ri-drejtimi (brenda komuniteteve)

Zbatimin e shërbimeve mbështetëse profesionale, përfshirë ndërhyrjet e shëndetit mendor. Pro-
grame të vazhdueshme dhe të synuara që nxisin ndikuesit e njohur dhe të respektuar të komu-
nitetit për të ndihmuar në ri-drejtimin e të rinjve në nevojë.

Referimi dhe ri-integrimi (brënda agjensive)

 • Sigurimi që të gjitha agjensitë qeveritare të informohen dhe të zhvillojnë një  
  program të koordinuar të ndërhyrjes dhe ri-integrimit.

9.	 Ekstremizmi	i	dhunshëm	online

Është e rëndësishme të mbani mend se marrëdhëniet në internet me ato që ndajnë ideologji ek-
stremiste mund të kenë pasoja reale. Së bashku me rrjetet fizike sociale, letërsinë dhe muzikën, 
interneti përdoret shpesh nga individë për të kërkuar justifikime ose racionalizime të perceptu-
ara për përdorimin e dhunës. Dhomat e bisedave, faqet e mediave sociale dhe faqet online që 
shfaqin materiale ekstremiste mund të veprojnë si përforcues, ku personat mund të riafirmo-
jnë mesazhet që dëgjojnë në botën jo-virtuale dhe të bëhen të pandjeshëm ndaj mesazheve të 
dhunshme, ideologjisë dhe imagjinatës.

Shenjat e radikalizimit të ekstremizmit të dhunshëm online: 
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Nuk ka një listë të specifikuar që mund të ndihmojë në njohjen e personave të prirur për tu 
radikalizuar duke ndjekur materiale në internet. Megjithatë, anëtarët e familjes, miqtë dhe dhe 
pjesëtarë të komunitetit mund të dallojnë shenja të sjelljeve që mund të jenë tregues se duhet 
të kërkojnë ndihmë nëse janë të interesuar për dikë që mund të jetë i/e prirur për tu radika-
lizuar. 

Këto shenja mund të përfshijnë:

 • Përdorimi i platformave të rrjeteve sociale në internet, të tilla si Facebook ose
   Twitter për të promovuar dhunë ose sjellje të tjera kriminale për të çuar përpara 
  një kauzë ose

 • Duke parë ose shkarkuar sasi të mëdha të përmbajtjeve ekstremiste të dhunshme 
  që përfshijnë:
  o Udhëzimet online dhe manualet e trajnimit për eksplozivë ose metoda të  
   tjera për të kryer akte dhune
  o Literatura ekstremiste, imazhe dhe/ose video klipe që justifikojnë  
   përdorimin e dhunës ose sjelljeve të tjera të paligjshme për të  
   promovuar një kauzë

Përdorimi problematik në internet mund të zhvillohet në mënyra të ndryshme që mund të  
dallohen brenda familjes ose grupit shoqëror të individit.

Një mësues ose ligjërues mund të zbulojë një student që ndan ose promovon materiale eks-
tremiste të dhunshme online tek një grup të përzgjedhur nëpërmjet telefonit celular, emailit 
ose kompjuterit.

Është e rëndësishme të përmëndet se disa nga këto sjellje problematike online mund të jenë 
raste të të izoluara dhe nuk ndoshta nuk përbëjnë  shkak për shqetësim. Megjithatë, nëse sho-
qërohet me shenja të tjera të radikalizimit të mundshëm jashtë botës virtuale, do të ishte e 
përshtatshme që familja dhe pjesëtarë të tjerët të kërkonin ndihmë për personin para se të 
bëheshin një rrezik për veten ose komunitetin.


