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Përmbledhje e 
përgjithshme

Në këtë raport identifikohen mësimet e nxjerra që janë relevante për donatorë dhe 
agjenci zbatuese, të cilat kërkojnë të përkrahin qasjet e bazuara në bashkësi në fushën 
e sigurisë.1 Raporti bazohet në punën e Seferworld dhe partnerëve të saj në Kosovë, 
Nepal dhe Bangladesh gjatë viteve 2010–2013 në fushën e sigurisë në bashkësi. 

Edhe pse nuk është vlerësim formal, në këtë raport sugjerohet që programet e sigurisë 
në bashkësi rezultojnë me përmirësime të matshme për përvojat e komuniteteve në 
fushën e sigurisë. Në raport po ashtu identifikohen një numër rezultatesh që janë 
relevante për ofrimin e sigurisë në mënyrë të aftë, llogaridhënëse dhe të përgjegjshme, 
si dhe përpjekjet më të gjëra të ndërtimit të paqes e të shtetit. 

Në kuadër të gjetjeve të raportit argumentohet se shoqëria civile ka rol tepër të 
rëndësishëm në zhvillimin e sektorit të sigurisë e të drejtësisë, si dhe identifikohen 
disa masa të nevojshme për përkrahjen e këtyre grupeve në mënyrë të efektshme. 
Në raport gjithashtu rifuqizohet pikëpamja se veprimet e suksesshme të sigurisë e 
drejtësisë duhet të ngërthejnë në vete si reformat e bazuara në bashkësi, ashtu edhe 
ato të udhëhequra nga institucionet. Në fund, në raport ofrohen disa mësime praktike 
për donatorë dhe agjenci, përmes të cilave tentohet të përkrahen qasjet e bazuara në 
bashkësi në fushën e sigurisë në punën e tyre. 

Në këtë raport nuk tentohet të jepet një përshkrim i hollësishëm i punës tonë në fushën 
e sigurisë së bashkësive në Kosovë, Nepal e Bangladesh, por më shumë parashihet që i 
njëjti të jetë si një ilustrim i denjë i mësimeve bazike që i kemi nxjerrë nga puna jonë. 

Në Kosovë, pjesa më e madhe e punës në bashkësi ka përfshirë avancimin e 
pjesëmarrjes së qytetarëve në hartimin e ligjeve dhe politikave që janë zhvilluar pas 
pavarësisë. Përkrahja e institucioneve të Kosovës për të zbatuar ligjet dhe politikat e 
ndërlidhura me sigurinë gjithashtu ka qenë e rëndësishme. Shoqëria civile në Kosovë 
ka qenë thelbësore dhe ka qenë si një urë mes bashkësive dhe akterëve vendorë e 
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 1  Në këtë raport shpesh i referohemi termit ‘siguri në bashkësi’. Sido që të jetë, terminologjia është më pak e rëndësishme 
sesa qasja që përshkruhet, ku sigurimi i ndjeshmërisë ndaj konfliktit është kryesori në këtë aspekt. Në disa vende fjala ‘siguri’ 
është e ngarkuar me implikacione që mund t’na shpërqendrojnë nga qëllimi i Saferword-it për t’i ndihmuar bashkësive që t’i 
artikulojnë dhe trajtojnë gjërat që i bëjnë të ndjehen të pasigurta apo madje edhe mund ta rrezikojnë arritjen e qëllimeve të 
caktuara. Në këto raste, ne thjesht gjejmë mënyrë tjetër të përshkrimit të punës, siç janë termet programore të ‘sigurisë në 
bashkësi’ apo të ‘eliminimit të frikës’. Qasja ndaj sigurisë në nivel të bashkësisë, e përshkruar këtu, ka gjithashtu ngjashmëri 
me qasjet e tjera programatike dhe termet që janë të zakonshme në sferat humanitare dhe zhvillimore, siç është ‘mbrojtja’ 
dhe ‘rezistenca’. 
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ndërkombëtarë, si dhe ka ndihmuar në përmirësimin e punëve të organizatave e 
institucioneve që merren me çështje të sigurisë në Kosovë. Marrëdhëniet e kultivuara 
me kujdes dhe analiza e mirëfilltë e kontekstit gjithashtu kanë mundësuar përparimin 
në krijimin e forumeve për siguri në bashkësi në veriun skajshmërisht të ndarë të 
Kosovës – hera e parë që bashkësia serbe dhe ajo shqiptare kanë diskutuar së bashku 
këto çështje. 

Lufta qytetare në Nepal ka zvogëluar aftësinë e policisë për t’i ofruar siguri bashkësive, 
ndërsa shërbimet e sigurisë në atë vend ballafaqohen me nivele të larta të politizimit. 
Gratë dhe vajzat janë ato që vuajnë më së shumti në këtë kontekst, dhe pjesa më e 
madhe e punës së Saferworld në fushën e sigurisë është përqendruar në trajtimin e 
dhunës kundër grave dhe vajzave, qoftë përmes fuqizimit të drejtpërdrejtë të grave, 
ashtu edhe përmes mobilizimit të rinisë. Siç ishte rasti edhe në shumë vende të tjera, 
programi për siguri në bashkësi i Saferworld në Nepal është ballafaquar me sfidën e 
tentimit të trajtimit të një vistri të gjerë problemesh të ‘sigurisë’ dhe atyre ‘zhvillimore’ 
që janë bërë prioritet nga bashkësitë, dhe kemi filluar të shqyrtojmë një numër 
partneritetesh të reja për të përfshirë më mirë mundësitë për gjenerim të të ardhurave 
të qytetarëve. 

Në Bangladesh kriza politike rrezikon zhvillimin e mëtejmë, ndërsa një pjesë e madhe 
e popullatës së vendit jeton nën vijën e varfërisë apo është shumë afër saj. Mobilizimi 
i rinisë në lagjet e varfra të Dakës për të trajtuar shqetësimet e sigurisë në bashkësisë 
ka ndihmuar në trajtimin e papunësisë së rinisë, e cila është nxitëse e pasigurisë, duke 
ndërtuar njëkohësisht marrëdhënie më të besueshme mes policisë dhe pjesëtarëve të 
bashkësisë. Përkrahja e bashkësisë në themelimin e Qendrës për sigurinë e fëmijëve ka 
ndihmuar në ngritjen e të hyrave familjare në atë zonë, por e njëjta është ballafaquar 
me sfida të qëndrueshmërisë. Në vendin rural Kishoreganj, puna mes kolegëve ka 
ngritur vetëdijen për ngacmimet seksuale, ndërsa pjesëtarët e bashkësisë kanë hartuar 
‘hartat e krimeve’ për t’i ndihmuar policisë në ridrejtimin e patrullave në vendet 
problematike. Puna si grup dhe përkrahja nga policia vendore ua ka rritur vetëbesimin 
pjesëtarëve të bashkësisë në trajtimin e çështjeve rreth përdorimit të drogës apo 
alkoolit, si dhe të bixhozit. Në kuadër të rritjes së aktiviteteve në fushën e sigurisë në 
bashkësi në Bangladesh, Saferworld dhe BRAC kanë punuar në thellimin e vizionit të 
përbashkët të sigurisë në bashkësi, ku rëndësi i është dhënë përhapjes së aktiviteteve të 
BRAC në mbarë vendin. 

Nga puna jonë për sigurinë në bashkësi në Kosovë, Nepal dhe Bangladesh, ne kemi 
mundur të identifikojmë një numër mësimesh që janë relevante për donatorët dhe 
agjencitë e zbatimit në hartimin dhe ofrimin e qasjeve të bazuara në bashkësi në 
fushën e sigurisë. 

Përmes punës për siguri në bashkësi të analizuar në këtë raport identifikohen 
rezultatet e prekshme lidhur me dhënien e informatave për hartimin e politikave 
vendore; përmirësimin e bashkërendimit mes akterëve vendorë dhe ndërkombëtarë 
të sigurisë; përmirësimin e qeverisjes lokale; rritjen e besimit mes bashkësive dhe 
ofruesve të sigurisë; rishpërndarjen e resurseve për t’i plotësuar nevojat e bashkësisë; 
rritjen e kapaciteteve të shoqërisë civile për dhënien e informatave ofruesve të 
sigurisë; ndërtimin e besimit mes grupeve shoqërore; fuqizimin e femrave dhe rritjen 
e përvojës së tyre në fushën e sigurisë; mobilizimin e rinisë në trajtimin e çështjeve të 
sigurisë dhe dhënien e kontributit në potencialin e rritur për krijimin e të ardhurave 
për grupet e varfra dhe të margjinalizuara të popullatës. 

Megjithatë, një sfidë për krijimin e qasjeve të bazuara në bashkësi në fushën e sigurisë 
është artikulimi i zinxhirit të kërkuar të rezultateve. Fokusimi në ndryshimet e 
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menjëhershme në nivel bashkësie, që rrjedhin si rezultat i aktiviteteve të sigurisë 
në bashkësi, është mjaft i lehtë – për shembull, shtruarja e trotuareve në fshat për 
shkak të shqetësimeve rreth aksidenteve në komunikacion apo pastrimi i mjeteve të 
pashpërthyera nga pemishtja e kultivuesit të pemëve. 

Edhe pse të rëndësishme si të tilla, rezultatet në këtë nivel ndoshta më së miri do 
të duhej të konsideroheshin si rezultate të ndërmjetme në kuadër të teorisë së 
përgjithshme të ndryshimeve, përmes të cilës tentohet trajtimi i disa çështjeve bazë 
strukturore që nxisin konfliktin e pasigurinë. Ndryshimet përfundimtare që kërkohen 
janë kontributi në ofrimin e aftë, llogaridhënës dhe të përgjegjshëm të sigurisë e 
drejtësisë, së bashku me fuqizimin e qytetarisë, zhvillimin e marrëdhënieve më të gjëra 
mes shtetit dhe shoqërisë dhe fuqizimin e kontratës shoqërore brenda shoqërive. 

Duke qenë se është kështu, është me rëndësi që monitorimi dhe vlerësimi i 
programeve të tilla duhet të pasqyrojë ndryshimet specifike të marrëdhënieve që 
kërkohen qoftë brenda komuniteteve, ashtu edhe në mes tyre, ofruesve të sigurisë 
dhe autoriteteve përkatëse dhe palëve ndërkombëtare, të cilët ndikojnë në mënyrën e 
marrjes së vendimeve dhe të politikave. Gjithashtu është me rëndësi të kuptohet se nuk 
do të ketë shabllone të përbashkëta për ndryshimet e kërkuara dhe se përzierja e saktë 
e rezultateve të dëshiruara duhet të bazohet në vlerësim të thukët të asaj që nevojitet 
dhe është e mundur të arrihet në çdo kontekst. 

Siguria në bashkësi si bazë për ndërtimin e paqes dhe të shtetit
Në shumë kontekste, qeverisja lokale është thelbësore për organizmin e jetës shoqërore, politike 
dhe ekonomike, dhe si e tillë mund të konsiderohet si kontratë e parë shoqërore, të cilën njerëzit e 
përjetojnë. Duke i lidhur njerëzit me përfaqësuesit e shtetit, qasjet e sigurisë të bazuara në 
bashkësi mund t’i kontribuojnë marrëdhënieve të përmirësuara mes shtetit dhe shoqërisë dhe 
legjitimitetit të rritur të shtetit. Qasjet e bazuara në bashkësi në fushën e sigurisë dhe të drejtësisë 
gjithashtu kanë potencialin t’i ndihmojnë lidhjeve mes sistemeve formale dhe joformale. 

Ndihmesa në rritjen e vetëbesimit të bashkësive, së bashku me marrëdhëniet e tyre me bashkësitë 
e autoritetet e tjera mund t’i kontribuojnë qëndrueshmërisë së këtyre bashkësive ndaj dhunës. 
Ngjashëm me këtë, përkrahja e aftësisë dhe mundësisë që shoqëria civile të angazhohet në 
çështjet rreth konflikteve dhe sigurisë ndërton dhe fuqizon kapacitetet e rëndësishme për paqe 
brenda shoqërive të brishta apo të prekura nga konflikti. 

rekomandimet e përzgjedhura

 n Duhet të shfrytëzohen teoritë e ndryshimit me qëllim të përcaktimit të hierarkisë së 
duhur dhe të mirëfilltë të rezultateve të kërkuara, së bashku me shpjegimin koherent 
për atë se si rezultatet e nivelit të ulët apo atij të mesëm i kontribuojnë ndikimeve më 
të gjëra. Programet duhet të vlerësohen si në aspektin se sa mirë arrihen rezultatet 
individuale përmes tyre në kuadër të teorisë së ndryshimeve (ofrimi), ashtu edhe në 
aspektin se sa relevante ka qenë teoria e ndryshimeve brenda kontekstit (hartimi). 

 n Pasi që ndryshimet që kërkohen të arrihen përmes qasjeve të bazuara në bashkësi kanë 
të bëjnë me marrëdhëniet dhe sjelljet, gjatë hartimit të programit duhet të parashihet 
monitorimi dhe vlerësimi pjesëmarrës përmes rasteve studimore, grupeve të fokusit 
apo instrumenteve të tjera analitike cilësore. 

Nuk është e mundur brenda natës të krijohet një lloj marrëdhënieje e besimit me 
bashkësitë, e cila nevojitet për identifikimin dhe trajtimin e çështjeve komplekse dhe 
të ndjeshme të sigurisë – kjo gjë merr kohë, durim dhe nivel të lartë të njohurisë e 
vetëdijesimit kulturor të bashkësive. 

Shoqëria civile po ashtu mund të luajë rol të madh në bashkërendimin mes palëve 
të ndryshme të përfshira në ofrimin apo përkrahjen në fushën e sigurisë. Ky 
bashkërendim mund të jetë vertikal (mes niveleve të ndryshme të vendimmarrjes, siç 
është fshati, qarku dhe forumet nacionale) apo horizontal (ofrimin e jo vetëm të lidhjes 

Rëndësia e shoqërisë 
civile
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së drejtpërdrejtë me komunitetet, por edhe të hapësirës për forume të ndryshme nga  
niveli i njëjtë me qëllim të ndërveprimit dhe këmbimit të informatave me njëri-tjetrin). 

Shoqëria civile mund të luajë rol të dobishëm në shpërndarjen dhe në rritjen e 
vetëdijes për politika dhe ligje të reja. Këto politika dhe ligje kanë gjasë të jenë më 
të forta nëse zhvillohen përmes konsultimeve me bazë të gjerë që shoqëria civile 
shpesh është në gjendje t’i lehtësojë, me ç’rast aftësia dhe oreksi i shoqërisë civile për 
avancimin dhe shpjegimin e reformave të tilla do të jetë më i madh nëse tanimë është 
investuar në zhvillimin e tyre. 

Në shumë kontekste, shoqërisë civile tradicionalisht i është mohuar hapësira për 
t’u angazhuar në çështjet e sigurisë. Rrjedhimisht, kapaciteti i shoqërisë civile për 
analizat kritike dhe avokimin konstruktiv në këtë fushë shpesh mund të jetë i kufizuar. 
Duke marrë parasysh funksionet e rëndësishme të shoqërisë civile për reformën 
e suksesshme të sektorit të sigurisë, është më rëndësi të shikohet se si mund të 
përkrahet më së miri zhvillimi i kapaciteteve të shoqërisë civile në këtë fushë. Shoqëria 
civile gjithashtu mund të ndihmon në monitorimin dhe zbatimin e reformave të 
sektorit të sigurisë. Këto komente janë të nevojshme për rafinimin dhe përshtatjen e 
vazhdueshme të proceseve të reformës, testimin e teorisë me realitetin, dhe duhet të 
shihen si kontribut i dobishëm për zhvillimin e strategjive të sigurisë, dhe jo vetëm si 
mekanizëm i llogaridhënies. 

Vizitat e këmbimit mes grupeve punuese të shoqërisë civile në kontekste të ndryshme 
janë pjesë e rëndësishme për ngritjen e kapaciteteve, ashtu siç janë edhe për përkrahjen 
e zhvillimit të rrjeteve të shoqërisë civile si në vend, ashtu edhe jashtë tij. Duke marrë 
parasysh se çështjet e sigurisë mund të jenë të ndjeshme dhe të rrezikshme për 
angazhimin e shoqërisë civile në vendet e brishta dhe ku ka konflikte, ekzistojnë edhe 
masa që mund t’i ndërmerrë për të përmirësuar mjedisin për avokimin dhe dialogun e 
tyre – për shembull, angazhimi diplomatik me udhëheqjen politike dhe të sigurisë dhe 
insistimi në mekanizmat formalë për mbrojtjen e shoqërisë civile. 

rekomandimet e përzgjedhura

 n Të gjitha aktivitetet në fushën e sigurisë në bashkësi duhet të kontribuojnë në 
ndërtimin e kapacitetit të qëndrueshëm të shoqërisë civile si në aspektin qendror, 
ashtu edhe në atë lokal. Donatorët duhet të sigurohen për tenderimin e dizajnimit të 
të gjitha aktiviteteve të mëdha në sektorin e sigurisë apo në fushën e sundimit të ligjit, 
përmes të cilave kërkohet nga agjencitë apo konzorciumet ofertuese të përfshijnë rol 
domethënës për partnerët e shoqërisë civile në procesin e dizajnimit, zbatimit dhe të 
monitorimit të aktiviteteve të tilla, si dhe në komponentin e ndërtimit të kapaciteteve 
të shoqërisë civile. 

 n Palët ndërkombëtare që përkrahin përpjekjet në avancimin e sundimit të ligjit dhe 
ofrimin më të mirë të sigurisë dhe drejtësisë duhet të sigurohen që të veprojnë në 
nivel diplomatik në përkrahjen e paqes për shoqërinë civile me qëllim të angazhimit 
në politikën e sigurisë dhe ndikimit në të, si dhe me qëllim të angazhimit në 
vendimmarrje. 

 n Donatorët duhet të vazhdojnë trendët drejt programeve të sigurisë që zbatohen 
në vende të ndryshme dhe të cilat kanë objektiva e vija buxhetore specifike për të 
mësuarit dhe përkrahjen në kuadër të konteksteve të ndryshme me qëllim të shtimit 
të vazhdueshëm të bazës së dëshmive për qasjet e bazuara në bashkësi në fushën e 
sigurisë. 

Aktivitetet në fushën e sigurisë dhe të drejtësisë shpesh duket se realizohen qoftë në 
nivel të komunitetit apo në nivel të centralizuar apo institucional. Qasja e Saferworld 
në sigurinë në komunitet vë theks mbi rëndësinë e punës së bashkërenduar në të dyja 
nivelet. 

Roli i sigurisë në 
bashkësi në kuadër të 

qasjes së integruar për 
siguri dhe drejtësi 
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Kjo kërkon marrëdhënie të forta me përfaqësuesit e qeverisë dhe të policisë në 
nivele të ndryshme. Këto marrëdhënie duhet të krijohen me kujdes – edhe pse 
marrëdhëniet kundërshtare mund të jenë të dobishme për disa lloje të punës lidhur 
me llogaridhënien, në këtë rast nuk do to jenë të mjaftueshme. Në vend të kësaj, duhet 
të ndërtohet një marrëdhënie e besimit, ku ofruesit e sigurisë besojnë se kontributet e 
shoqërisë civile janë konstruktive dhe të dobishme, duke ua mundësuar organizatave 
të shoqërisë civile të bëjnë kritika të kujdesshme për mënyrën se si ofruesit dhe 
autoritetet e sigurisë veprojnë, njëkohësisht duke mos u friguar për rrezikimin e 
marrëdhënieve të përgjithshme. 

Fuqizimi i komuniteteve që të artikulojnë shqetësimet e tyre të sigurisë dhe përkrahja 
e reagimeve të duhura të sigurisë është pjesë thelbësore dhe shpesh e anashkaluar e 
avancimit të sigurisë dhe të qasjes në drejtësi. Megjithatë, mu ashtu siç janë joadekuate 
qasjet e centralizuara dhe të udhëhequra nga institucionet në reformën e sigurisë, 
qasjet vetëm të bazuara në bashkësi nuk do të sigurojnë transformimin e qëndrueshëm 
të ofrimit të drejtësisë dhe të sigurisë në shtetet e brishta. Andaj, të dyja qasjet duhet 
të kombinohen, duke ndërtuar kështu kapacitetet e institucioneve të sigurisë me 
përfshirjen e bashkësive të prekura për t’u siguruar që kapacitetet e krijuara të jenë ato 
të duhurat për t’i plotësuar nevojat e bashkësisë. 

rekomandimet e zgjedhura

 n Agjencitë që merren me programe të sigurisë të bazuara në komunitet duhet të 
përfshijnë analizë të thukët të palëve dhe të kapaciteteve në kuadër të fazave të 
përpilimit, dhe të sigurojnë që programet në nivel komuniteti të përcjellën me strategji 
të avokimit me qëllim të angazhimit me palët relevante në nivel komune, shteti dhe atë 
ndërkombëtar. 

 n Palët ndërkombëtare që përkrahin programet e sigurisë dhe të drejtësisë duhet të 
sigurojnë që të gjitha programet e tyre të jenë të mjaftueshme dhe të bashkërenduara si 
nga ana e ofertës, ashtu edhe nga ajo e kërkesës. Donatorët dhe OJQ-të ndërkombëtare 
duhet të sigurohen që portofolet e tyre të plotësojnë njëri-tjetrin dhe të ofrojnë 
mundësi për grupet e bashkësive dhe të shoqërisë civile për t’u informuar, monitoruar 
dhe vlerësuar në mënyrë kritike aktivitetet e fokusuara institucionale në fushën e 
sigurisë dhe të drejtësisë. 

Nuk mund të ketë model të standardizuar të programeve për sigurinë në bashkësi. 
Në vend të kësaj, duhet të përshtaten një numër parimesh dhe mënyrash të punës me 
kërkesat specifike të kontekstit. Ngjashëm me këtë, është me rëndësi të kuptohen gjërat 
që tanimë ekzistojnë dhe të bazohemi në to – konceptimi dhe krijimi i strukturave, 
grupeve ose platformave të reja rrezikon dyfishimin e punëve. Zakonisht është shumë 
më e efektshme dhe e qëndrueshme që të merren parasysh ato ekzistueset dhe të 
fuqizohen e të përkrahen ato për krijimin e kapaciteteve që janë të mangëta apo që nuk 
ekzistojnë fare. 

Është shumë me rëndësi që të kemi kohë të mjaftueshme për krijimin e një vizioni 
të fuqishëm të përbashkët me partnerët zbatues lidhur me sigurinë e bashkësisë. Një 
vizion i tillë i hollësishëm është thelbësor për sigurimin e suksesit të programeve. 
Projektet afatshkurtra nuk parashohin kohë të mjaftueshme për krijimin esencial të 
besimit dhe zvogëlojnë mundësinë që qasja për siguri në bashkësi të mishërohet në 
proceset e planifikimit në nivelin lokal dhe vendimmarrje, që nga ana tjetër rrezikon 
mundësinë e qëndrueshmërisë së aktivitetit përtej kohëzgjatjes së projektit. 

Pasiguria në bashkësi shpesh është e rrënjosur apo e ndërlidhur me sfidat ekonomike, 
ku bashkësitë shpesh identifikojnë një numër të gjerë çështjesh si shqetësime të 
‘sigurisë’. Rezultatet e prekshme që ndërlidhen me jetën e përditshme apo me 
infrastrukturën publike po ashtu mund të jenë si pikënisje në të menduarit rreth 
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ndryshimeve më pak të kapshme në qeverisje ose të përfaqësojnë pikënisje neutrale 
për aktivitetet e sigurisë në bashkësi në kontekstet ku besimi mes bashkësive të 
ndryshme apo mes bashkësive dhe ofruesve të sigurisë është shumë i ulët. Reagimi 
ndaj një numri të tillë të shqetësimeve kërkon nivel të lartë të fleksibilitetit operacional, 
kështu që agjencitë dhe donatorët e tyre duhet të mendojnë me kujdes rreth 
kombinimeve të kapaciteteve dhe shkathtësive të nevojshme për qasjet e bazuara në 
bashkësi në fushën e sigurisë dhe të pasqyrojnë këtë në aspektin e partneriteteve të 
tyre. 

Sigurimi i pjesëmarrjes së femrave (dhe grupeve të tjera të margjinalizuara) në 
komitetet për bashkësi është i rëndësisë jetike, por duhet të balancohet me atë se çka 
mund të arrihet realisht në cilindo kontekst. Në kontekstin ku pjesëmarrja e femrave 
sfidon dukshëm normat shoqërore dhe kulturore, duhet të zbatohet një qasje graduale. 
Me rastin e trajtimit të dhunës gjinore, duhet të avancohen nevojat e menjëhershme 
për mbrojtje që duhet të shkojnë së bashku me përpjekjet për trajtimin e shkaqeve 
bazë të dhunës, ku shpesh përfshihet puna me meshkuj të bashkësisë dhe gjithmonë 
duhet të ketë parasysh teorinë e bazuar në ndryshime. 

Aktivitetet për siguri në bashkësi të financuara nga donatorët duhet të kërkojnë që 
agjencitë zbatuese të bazojnë përpilimin e programeve të tyre në bazë të analizës 
së thukët të kontekstit, aty ku kjo është e mundur, me qëllim që të përmirësojnë 
strukturat ekzistuese dhe jo të ndërtojnë të reja. Këtu duhet të përfshihet analiza e 
normave gjinore brenda bashkësisë, në mënyrë që aktivitetet të mund të përshtaten 
për të qenë të duhura në aspektin kulturor, duke tentuar gjithashtu të përkrahin 
pjesëmarrjen e femrave dhe ta shmangin rrënjosjen e marrëdhënieve të pabarabarta 
gjinore. 

rekomandimet e zgjedhura  

 n Agjencitë zbatuese dhe donatorët duhet të mundësojnë kohë dhe resurse të 
mjaftueshme për të investuar në partnerë, duke përfshirë krijimin e një vizioni të 
fuqishëm dhe të nuancuar të përbashkët të objektivave të përgjithshme dhe të teorisë 
së ndryshimit për siguri të bashkësisë. 

 n Donatorët duhet ta shqyrtojnë me kujdes kombinimin e partnerëve zbatues, për të 
cilët ata kanë nevojë gjatë realizimit të aktiviteteve dhe përmes të cilëve integrohet 
siguria dhe drejtësia e bazuar në bashkësi me aspektet më të gjëra zhvillimore, ndërsa 
agjencitë zbatuese do të mund të merrnin parasysh integrimin e aspektit të sigurisë në 
punën ekzistuese zhvillimore, të udhëhequr nga bashkësia. 

 n Donatorët duhet të jenë fleksibil lidhur me çështjet specifike, të cilat trajtohet përmes 
aktiviteteve të sigurisë së bashkësisë, për aq kohë sa mund të tregohet përparimi drejt 
arritjes së qëllimeve të përgjithshme të përmirësimit të marrëdhënieve mes ofruesve të 
sigurisë, autoriteteve dhe komuniteteve lokale, si dhe ofrimit më të përgjegjshëm dhe 
relevant të shërbimeve të sigurisë. 



  1 

 1
Hyrje 

Gjatë dhjetë viteve të kaluara, Saferworld ka zbatuar projekte për përmirësimin e 
sigurisë në nivel të bashkësisë në një numër mjaft të madh vendesh, duke filluar me 
Kosovën në vitin 2003, dhe tani duke u zgjeruar në Bangladesh, në vendet e Kaukazit, 
Keni, Kirgiztan, Nepal, Pakistan, Sudan Jugor, Taxhikistan dhe Jemen – ndërsa 
projektet për vendet e tjera janë në zhvillim e sipër. 

Mes viteve 2010 dhe 2013 Saferworld ka realizuar programe për sigurinë në bashkësi 
dhe të Armëve të Vogla e të Lehta (AVL) në Kosovë, Nepal dhe Bangladesh, të cilat 
janë përkrahur nga donatorë të shumtë. Në raport përshkruhet në hollësi puna e 
jonë në secilin vend dhe mësimet e nxjerra për qasjet më të efektshme në krijimin e 
programeve për sigurinë në bashkësi në vendet e brishta. 

Raporti mes konfliktit të dhunshëm, sigurisë dhe zhvillimit po merr vëmendje gjithnjë 
e më të madhe gjatë viteve të fundit. Tanimë gjerësisht pranohet se këto çështje janë 
ngushtë të lidhura dhe se vendet që kalojnë nëpër konflikte dhe pasiguri shpesh kanë 
pengesa të mëdha në aftësinë e tyre për të përparuar drejt zhvillimit të qëndrueshëm. 
Megjithatë, ende ka debate të shumta lidhur me politikën dhe programet më të 
efektshme ndaj këtyre sfidave, së bashku me dëshmitë ende të pazhvilluara lidhur me 
atë se çka funksionon dhe pse. Edhe pse ky nuk është vlerësim i pavarur, Saferworld 
beson se ky raport i jep kontribut këtij debati ekzistues dhe ofron dëshmi që ilustron 
ndikimin e qasjeve të nivelit të bashkësisë në aspektet e sigurisë. 

Edhe pse ky raport kryesisht përqendrohet në mësimet e nxjerra nga programet 
e lartpërmendura, ky nuk është raport i donatorëve, dhe ne kemi përfshirë edhe 
punimet e tjera në rastet kur të njëjtat janë relevante për të kuptuar qoftë mënyrën e 
qasjes tonë ndaj programeve në vend apo edhe mësimet e nxjerra nga përvojat tona. 
Përmes këtij raporti nuk tentohet të jepet përshkrim i hollësishëm i punës sonë për 
sigurinë në bashkësi në secilin vend, aq sa përpiqet të jepet një ilustrim përfaqësues. 
Dhe në fund, edhe pse në kapitullin e ardhshëm shtjellohet domethënia e bashkësisë 
– në publikimet e ardhshme do të paraqiten përshkrime më të thukëta të qasjes sonë 
programatike. 
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Siguria e bashkësisë 

Qasja e Saferworld-it për sigurinë në bashkësi2 ka të bëjë me ndihmesën në krijimin 
e përmirësimeve të qëndrueshme në aspektin e sigurisë së njerëzve. Kjo qasje ka të 
bëjë me cakun, ku bashkësitë do të ndjehen më të sigurta, dhe me procesin, përmes të 
cilit bashkësitë ndihmohen për t’i identifikuar të tjerët dhe punuar me ta me qëllim të 
trajtimit të nevojave të tyre të sigurisë. 

Nismat për siguri në bashkësi mund të shfrytëzohen për të trajtuar një vistër 
problemesh të sigurisë, duke filluar nga dhuna gjinore dhe krimi e deri te mungesa e 
besimit mes komuniteteve dhe ofruesve të sigurisë, tensionet ndëretnike apo përhapja 
e armëve. Megjithatë, njerëzit jetojnë jetë të integruara, ku shqetësimet e sigurisë, siç 
është krimi, dhuna, ngacmimet dhe parregullsitë shpesh janë ngushtë të lidhura me 
çështjet më të gjëra të sigurisë njerëzore që kanë të bëjnë me shëndetin, shkollimin dhe 
punën e njerëzve. Rrjedhimisht, përmes aktiviteteve në fushën e sigurisë në bashkësi 
duhet të kërkohen reagime njëjtë të integruara ndaj këtyre shqetësimeve. 

Nismat për siguri në bashkësi të Saferworld-it gjithmonë funksionojnë përmes 
partnerëve vendorë që janë të aftë për të ndërtuar dhe ruajtur marrëdhënie të 
mirëbesimit me bashkësitë, e cila nevojitet për t’u ndihmuar njerëzve të identifikojnë 
nevojat e tyre për siguri dhe për t’i ngritur ato së bashku me policinë, autoritetet 
vendore dhe ofruesit e tjerë të sigurisë e të drejtësisë me qëllim të trajtimit të tyre. Për 
Saferworld-in, siguria në komunitet nuk ka të bëjë vetëm me përmirësimin e sigurisë 
në nivel lokal, e as që duhet të shihet si e ndarë apo paralele me ofrimin e sigurisë 
në nivel vendi ose si koncept tradicional i reformës së sektorit të sigurisë. Për këtë 
arsye, po ashtu është e rëndësishme të sigurohemi se ekzistojnë ura mes autoriteteve 
qendrore dhe lokale, ofruesve të sigurisë (formalë dhe joformalë), shoqërisë civile, 
individëve dhe bashkësive, ashtu që politikat dhe veprimet e zhvilluara në nivel 
vendor të përfshijnë dhe të trajtojnë shqetësimet dhe vështirësitë reale, me të cilat 
ballafaqohen bashkësitë vendore. 

Kudo që është e mundur, përmes nismave për siguri në bashkësi bëhen përpjekje për 
t’u ndihmuar bashkësive që të bazohen në resurset dhe aftësitë ekzistuese me qëllim 
të trajtimit të shqetësimeve të tyre të sigurisë, dhe jo të kërkojnë t’i fusin resurset e 
reja dhe potencial destabilizues apo të paqëndrueshmërisë. Përmes nismave krijohen 
lidhje të qëndrueshme mes bashkësisë dhe strukturave të pushtetit lokal e të ofruesve 
të sigurisë, si dhe rritet rezistenca e bashkësive ndaj presioneve që në të ardhmen 
mund të çojnë në konflikt të dhunshëm. 

 2  Në këtë raport shpesh i referohemi termit ‘siguri në bashkësi’. Sido që të jetë, terminologjia është më pak e rëndësishme 
sesa qasja që përshkruhet, ku sigurimi i ndjeshmërisë ndaj konfliktit është kryesori në këtë aspekt. Në disa vende fjala ‘siguri’ 
është e ngarkuar me implikacione që mund t’na shpërqendrojnë nga qëllimi i Saferword-it për t’i ndihmuar bashkësive që t’i 
artikulojnë dhe trajtojnë gjërat që i bëjnë të ndjehen të pasigurta apo madje edhe mund ta rrezikojnë arritjen e qëllimeve të 
caktuara. Në këto raste, ne thjesht gjejmë mënyrë tjetër të përshkrimit të punës, siç janë termet programore të ‘sigurisë në 
bashkësi’ apo të ‘eliminimit të frikës’. Qasja ndaj sigurisë në nivel të bashkësisë, e përshkruar këtu, ka gjithashtu ngjashmëri 
me qasjet e tjera programatike dhe termet që janë të zakonshme në sferat humanitare dhe zhvillimore, siç është ‘mbrojtja’ 
dhe ‘rezistenca’. 
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Aktivitetet për siguri në bashkësi
Sigurimi që aktivitetet të jenë të duhura për kontekstin është thelbësor për punën e sigurisë në 
bashkësi. Për këtë arsye, Saferworld nuk ka ndonjë model apo shabllon të veçantë për programet 
e sigurisë në bashkësi. Në vend të kësaj, qasja e Saferworld-it ndaj sigurisë në bashkësi mund të 
kuptohet më mirë si një numër parimesh dhe objektivash, të cilat zbatohen pas shqyrtimit të 
kujdesshëm të realiteteve të ndryshme të secilit kontekst. 

Mirëpo, për lexuesit që nuk janë të njoftuar me punën e Saferworld-it në fushën e sigurisë në 
bashkësi, mund të përshkruhen në formë të përmbledhur një numër aktivitetesh që shpesh janë 
komponentë të programeve të sigurisë. Më poshtë jepet në përmbledhje e shkurtër e 
metodologjisë së Saferworldit dhe të partnerëve të saj në Nepal. 

Faza 1: Krijimi i vizionit dhe i marrëveshjes me partnerët lidhur me 
metodologjinë

Para fillimit të zbatimit është mbajtur një punëtori. Gjatë punëtorisë, punonjësit e Saferworld-it, 
partnerët dhe përfaqësuesit e qarkut u pajtuan për vizionin e përgjithshëm të sigurisë në bashkësi, 
për qasjet dhe metodologjinë e projektit (dhe si ta përshtatin atë për Nepalin), afatin e zbatimit, 
monitorimin dhe vlerësimin, si dhe për buxhetin. 

Faza 2: Përzgjedhja e vendit 

Gjatë punëtorisë për metodologji është arritur pajtimi për një numër kriteresh për zgjedhjen e 
bashkësive, ku do të realizohej projekti. Në këtë rast, prioritet u është dhënë vendeve ku 
perceptimet për pasiguri kanë qenë të larta; ku bashkësia, pushteti lokal dhe policia kanë qenë të 
interesuar për të punuar në këtë çështje, dhe ku nuk ka pasur projekte të ngjashme (për t’iu 
shmangur dyfishimit). Përmes një vlerësimi më të thellë të vendeve të përzgjedhura më pastaj janë 
ofruar informata për përshtatjen e mëtejme të projektit dhe janë shtruar themelet për ndërtimin e 
besimit mes bashkësive. 

Faza 3: Ndërtimi i besimit me bashkësinë dhe përkrahja për projektin 

Krijimi i një marrëdhënieje të besimit me komunitetet, pushtetin lokal dhe përfaqësuesit e policisë 
është komponent thelbësor i cilitdo projekt për siguri në bashkësi. Shqetësimet për siguri janë 
shpesh çështje të ndjeshme për t’u diskutuar nga bashkësia, dhe është me rëndësi që pjesëtarët e 
së njëjtës të kuptojnë se çka mund të ofrojë projekti dhe çka jo. 

Edhe pse ndërtimi i besimit zhvillohet gjatë tërë kohëzgjatjes së projektit, posaçërisht në fillim të 
projektit kërkohen investime më të mëdha dhe kohë më shumë në këtë fushë. Në Nepal, një 
numër programesh të ndërtimit të besimit kanë përfshirë jo vetëm pjesëtarët e bashkësisë, 
Saferworld-in dhe partnerët, por edhe policinë, sekretarin e Komisionit për Zhvillimin e Fshatit 
(KZhF)3, punonjësit qeveritarë lokalë dhe të qarkut, përfaqësuesit e partive politike, organizatat e 
bazuara në bashkësi dhe anëtarët e shoqërisë civile, siç janë gazetarët, mësuesit dhe arsimtarët e 
shkollave, studentët dhe grupet e grave. Për shembull, rreth festivalit teej4 është organizuar një 
manifestim, ku është shfaqur një dramë dhe janë interpretuar këngë me temë nga dhuna gjinore, 
ndërsa më pastaj projekti është diskutuar me audiencën. 

Faza 4: Përkrahja e bashkësive për të artikuluar, vlerësuar dhe prioritetizuar 
shqetësimet e tyre të sigurisë 

Në kuadër të vizitave të realizuara në fazën e dytë të projektit, janë mbajtur diskutime në fokus 
grupe me pjesëtarët e bashkësisë, duke përfshirë diskutime të ndara për grupet e të rinjve dhe të 
femrave me qëllim të identifikimit të shqetësimeve lokale të sigurisë. Po ashtu janë zhvilluar 
intervista me individë kryesorë të autoriteteve lokale, të policës dhe të grupeve të shoqërisë civile. 
Më vonë gjetjet janë konfirmuar me palët e njëjta. 

Grupi Punues për Siguri në Bashkësi (GPSB) më pastaj është themeluar brenda secilës bashkësi si 
mekanizëm për pjesëtarët e bashkësisë, autoritetet lokale dhe policinë për t’u ulur së bashku dhe 
diskutuar çështjet lokale të sigurisë. GPSB përbëhet prej një grupi të zgjedhur të pjesëtarëve të 
bashkësisë. Në Nepal, GPSB-ja kishte vendosur të përfshijë zyrtarët e policisë lokale dhe të 
qeverisë si këshilltarë, duke krijuar kështu dialog me këto palë që nga fillimi. Pas disa takimeve, 
GPSB-ja caktoi prioritetet lidhur me çështjet më të rëndësishme të sigurisë, duke u bazuar në 
gjetjet e vizitave, dhe ka identifikuar zgjidhjet e mundshme si bazë për planifikimin e veprimeve të 
tyre. 

GPSB-ja zakonisht takohet një herë në muaj për të monitoruar zbatimin e planeve të veprimit për 
bashkësinë (shih më poshtë) dhe për të planifikuar aktivitete e ardhshme.

 3 KZhF-të janë niveli më i ulët i pushtetit dhe janë nën Ministrinë e Zhvillimit Lokal. Ato bashkërendojnë aktivitetet zhvillimore 
në nivel fshati. 

 4  Teej është një nga festivalet më të mëdha për gratë dhe vajzat në Nepal. Ato grumbullohen në grupe dhe ndajnë së bashku 
gëzimin dhe vështirësitë e jetës së tyre të përditshme përmes këngës dhe vallëzimit, si dhe agjërojnë për jetë të gjatë të 
bashkëshortëve të tyre. 
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Faza 5: Planifikimi i veprimeve

Pasi që bashkësia të jetë pajtuar rreth shqetësimeve të sigurisë që dëshiron t’i trajton me prioritet, 
atëherë fillojnë të bëhen planifikime të veprimeve dhe të mbahen punëtori me qëllim të hartimit 
të të ashtuquajturave deklaratave të problemeve për secilën çështje së bashku me planin e 
veprimit për trajtimin e së njëjtit, duke përfshirë objektivat specifike, afatin kohor, ndarjen e 
përgjegjësive dhe treguesit për matjen e suksesit. Planet e veprimit konsultohen dhe dakordohen 
me këshilltarët e grupit punues. Në Nepal, GPSB-të kanë përgatitur plane të veprimit në konsultim 
me autoritetet vendore dhe kanë finalizuar të njëjtat, duke përfshirë kontributet e palëve kryesore 
me interes në nivel të qarkut, ku hyn edhe Zyra e policisë së qarkut. 

Faza 6: Zbatimi i planeve të veprimit

Kjo fazë përbëhet prej zbatimit të planeve të veprimit për bashkësi, me aktivitetet që varen nga 
strategjia e hartuar nga bashkësia për trajtimin e çështjeve të tyre të caktuara. Në Nepal, çështjet 
kryesore të trajtuara përmes planeve të veprimit kanë të bëjnë me përdorimin e substancave 
narkotike, dhunën në familje dhe me dhunën seksuale e atë gjinore. Përmirësimi i marrëdhënieve 
mes policisë dhe bashkësisë ka qenë një fushë tjetër prioritare për të gjitha komunitetet në kuadër 
të programit të Nepalit, kështu që atje kanë përfshirë aktivitete të parapara për rritjen e 
ndërveprimeve mes agjencive të sigurisë në nivel lokal dhe atë të qarkut dhe për të siguruar 
përkrahje materiale për stacionet e policisë. Në kuadër të një organizimi të bërë nga GPSB e 
Kaçanpurit dhe KZhF në qarkun Banke, për shembull, shefi i policisë së qarkut u zotua që të ofrojë 
pjesëtarë për stacionin lokal të policisë, ndërsa komuniteti u pajtua që të ndajë një objekt për këtë 
stacion. 

Faza 7: Monitorimi dhe vlerësimi

Monitorimi dhe vlerësimi bëhet përmes mbledhjeve të rregullta të GPSB-së dhe të palëve të tjera 
me interes me qëllim të vlerësimit të përparimit në bazë të treguesve të përvijuar në planet e 
veprimit për komunitet. Sukseset po ashtu identifikohen dhe madhërohen, ndërsa të mësuarit 
hyn në kuadër të kontributit në fazën e katërt të ciklit për të ndihmuar në identifikimin e çështjeve 
të reja të sigurisë, nëse një gjë e tillë është e duhur. 
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 3
Kosova
Ndërlidhja e pikave për avancimin e ofrimit 
proaktiv të sigurisë dhe drejtësisë

Pas përfundimit të luftës së vitit 1999 në Kosovë, përmes Rezolutës të Këshillit të 
Sigurimit të OKB-së qeverisja iu dha Kombeve të Bashkuara, duke çuar në fund në 
themelimin e Republikës së Kosovës në shkurt të vitit 2008. 

Që nga shpallja e pavarësisë së saj në vitin 2008, Kosova është njohur prej më shumë se 
gjysmës së shteteve të OKB-së, duke përfshirë edhe 22 nga gjithsej 27 shtete të BE-së. 
Megjithatë, shteti është ende relativisht i izoluar ndërkombëtarisht, dhe pas pavarësisë 
krijimi i institucioneve dhe ligjeve të nevojshme për një shtet të ri ka qenë nevojë 
imediate. 

Në këtë drejtim gjatë viteve të fundit është hartuar Kushtetuta dhe një numër i 
madh i politikave e ligjeve. Si shembull mund të përmendim Strategjinë për siguri të 
Kosovës, Ligjin për armë të vitit 2010, Strategjinë dhe planin e veprimit për policimin 
e udhëhequr nga inteligjenca, Planin për zhvillim strategjik të Policisë së Kosovës, 
Strategjinë dhe planin e veprimit nacional për siguri në bashkësi, Strategjinë dhe 
planin e veprimit për policimin në bashkësi, udhëzimin administrativ përmes të cilit 
u themeluan këshillat komunalë për siguri në bashkësi dhe Strategjinë nacionale për 
armë të vogla dhe të lehta, si dhe për grumbullimin e tyre. 

Gjatë viteve të fundit, autoritetet në Kosovë kanë demonstruar një gatishmëri gjithnjë 
në rritje për t’ia mundësuar shoqërisë civile pjesëmarrjen në vendimmarrjen rreth 
politikave të sigurisë si në nivel qendror, ashtu edhe në atë lokal. Megjithatë, përkundër 
disa shembujve pozitivë, mundësitë për partneritet dhe dialog mes autoriteteve 
dhe organizatave të shoqërisë civile (OShC-ve) ende janë të kufizuara. Në të njëjtën 
kohë, vet organizatat e shoqërisë civile shpesh kanë kapacitete të kufizuara, ndërsa 
bashkëpunimi mes OShC-ve etnikisht të ndara ende mbetet sfidë. 

Ngjashëm me këtë, edhe pse ka pasur përparime në hartimin e politikave, institucionet 
përgjegjëse për futjen e tyre në praktikë shpesh mbesin të dobëta apo me kapacitete 
të pazhvilluara sa duhet, ndërsa zbatimi i dobët i këtyre politikave mbetet pengesë 
serioze për ofrimin e efektshëm të sigurisë e drejtësisë. 

Konteksti

Institucionet, politikat 
dhe ligjet 
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Si pasojë e armiqësive të vazhdueshme dhe mosmarrëveshjeve politike mes popullatës 
shqiptare dhe asaj serbe, Kosova e veriut ka parë një proces joformal të ndarjes 
dhe të mosgatishmërisë së bashkësive vendore për të bashkëpunuar me palët e 
jashtme. Përpjekjet e pasuksesshme të institucioneve të Kosovës dhe të administratës 
ndërkombëtare për të lehtësuar procesin e zhvillimit në regjion kanë rezultuar me 
thellimin e kësaj ndarjeje de fakto të veriut me popullatë shumicë serbe nga pjesa tjetër 
e Kosovës, dhe kanë vendosur në qendër të vëmendjes në mbarë Kosovën betejën e 
perceptuar politike mes serbëve dhe shqiptarëve. 

Për njerëzit që jetojnë në veri të Kosovës, këto çështje të pazgjidhura dhe korniza 
institucionale e paqartë nënkuptojnë se ata janë duke vazhduar të përballen me 
pasiguri dhe sundim të dobët të ligjit. Kjo gjendje përkeqësohet edhe nga kapaciteti 
i dobët i OShC-ve në veri të Kosovës dhe nga mungesa e ndërveprimit mes OShC-
ve nga komunitetet e ndryshme etnike apo mes OShC-ve dhe pushtetit, posaçërisht 
për çështjet e ndërlidhura me sigurinë. Për dallim nga veriu, komunitetet e serbëve 
të Kosovës në jug të lumit Ibër vazhdojnë të bashkëpunojnë mirë me institucionet 
e Kosovës, duke marrë pjesë në zgjedhje, në Kuvend dhe në qeveri, si dhe duke 
themeluar komuna e struktura komunale të reja. 

Mitrovicë/
Mitrovica

Mahalla e 
Boshnjakëve/
Bošnjačka 
Mahala

Prishtinë/ 
Priština

Shtime/
Štimlje

Ferizaj/
Uroševac

Hani 
Elezit

Paldenicë/
Palidenica

Gjurkoc/
Djurkovce

Vojnoc/
Vojnovce

Shkupi 

SERBIA

SHQIPËRIA 

ISH-REPUBLIKA JUGOSLLAVE
E MAQEDONISË 

KOSOVA 

Legjenda 

Kufi komunal 

MALI I ZI 

Ibër / Ibar river

Veriu i Kosovës

Kjo hartë është e paraparë vetëm për qëllime ilustrative. Saferworld nuk ka ndonjë qëndrim nëse kjo paraqitje në hartë është 
e vlefshme ligjërisht apo politikisht. 
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 5  Saferworld (2012), ‘Ka ende kohë për veprim: frika në rritje për konflikt në Kosovë’, Tetor.

Në anketën e Saferworld-it të vitit 2011, 73 për qind të serbëve të Kosovës kanë 
shprehur frikën se konflikti i dhunshëm do të rifillonte, dhe Mitrovica ka qenë regjioni 
i Kosovës me nivelin më të lartë të përgjithshëm të frikës për rifillimin e dhunës (60 
për qind).5 Në fakt, pasi që Prishtina futi embargon ndaj mallrave serbe si reagim ndaj 
bllokadës serbe të importeve nga Kosova, në korrik të vitit 2011 ndodhën ngjarjet e 
dhunshme në veri të Kosovës, të cilat pezulluan përkohësisht bisedimet e mbështetura 
nga BE-ja mes Prishtinës dhe Beogradit. Megjithatë, këto bisedime kanë rezultuar me 
arritjen e marrëveshjes për çështjet, siç janë njohja e ndërsjellë e gradave universitare, 
këmbimi i të dhënave për regjistrat civilë dhe krijimi i sistemit për menaxhimin e 
integruar të kufirit në vendkalime. 

Kosova nuk u ka ikur efekteve të krizës së gjerë ekonomike në Evropë dhe botë. Edhe 
pse investimet e brendshme në Kosovë janë në rritje e sipër, ankesat për korrupsion 
janë të shpeshta dhe shumë njerëz mendojnë se nuk po i shohin dobitë e këtyre 
investimeve. 

Në fund të luftës në vitin 1999 dhe pas pavarësisë së vitit 2008, Kosova ka marrë 
shumë të mëdha të ndihmave të jashtme, posaçërisht nga Bashkimi Evropian 
(EULEX-i, programi i BE-së për sundimin e ligjit, është misioni më i madh i këtij 
lloji që BE-ja ndonjëherë ka pasur). Megjithatë, edhe pse ka fonde të konsiderueshme 
në dispozicion për t’u ndihmuar vendeve në Ballkanin Perëndimor që t’i plotësojnë 
kriteret për hyrje në BE, thënë në përgjithësi, bashkësia ndërkombëtare ka filluar 
ta pakësojë përkrahjen e saj financiare për Kosovën – faktor ky i rëndësishëm nëse 
merret parasysh shkalla e varshmërisë së Kosovës nga ndihmat (ka buxhet vjetor 
prej vetëm 1.6 miliardë $). Kjo posaçërisht vlen për shoqërinë civile në Kosovë, e cila 
është ende në hapat e saj të parë dhe e cila tani për tani ballafaqohet me mungesë të 
alternativave për financim. 

Njëkohësisht, mungesa e përparimit të dukshëm të Kosovës në rrugën e saj drejt 
anëtarësimit në BE-së dhe mosekzistimi i qëndrimit të njësuar për Kosovën brenda 
BE-së (gjë e cila ka rezultuar me dykuptimësi në mandatin e pranisë ndërkombëtare) 
kontribuojnë në zhgënjimin edhe pakënaqësinë në mesin e popullatës në Kosovë. 
Ndjenja e izolimit thellohet edhe më tej, duke marrë parasysh se Kosova është i vetmi 
vend në regjion jashtë procesit të liberalizimit të vizave, që kur Shqipëria dhe Bosnja 
dhe Hercegovina iu bashkuan zonës pa viza në dhjetor të vitit 2010. 

Donatorët kanë 
filluar ta zvogëlojnë 

përkrahjen e tyre

Monumenti që simbolizon 
shpalljen e pavarësisë së 

Kosovës në vitin 2008. Që 
nga shpallja e pavarësisë, 

Kosova ka miratuar 
Kushtetutën dhe një numër 
politikash dhe ligjesh lidhur 

me sigurinë, edhe pse 
zbatimi i tyre ende mbetet 

sfidë.
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Qeveria e koalicionit në Kosovë kishte rënë në fundin e vitit 2010, dhe zgjedhjet 
parlamentare në dhjetor të atij viti u mbajtën nën akuzat për parregullsi dhe 
mashtrime të shumta. Në shkurt të vitit 2011, Kuvendi u Kosovës u mblodh për të 
zgjedhur kryetarin dhe qeverinë e re. Mirëpo, pas protestës së disa deputetëve të 
Kuvendit, Gjykata Kushtetuese shpalli zgjedhjen për kryetar si jokushtetuese, duke 
theksuar se nuk ishte plotësuar kuorumi i kërkuar për zgjedhje. 

Kjo krizë politike në fundin e vitit 2010 dhe në gjysmën e parë të vitit 2011 kishte efekt 
negativ në perceptimet e për siguri, qëndrimet ndaj armëve të vogla dhe të lehta dhe 
në besimin ndaj institucioneve të sigurisë e të drejtësisë. Gjatë vitit 2011 qëndrimet 
e përgjithshme të qytetarëve për sigurinë nuk u përmirësuan.6 Krahasuar me vitin 
2010, është shënuar rritje në numrin e njerëzve që besonin se konflikti në Kosovë ka 
më shumë gjasa të rinisë gjatë pesë viteve të ardhshme, ndërsa 53.8 për qind thanë se 
‘fare’ apo ‘vetëm pak’ i besonin Qeverisë së Kosovës, krahasuar me 41.9 sa ishin në vitin 
2010 dhe 22.8 për qind në vitin 2009. Besimi në gjyqësor vazhdoi tendencën e njëjtë 
negative, ku 49 për qind e të gjithë të anketuarve ‘fare’ apo ‘pak’ i besonin, krahasuar 
me 27.7 për qind në vitin 2010 dhe 22.3 për qind në vitin 2009. Është interesante të 
ceket se përkundër këtyre trendëve negativë, është vërejtur një trend pozitivë rreth 
perceptimit për armët e zjarrit në vitin 2011, ku interesimi i njerëzve për armë të zjarrit 
ishte më i vogël se në vitin 2010 – edhe pse prapë më i lartë se në vitin 2009.
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 6  Po aty.
 7  Po aty.

Grafit kundër EULEX-it, i 
parë në rrugët e Prishtinës. 

Misioni i BE-së konsiderohet 
si thelbësor për fuqizimin e 

sundimit të ligjit në Kosovë, 
por në vitin 2011 vetëm 13 

për qind e të anketuarve në 
anketën e Saferworld-it 

shprehen besimin ndaj këtij 
misioni.
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Akterët e sigurisë në Kosovë
Në Kosovë ekzistojnë shumë akterë ndërkombëtarë e vendorë që merren me çështje të sigurisë. 

Policia e Kosovës në vitin 2012, Policia e Kosovës (PK) ka miratuar Strategjinë dhe planin e 
veprimit për policimin në bashkësi për vitet 2012–2016. Megjithatë, sfidat mbesin lidhur me 
mosekzistimin e buxhetit të caktuar, përderisa disa nga aktivitetet e strategjisë mund të zbatohen 
përmes buxhetit të përgjithshëm të PK-së, ekziston rreziku se shumë do të mbesin të parealizuara 
për shkak të mungesës së resurseve. 

EULEX-i – Derisa Misioni i BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) konsiderohet si 
thelbësor për fuqizimin e sundimit të ligjit, duke përfshirë edhe veriun e Kosovës, EULEX-i 
kritikohet për punën nën pritjet e publikut të gjerë, dhe nivelet e besimit të popullatës për EULEX-
in janë të ulëta. Anketat tregojnë se perceptimet për besimin ndaj EULEX-it – veçse të vogla vitin 
2010 – kanë pësuar rënie të mëtejme në vitin 2011. Vetëm 13 për qind e të anketuarve të anketës 
kishin pak besim në Mision, dhe më shumë se gjysma konsideruan se nuk po jepte kontribut në 
përmirësimin e sundimit të ligjit në Kosovë.7 Fakti se shumica e vendimeve strategjike për mënyrën 
e punës së EULEX-it merren në Bruksel dhe jo në Prishtinë, gjithashtu paraqet sfidë për ta bërë 
EULEX-in reagues ndaj shqetësimeve të bashkësisë. 

Perceptimet e sigurisë
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OSBE në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe bashkësitë që nga viti 2007 ka themeluar 
Komitetet Lokale për Siguri në Bashkësi (KLSB), të cilat janë të parapara të shërbejnë si mekanizma 
për zbatimin e nismave për policim në bashkësi dhe përmirësimin e sigurisë në bazë të saj. KLSB-të 
janë struktura të reja që kanë trajnime dhe qëllime të ngjashme me Ekipet Vepruese për Siguri në 
Bashkësi, të krijuara nga ICITAP-i. 

ICITAP – Që nga viti 2003, Programi Ndërkombëtar për Ndihmesë në Hetime Penale (ICITAP) ka 
qenë i angazhuar në themelimin dhe zhvillimin e Ekipeve Vepruese për Siguri në Bashkësi (EVSB) 
në bashkëpunim me zyrtarët komunalë, komandantët e stacioneve dhe me bashkësitë. Përmes 
EVSB-ve parashihet krijimi i partneriteteve për siguri në bashkësi dhe përmirësimi i jetesës së 
njerëzve. Siç u përmend më lartë, OSBE-ja dhe ICITAP-i kanë krijuar struktura të ngjashme me 
qëllime të përbashkëta (pasi që më parë kanë punuar nën një ombrellë).

arkitektura e Kosovës për siguri në bashkësi

Që nga viti 1999, dhe veçanërisht pas pavarësisë, bashkësia ndërkombëtare ka qenë e shpejtë në 
përkrahjen e përpjekjeve për themelimin e institucioneve të ndryshme në Kosovë. Të marra së 
bashku, disa prej tyre përbëjnë ‘arkitekturën’ ose ‘infrastrukturën’ për sigurinë e bashkësisë në 
Kosovë. 

Në nivel vendi, një grup veprues është takuar çdo muaj për të bërë mbikëqyrjen e përgjithshme të 
zbatimit të strategjisë së Kosovës për siguri në bashkësi. Komisioni përbëhet prej anëtarëve 
vendorë dhe ndërkombëtarë, duke përfshirë Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB), Ministrinë 
e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), Zyrën e Kryeministrit (ZK), Policinë e Kosovës (PK), 
Saferworld, FIQ, ICITAP, OSBE dhe UNDP.

Nën këtë nivel veprojnë 34 këshilla komunale për siguri në bashkësi si organe konsultative të 
agjencive për çështje të sigurisë, të cilat udhëhiqen nga kryetari i komunës përkatëse.8 KKSB-të e 
ndryshme funksionojnë më mirë apo më keq, shpesh varësisht se sa të vlefshme konsiderohen 
nga secili kryetar komune. Në veri të Kosovës nuk ka KKSB. 

Po kështu, ekipet vepruese për siguri në bashkësi të ICITAP-it janë në nivel komunal janë 
mekanizma joformalë, të cilët i bashkojnë vullnetarët nga bashkësitë, policinë dhe punonjësit 
komunalë për të diskutuar çështjet e sigurisë në bashkësi dhe për të bashkëpunuar në trajtimin e 
tyre. EVSB-të janë të përfaqësuara në KKSB, por, aktualisht nuk mund të funksionojnë edhe në 
veri të Kosovës. 

Në nivelin bazë, Komitetet Lokale për Siguri në Bashkësi (KLSB) përkrahen nga policia dhe OSBE-
ja, dhe përbëhen nga pjesëtarët e bashkësisë, të cilët vijojnë trajnime për lehtësim, zgjidhje të 
problemeve dhe për planifikim të veprimeve. Këto KLSB kryesisht veprojnë në nivel lokal, por janë 
të parapara të kenë marrëdhënie bashkëpunuese me KKSB-të në nivel komunal. 

Zhvillimi i kësaj arkitekture herë pas herë ka qenë i pabashkërenduar, me palë të ndryshme 
vendore e ndërkombëtare që nganjëherë dukej se garonin në vend që të bashkëpunonin njëra me 
tjetrën. Kjo ka rezultuar me struktura paralele, marrëdhënie të paqarta dhe komunikim të dobët 
mes niveleve të ndryshme të infrastrukturës. 

Programi i Saferworld-it në Kosovë është fokusuar në një numër prioritetesh gjatë 
viteve 2010–13, duke përfshirë avancimin e pjesëmarrjes së qytetarëve në zhvillimin 
e politikave dhe legjislacionit të Kosovës të ndërlidhura me sigurinë e bashkësisë; 
përkrahjen e kapaciteteve të institucioneve të Kosovës për zbatimin e këtyre 
politikave; përkrahjen e kapacitetit të shoqërisë civile për angazhim rreth çështjeve të 
sigurisë; sjelljen e bashkësive dhe ofruesve të sigurisë në një tavolinë për të diskutuar 
drejtpërdrejtë çështje të sigurisë dhe, tani së fundi, puna me bashkësitë skajshmërisht 
të ndara të veriut të Kosovës. 

Saferworld ka zbatuar një qasje dualiste në avancimin e pjesëmarrjes së qytetarëve në 
hartimin e ligjeve dhe politikave të Kosovës lidhur me sigurinë. 

Pikësëpari, Saferworld ka avokuar dhe ka ndihmuar në organizimin e angazhimit 
të drejtpërdrejtë të bashkësive dhe të grupeve të shoqërisë civile në konsultime për 
hartimin e politikave dhe strategjive. Për shembull, Saferworld dhe partnerët kanë 

Avancimi i pjesëmarrjes 
së qytetarëve në 

hartimin e politikave 
dhe legjislacionit të 

Kosovës për siguri në 
bashkësi

Programi dhe 
të arriturat 

kryesore

 8  Këto janë të përbëra nga kryetarë të komunave, komandantë të stacioneve policore, përfaqësues të komuniteteve etnike, 
kryesues të komiteteve komunale për komunitete, përfaqësues për barazi gjinore, kryesues të këshillave të prindërve, 
përfaqësues të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Komiteteve Lokale për Siguri Publike (KLSP), Ekipeve Vepruese për Siguri në 
Bashkësi (EVSB), emergjencave civile komunale, përfaqësues të OShC-ve, mediave lokale, komunitetit të biznesit si dhe 
përfaqësues të njerëzve me aftësi të kufizuara. 
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shfrytëzuar mundësinë e bashkërendimit të mbledhjeve për palët vendore dhe 
ndërkombëtare që punojnë në fushën e sigurisë në bashkësi (shih më poshtë) për 
të krijuar ndjenjën e pronësisë në mesin e këtyre palëve për një proces të gjerë të 
konsultimit me qëllim të mësimit nga përvojat vendore gjatë hartimit të Strategjisë dhe 
të planit të veprimit për siguri në bashkësi. Duke pasur një grup kaq të gjerë të palëve 
vendore dhe ndërkombëtare që bashkëpunojnë ngushtë në procesin e konsultimit 
ka nënkuptuar se mbi 200 persona nga komuna të ndryshme kanë mundur të japin 
kontributin e tyre. 

Ky proces jo vetëm se ka siguruar që strategjia të pasqyron në mënyrë të duhur çështjet 
reale të sigurisë, me të cilat ballafaqohet popullata lokale, por gjithashtu ka shërbyer 
për t’i informuar njerëzit për strategjinë dhe ka ndihmuar që zbatimi i strategjisë të jetë 
më i efektshëm, duke angazhuar edhe vet bashkësinë. 

Pas suksesit të këtij procesi, kur grupi punues në Ministrinë e Punëve të Brendshme 
(MPB) dëshirojë të rishikonte Strategjinë dhe planin e veprimit për kontrollin dhe 
grumbullimin e armëve të vogla dhe të mesme në Republikën e Kosovës. Ky rishikim 
ka qenë i hapur për procesin e konsultimit me grupe të ndryshme shoqërore, 
institucione komunale dhe qendrore, forume të sigurisë në bashkësi, OJQ dhe medie. 
Këto konsultime janë organizuar gjatë nëntorit të vitit 2012 nga partneri i Saferworld-it 
FIQ-i së bashku me OShC-të vendore partnere. 

Së dyti, Saferworld ka dhënë kontribute eksperte në hartimin e strategjisë, duke u 
bazuar në përvojën tonë të punës së drejtpërdrejtë me bashkësi dhe partnerë lokalë 
në Kosovë. Për shembull, Saferworld ka dhënë këshilla eksperte grupeve punuese për 
Strategjinë dhe planin e veprimit për sigurinë në bashkësi të Kosovës, ka qenë i ftuar 
nga MPB-ja për t’i bashkuar grupit punues për strategjinë e AVL-ve të Kosovës dhe ka 
kontribouar në politikat dhe ligje të shumta për siguri. 

Saferworld vazhdimisht ka bashkuar bashkësitë dhe institucionet për të diskutuar 
publikisht çështjet e sigurisë, të besimit publik në institucione, të kontrollit të AVL-
ve dhe çështjet rreth sigurisë së bashkësive. Kjo gjë në shumë raste ka rezultuar me 
marrëdhënie të përmirësuara mes bashkësive, autoriteteve komunale dhe policisë. 

Për shembull, pas një numri të incidenteve serioze në vitin 2010 – duke përfshirë të 
shtënat me armë nga një student dhe plagosjen e tre studentëve të tjerë – dhuna me 
AVL nëpër shkolla ka dal si shqetësim serioz për disa bashkësi në Kosovë. 

Në reagim të kësaj, Saferworld ka përkrahur partnerët për të organizuar ligjërata, 
tryeza të rrumbullakëta, debate radio-televizive dhe punëtori në shumicën e 
komunave më të mëdha të Kosovës. Këto aktivitete janë organizuar rreth temës: 
siguria në shkolla: kërkimi i zgjidhjes afatgjatë. Në këto aktivitete kanë marrë pjesë 
pjesëmarrës nga pushteti lokal dhe qeveria, Policia e Kosovës, Qendra për punë dhe 
mirëqenie sociale, këshillat komunalë për siguri në bashkësi, përfaqësuesit e shkollave 
dhe universiteteve, këshillat e nxënësve dhe prindërve dhe grupet e shoqërisë civile. 
Diskutimet u përqendruan në ndarjen e përvojave të nismave për siguri në shkolla, siç 
është bashkëpunimi mes profesorëve, nxënësve dhe prindërve dhe Policisë së Kosovës 
e drejtorive të shkollave. 

Një numër rekomandimesh i janë dhënë Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Ministrisë së Arsimit, Policisë së Kosovës dhe qeverive komunale, siç është bie 
fjala zbatimi i strategjisë për sigurinë në shkolla, rritja e bashkëpunimit mes 
mësimdhënësve/drejtorive të shkollave, prindërve, nxënësve dhe policisë. Si rrjedhojë, 
këto aktivitete çuan në vënien e e problemit të dhunës në shkolla si proritet nga KKSB-
të në Shtime, Ferizaj dhe Han të Elezit. Në një intervistë me mediet lokale më vonë 
gjatë atij viti, kujdestari në gjimnazin Kuvendi Arbërit (i cili është gjithashtu anëtar i 
KKSB-së në Ferizaj) raportoi se gjendja kishte shënuar përmirësime të dukshme dhe se 
kishte pasur incidente më të pakta mes nxënësve. 
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Duke pasur parasysh shumësinë e palëve që punojnë në fushën e sigurisë publike 
në Kosovë, shpesh me mandate dhe linja të llogaridhënies shumë të ndryshme, 
përmirësimi i bashkërendimit mes këtyre palëve të ndryshme ka qenë pjesë e 
rëndësishme e përkrahjes së kapacitetit të institucioneve për të zbatuar në mënyrë të 
efektshme politikat e sigurisë në bashkësi. 

Për shembull, në vitet 2010–2012 Saferworld lehtësoi mbledhjet bashkërenduese për 
rritjen e komunikimit dhe të këmbimit mes palëve kryesore që punojnë në fushën e 
sigurisë në bashkësi, duke përfshirë Divizionin për siguri në bashkësi të Ministrisë 
së Punëve të Brendshme, Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, Policinë e 
Kosovës, Forcën e Sigurisë e Kosovës, OSBE-në, UNDP-në, ICITAP-in dhe OJQ-të 
vendore. 

Ndoshta nisma më e rëndësishme që ka dalë nga këto takime të përbashkëta 
ishte propozimi për shqyrtimin e udhëzimit administrativ për themelimin dhe 
funksionimin e këshillave komunalë për siguri në bashkësi – organe konsultative në 
nivel komunal, të krijuara për të ndihmuar në ngritjen e vetëdijes dhe në trajtimin e 
krimit e të burimeve të tjera të pasigurisë. 

Një udhëzim administrativ paraqet udhëzimet e hollësishme për zbatimin e ndonjë 
ligji. Edhe pse KKSB-të kanë mandat sipas ligjit, duket se udhëzimi ekzistues 
administrativ ka disa mangësi serioze, gjegjësisht nuk ka qartësi për atë se si KKSB-
të duhet t’i raportojnë MPB-së, ka mungesë të stimulimeve për pjesëmarrjen e 
anëtarëve të KKSB-së, vetëm disa KKSB kanë hartuar plane veprimi (përveç atyre ku 
shoqëria civile angazhohej për ta bërë një të tillë), mungesa e veprimeve për të trajtuar 
problemet e sigurisë në bashkësi dhe organizimi i mbledhjeve të shumta. 

Divizioni i MPB-së për siguri në bashkësi, së bashku me partnerë vendorë e 
ndërkombëtarë, kanë vizituar disa nga KKSB-të ekzistuese për të vlerësuar 
performancën dhe për të vlerësuar mendimet për atë se si KKSB-të duhet të trajtojnë 
më mirë nevojat e bashkësisë për siguri. Rrjedhimisht, një amendament në udhëzimin 
administrativ është dakorduar në punëtorinë e përbashkët në vitin 2012, ku kanë qenë 
pjesëmarrës MPB-ja, organizatat vendore e ndërkombëtare dhe anëtarët e KKSB-së. 

Udhëzimi i rishikuar përmban dispozitat për të zvogëluar numrin e mbledhjeve në 6 
në vit, specifikojnë se si duhet të mbahet procesverbali dhe si të ndahet me ministritë 
përkatëse, si dhe sqarohet se si KKSB-të mund të zhvillojnë dhe zbatojnë projektet për 
të mirën e bashkësive. 
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Puna me KKSB-të në përkrahjen e sigurisë në bashkësi 
Gjatë tri viteve të fundit, Saferworld ka përkrahur KKSB-të në komuna, siç është Shtimja, Ferizaj 
dhe Hani i Elezit. Ne besojmë se përmes udhëzimit të ri administrativ është krijuar një mjedis i 
favorshëm për angazhimin e KKSB-ve me OShC-të dhe bashkësitë për të trajtuar shqetësimet e 
sigurisë të bashkësive. 

Komuna e Shtimes gjendet në jug të Kosovës, dhe përfshinë qytezen e Shtimes dhe 22 fshatra. 
Numri i banorëve është rreth 28,000, ku shumica e tyre janë shqiptarë, ndërsa pakica e ashkalive 
banojnë në fshatrat Gjurkoc dhe Vojnoc, ndërsa një numër shumë i vogël i romëve jetojnë në 
Shtime. 

Komuna e Ferizajt gjendet në juglindje të Kosovës dhe përfshinë qytetin e Ferizajt dhe 43 fshatra. 
Numri i popullsisë është rreth 110.000, ku shqiptarët janë shumicë, ndërsa jetojnë edhe 3.500 
ashkali dhe numër më më i vogël i romëve, goranëve, boshnjakëve, serbëve, egjiptasve dhe 
turqve. Para konfliktit të armatosur të vitit 1999, numri i serbëve  
të Kosovës dhe romëve të Kosovës që jetonin në komunë ka qenë shumë më i lartë. 

Komuna e Hanit të Elezit gjendet në juglindje të Kosovës dhe përfshinë qytezen e Hanit të Elezit 
dhe 10 fshatra. Gjithsej numri i banorëve është rreth 9.000, ku shumica dërrmuese e tyre janë 
shqiptarë të Kosovës dhe një numër më i vogël janë boshnjakë që jetojnë në qytetësen e Hanit të 
Elezit dhe në fshatin Paldenicë. 

Së bashku me FIQ-in (në Shtime) dhe Iniciativën për Progres, Saferworld ka përkrahur KKSB-të në 
çdo komunë për të hartuar planin vjetor të veprimit, duke përfshirë edhe procesin e konsultimit 
me qëllim që të merren parasysh nevojat dhe shqetësimet e grupeve të ndryshme të shoqërisë. 

Si rrjedhojë, çdo KKSB ka identifikuar disa prioritete nga fusha e sigurisë dhe ka hartuar 
propozime të projekteve e plane të punës për trajtimin e këtyre prioriteteve. Për herë të parë, 
pushteti komunal në Shtime ka ndarë buxhet për mbi 60 për qind të të gjitha shpenzimeve të 
realizimit (si bashkëfinancim me Saferworld-in), ndërsa pushteti komunal në Han të Elezit ka 
kontribuar me 57 për qind. 

Planet e veprimit të KKSB-ve në Shtime dhe Han të Elezit në mes të tjerash përfshijnë projekte për 
përmirësimin e sigurisë në shkolla, ofrimin e mbrojtjes më të mirë nga zjarri, shtrimin e trotuareve 
dhe instalimin e ndriçimit të qytetit, trajtimin e rrezikut nga qentë endacakë, ofrimin e sigurisë në 
parqe të qytetit dhe trajtimin e dhunës në familje. 

Ne tani jemi duke punuar në përkrahjen e bashkësive dhe OShC-ve vendore në monitorimin dhe 
vlerësimin kritik të zbatimit të këtyre projekteve. 
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Pas përfundimit të luftës së vitit 1999, shoqëria civile në Kosovë ka marrë rol aktiv në 
procesin e demokratizimit. Megjithatë, kur kemi të bëjmë me procesin e zhvillimit 
dhe fuqizimit të institucioneve të sigurisë si institucionet vendore, ashtu edhe ato 
ndërkombëtare kanë ofruar hapësirë të kufizuar për angazhimin e shoqërisë civile. 
Njëkohësisht, shoqëria civile e Kosovës ka pasur mangësi të aftësive e përvojave të 
nevojshme për t’i kontribuar zhvillimit të sektorit të sigurisë. 



Pavarësia e Kosovës ka krijuar një mundësi të re që organizatat e shoqërisë civile të 
luajnë rol në procesin e zhvillimit dhe të mbikëqyrjes së institucioneve të sigurisë 
dhe të drejtësisë – në veçanti, të policisë, forcës së sigurisë, të inteligjencës, doganave, 
prokurorisë dhe të gjyqësorit. Megjithatë, mangësitë në kapacitet e shoqërisë civile 
kanë mbetur, kështu që Saferworld ka ofruar trajnime të përshtatura për OShC-të, 
duke i inkurajuar ato t’i udhëheqin mbledhjet e dialogut të bashkësive se bashku me 
palët nga shoqëria civile, pjesëtarët e bashkësisë, pushtetin qendror dhe lokal, si dhe ka 
inkurajuar forma të tjetra të ngritjes së kapaciteteve. 

Ngritja e kapaciteteve të OShC-ve për t’u angazhuar në çështje të sigurisë është e 
rëndësishme për t’u siguruar që ato të mund të veprojnë si urë mes bashkësive dhe 
palëve vendore e ndërkombëtare, si dhe të japin këshilla si t’i bëjnë më pjesëmarrëse, 
përfshirëse dhe më transparente politikat e kontrollit të AVL-ve. Duke marrë parasysh 
shtrirjen e palëve ndërkombëtare të angazhuara në çështjet e sigurisë në Kosovë, 
shoqëria civile gjithashtu luan rol kritik në ndihmesën për bashkimin e të gjitha këtyre 
nismave dhe institucioneve. Në veçanti, shpesh ndihmon në sigurimin e bartjes së 
informatave dhe të ndërveprimit të duhur mes niveleve të ndryshme të infrastrukturës 
së Kosovës për siguri në bashkësi. 

Forumi për siguri
Në vitin 2010, Saferworld ka përkrahur FIQ-in në themelimin e Forumit për Siguri, një platformë 
kjo e organizatave të shoqërisë civile në Kosovë për realizimin e hulumtimeve, analizave dhe 
avokimit me qëllim të transparencës, llogaridhënies dhe përfshirjes së rritur të politikave të 
sigurisë. Forumi për Siguri po ashtu shërben si forum i vendimmarrësve, organizatave të shoqërisë 
civile dhe i përfaqësuesve të komunitetit me qëllim të diskutimit të përbashkët të çështjeve të 
AVL-ve dhe të ofrimit të sigurisë e drejtësisë në Kosovë. 

Deri më sot, Forumi për Siguri ka publikuar gjashtë analiza të politikave që fokusoheshin në 
çështje të rëndësishme lidhur me sigurinë dhe kontrollin e AVL-ve (shih ‘literaturën’ më poshtë). 
Në vitet 2011–2012, Forumi për Siguri zgjeroi anëtarësinë e tij me OShC dhe grupe ekspertësh të 
reja, siç është Instituti i Kosovës për Drejtësi, Instituti për Politikat e Zhvillimit dhe Instituti për 
Studime nga donatorët the Balkan Trust for Democracy, duke demonstruar kështu 
qëndrueshmërinë e saj dhe pavarësinë nga përkrahja e Saferworld-it. 

Së fundi, Saferworld ka përkrahur zhvillimin e rrjetit të ngjashëm në veri të Kosovës, dhe të 
planeve për ta lidhur atë në të ardhmen me Forumin për Siguri. 

“Forumi për Siguri është platformë, përmes së cilës bashkohen perspektiva të ndryshme, përmes 
të cilave kuptohen thellësisht problemet e sigurisë dhe kalohet përtej problemeve aktuale, duke 
parashikuar se çka do të ndodh në të ardhmen. Për më tepër, Forumi paraqet një burim të 
besueshëm të informatave për politikëbërësit në Kosovë dhe përtej saj.” 
Adem Gashi, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi. 

http://forumipersiguri.org

Komuna e Mitrovicës gjendet përafërsisht 40 km në veri të Prishtinës, dhe përbëhet 
prej një qyteti dhe 49 fshatrave. Që nga lufta e vitit 1999 qyteti është ndarë në baza 
etnike përgjatë lumit Ibër. Në jug të qytetit, vlerësohet se jetojnë rreth 110,000 banorë, 
kryesisht shqiptarë. Në veri të qytetit përafrisht jetojnë 20.000 banorë, ku afro 
17.000 prej tyre janë serbë, ndërsa pjesa e mbetur prej 3.000 banorëve janë shqiptarë, 
boshnjakë, turq, romë, ashkali, egjiptas dhe një numër i vogël i goranëve. 

Shumica e serbëve refuzojnë idenë e integrimit me pjesën tjetër të Kosovës. Kjo është 
çështje politike që hyn në pothuajse të gjitha aspektet e jetës së përditshme në veri 
të Kosovës. Institucionet e Kosovës kanë pak apo fare nuk kanë legjitimitet në veri, 
dhe bashkësitë e ndryshme i shikojnë institucionet e ndryshme si ofrues legjitim të 
shërbimeve, duke përfshirë sigurinë, pra, Policia e Kosovës ka mundësi të kufizuara 
për të mbështetur sundimin e ligjit. Sulmet e dhunshme shpesh kanë si cak popullatën 
e pambrojtur si nga bashkësia serbe, ashtu edhe nga ajo shqiptare, të cilat bëhen në 
përpjekje për të inkurajuar ndarje më të madhe etnike. 
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Puna me bashkësitë 
e ndara në Kosovën 

veriore
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Përkundër këtyre sfidave, partneri i Saferworld-it, organizata AKTIV, ka krijuar 
marrëdhënie me bashkësitë në Mëhallën e Boshnjakëve – lagje kjo etnikisht e përzier 
në veri të Mitrovicës – dhe ka shfrytëzuar ato për të themeluar Forumin e Mëhallës 
së Boshnjakëve (FMB), një hapësirë kjo e krijuar për angazhimin me pjesëtarët e 
bashkësisë serbe, shqiptare, boshnjake dhe turke me qëllim të identifikimit dhe fillimit 
të trajtimit të shqetësimeve të sigurisë. 

Vlerësimi fillestar i Saferworld dhe AKTIV-it tregojë se problemet e sigurisë rrallë 
janë parë si sfida të përbashkëta, por në vend të kësaj, secila bashkësi zakonisht ka 
parë tjetrën si kërcënim për sigurinë e saj. Ngjashëm me këtë, besimi në polici ka qenë 
shumë i ulët, të cilët shpesh janë parë si të korruptuar, të paefektshëm ose të politizuar 
– dhe pasi që sistemi juridik i Kosovës nuk pranohet nga shumica e popullatës në veri, 
nuk ka as sistem gjyqësor. 

Lehtësimi i diskutimeve mes pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme etnike në veri 
lidhur me sigurinë është shumë i vështirë, me mundësi të krijimit të ndasive dhe, 
rrjedhimisht, ka nevojë për qasje të kujdesshme dhe graduale. Megjithatë, përmes 
dialogut të qëndrueshëm ka qenë e mundur të identifikohen disa interesime të 
përbashkëta, posaçërisht lidhur me krijimin apo përkrahjen e aktiviteteve ekonomike. 
Duke qenë kjo si një pikënisje, Saferworld dhe AKTIV janë angazhuar me udhëheqësit 
e bashkësisë serbe dhe asaj shqiptare në mënyrë shumë të ngadalshme, duke krijuar 
besim në projekt. 

BMF ka identifikuar rastet e posedimit të paligjshëm të armëve, të shtënat dhe sjelljet 
asociale të disa të rinjve si shqetësimet e tyre kryesore të sigurisë, dhe është në proces 
të hartimit të planeve të veprimit për trajtimin e këtyre çështjeve me përkrahjen e 
OShC-ve vendore. Katërmbëdhjetë vjet pas luftës, kjo është hera e parë që OShC-të 
dhe bashkësitë janë angazhuar në trajtimin e çështjeve të tilla në Mitrovicë të veriut.

Partnerët e Saferworld-it në Kosovë

Forumi për Iniciativa Qytetare, Prishtinë 

www.fiq-fci.org

Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ) është Organizatë Joqeveritare (OJQ), e cila është fokusuar ne 
sundimin e ligjit dhe në rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset vendimmarrëse për një regjion 
të Ballkanit të zhvilluar, të drejtë dhe paqësor. FIQ është themeluar në vitin 2000 për t’i trajtuar 
nevojat e ndryshme urgjente në Kosovën e pasluftës, dhe zyrtarisht është regjistruar si OJQ me 31 
janar te vitit 2001. Qe atëherë FIQ-i e ka zgjeruar dhe zhvilluar fokusin e tij, duke punuar ne rritjen e 
transparencës dhe llogaridhënies së qeverisë dhe në fuqizimin e kapaciteteve te shoqërisë civile 
përmes debateve,trajnimeve dhe dhënies së granteve. 

aKTIV, Mitrovicë e veriut  

www.ngoaktiv.org

AKTIV është organizatë joqeveritare dhe joprofitabile e themeluar në vitin 2003, me seli në Mitrovicën 
veriore. AKTIV ka për qellim të nxisë dhe të lehtësojë proceset dhe aktivitetet që kontribuojnë ne 
zhvillimin e përgjithshëm social-ekonomik dhe në arritjen e një shoqërie progresive qe i mbron dhe 
zhvillon të drejtat e dinjitetin e çdo femre, fëmije dhe mashkulli, individualitetin dhe zgjedhjen e tyre.

“Madje edhe një telefonatë 
nga telefoni mobil mund të 
shihet si akt politik në veri të 
Kosovës – për disa njerëz, 
fakti nëse përdorni telefoninë 
mobile shqiptare apo serbe, 
paraqet indikacion se cilat 
institucione i përkrahni” 

punonjës i organizatës AKTIV. 
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Nepal
Trajtimi pabarazisë dhe dhunës gjinore kundër 
femrave dhe vajzave përmes sigurisë në bashkësi

Në vitin 2006 Marrëveshja Gjithëpërfshirëse për Paqe (MGjP) ka përfunduar një 
dekadë të gjatë të luftës civile në mes të maoistëve dhe qeverisë së Nepalit, dhe ka 
filluar një proces të vazhdueshëm të tranzicionit politik. Përmes procesit për paqe janë 
bërë shumë të arritura, të cilat në veçanti kanë të bëjnë me demobilizimin, shkuarjen 
vullnetare në pension dhe integrimin e ish-luftëtareve maoistë. Mirëpo, Nepali shënoi 
një ngecje të madhe në maj të vitit 2012, kur Asambleja e tyre u shpërbë. Në fillim të 
vitit 2013 procesi i paqes në Nepal gjendet në një shkallë shumë të brishtë që nga koha 
e nënshkrimit të MGjP-së dhe besimi i popullit ne udhëheqësit politikë shënon nivelin 
më të ulët në disa vitet e fundit. 

Edhe pse në Nepal krijimi i qeverisë me kompetenca të ndara ka qenë një komponent 
kritik në marrëveshjen për paqe të Nepalit, politika vendore ka qenë e karakterizuar 
nga ndryshimet dhe qorrsokakët e shpeshtë politikë që nga viti 2006. Një nga pikat 
kritike të procesit për paqe ishte se asambleja nuk ka mundur të finalizojë dhe 
të shpallë kushtetutën, dhe është shpërbëre ne maj te vitit 2012, duke e zvarritur 
përparimin ekonomik dhe politik për muaj të tërë. 

Komisioni shtetëror për ristrukturim dhe partitë politike kanë paraqitur disa modele 
për themelimin e sistemit federal në kuadër të negociatave për rihartimin e kushtetutës 
së Nepalit. Këtu shpesh janë paraqitur ide kundërthënëse për atë nëse shtetet federale 
duhet të kenë demarkacion në bazë të territorit apo përkatësisë etnike. Edhe pse kjo 
çështje ka qenë faktor thelbësor që ka çuar në shpërbërjen e asamblesë, asnjëherë nuk 
ka pasur debat nacional për atë se si dallojnë modelet, si shtjellojnë përfshirjen apo si do  
ta prekin jetën e njerëzve, posaçërisht atë të bashkësive të margjinalizuara. Kjo pasiguri 
nga ana tjetër ka çuar në shqetësime të grupeve me identitet të ndryshëm (e nganjëherë 
edhe brenda tyre), të cilët frikësohen se sistemi federal mund t’i margjinalizojë. 

Qe pesëmbëdhjetë vite nuk ka pasur zgjedhja lokale. Një mekanizëm shumëpartiak 
është krijuar për të udhëhequr çështjet e zhvillimeve lokale përmes Komisionit për 
zhvillimin e qarkut. Megjithatë, ky mekanizëm ka dështuar pjesërisht për shkak të 
korrupsionit dhe mungesës së llogaridhënies. Në vend të kësaj, projektet zhvillimore 
aktualisht po zbatohen individualisht përmes burokratëve qeveritarë, të njohur si 
zyrtarë për zhvillimin lokal. Edhe pse ish-mekanizmi shumëpartiak ka dështuar, partitë  
politike ende kanë ndikim të fortë ndaj punës zhvillimore në nivel qarku dhe në atë 
lokal. 

Konteksti 

Qorrsokaku politik 



Gjatë luftës civile Armata maoiste Çlirimtare e Popullit (AÇP) shpesh ka pasur në 
shënjestër policinë, dhe si rrjedhojë e kësaj shumë punkte policore janë braktisur, 
posaçërisht në vendet e largëta. Me përkrahjen e donatorëve, policia e Nepalit i ka 
rifunksionalizuar disa nga këto punkte, por ende vazhdon të ketë mungesë të ofruesve 
zyrtarë të sigurisë në shumë bashkësi. 

Ndërhyrja politike në ofrimin e shërbimeve të sigurisë dhe drejtësisë perceptohet si e 
lartë. Për shembull, një vendim për rastin e profilit të lartë nga Gjykata Supreme, ku 
dënohej një udhëheqës i partisë politike për akuza të vrasjes, nuk është ekzekutuar 
dhe personi ende është i lirë në kohën e hartimit të këtij raporti. Si përfaqësuesit e 
bashkësisë, ashtu edhe policia ankohen për atë se partitë politike shpesh ushtrojnë 
ndikimin e tyre për të fituar mbështetës që janë arrestuar dhe liruar pa hetime të 
duhura. Kjo ka pasur efekt të paralizimit të policisë dhe të mbajtjes së perceptimeve të 
qytetarëve për sundimin e ligjit në nivel të ulët. 
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Kjo hartë është e paraparë vetëm për qëllime ilustrative. Saferworld nuk ka ndonjë qëndrim nëse kjo paraqitje në hartë është e 
vlefshme ligjërisht apo politikisht.

Sfidat e sigurisë
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Saferworld punon në grupe të fshatrave përreth – 
Komisionet për Zhvillimin e Fshatit (KZhF):

KZhF-të e Baraulit, Bakalaurit dhe Singisë 

KZhF-të e Dangadit, Bishnupurkatit dhe Ajodhiangarit   

KZhF-të e Binanunës, Baixhapurit dhe Kaçanpurit   

KZhF-të e Kalikës, Dadavarit dhe Mahamadpurit   

Komuna e Mantalit  

KZhF-ja e Çakarit  
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 9  Saferworld (2010), ‘Common ground? Gendered assessment of the needs and concerns of Maoist Army combatants for 
rehabilitation and integration’/‘Të përbashkëtat? Vlerësimi gjinor i nevojave dhe shqetësimeve të luftëtarëve maoistë për 
rehabilitim dhe integrim/.

Jobarazia gjinore dhe keqpërdorimi i të drejtave të femrave janë probleme të mëdha 
në Nepal. Femrat ballafaqohen me nivele më të larta të pasigurisë sesa meshkujt, 
posaçërisht në aspektin e dhunës gjinore, duke përfshirë edhe dhunën në familje. Pasi 
që femrat janë të nënpërfaqësuara në agjencitë e sigurisë, dhe pasi që dhuna në familje  
dhe ajo gjinore shpesh shihen si raste të parëndësishme që duhet të trajtohen nga familja,  
qasja e femrave në shërbimet e sigurisë dhe të drejtësisë mund të jetë shumë sfiduese. 

Në nivel të politikave, qeveria e Nepalit ka ndërmarrë një numër masash për rritjen e 
sigurisë së femrave, duke përfshirë miratimin e Planit shtetëror të veprimit, Rezolutat 
1325 dhe 1820 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, miratimin e Ligjit kundër dhunës në 
familje dhe themelimin e Njësisë kundër dhunës gjinore brenda Zyrës së kryeministrit 
dhe Këshillit të ministrave. Jobarazia gjinore dhe dhuna gjinore gjithashtu kanë 
ndikuar drejtpërdrejtë në dinamikat e konfliktit në Nepal. Në anketën e luftëtarëve 
maoistë, të realizuar nga Saferworld në Nepal, pothuajse 20 për qind e luftëtareve 
femra, theksuan dëshirën për të sfiduar jobarazinë gjinore dhe luftuar për të drejtat e 
femrave si arsyen e tyre kryesore për angazhimin e tyre në kryengritjen maoiste, dhe 
25 për qind iu bashkuan si rezultat i keqpërdorimit seksual dhe dhunimit nga forcat 
shtetërore të sigurisë.9

Në kuadër të policisë së Nepalit, Drejtoria e qendrës së shërbimeve për femra dhe 
fëmijë ka prani në çdo qark dhe trajton rastet penale dhe ato civile lidhur me femra, 
ndërsa Zyra për femra dhe fëmijë, e cila është nën Ministrinë për Femra, Fëmijë dhe 
Mirëqenie Sociale, përkrahë femrat dhe fëmijët për t’iu qasur shërbimeve juridike. 
Megjithatë, zbatimi i këtyre ligjeve, politikave dhe nismave shpesh përcjellët me numër 
të vogël të punonjësve dhe me mjete financiare të pamjaftueshme. 

Jobarazia gjinore dhe 
pasiguria e femrave

Në vitet e fundit, disa nga mediet dhe figurat politike të Nepalit kanë akuzuar OJQ-të  
vendore, ato ndërkombëtare dhe donatorët se po nxisnin tensione të bazuara në 
identitetin e qytetarëve, duke avancuar përfshirjen e grupeve të disavantazhuara në  
procese shoqërore, politike dhe ekonomike, siç është vendimmarrja, zhvillimi ekonomik  
dhe arsimi. Përmes këtyre akuzave paraqiten kritika të ashpra për përfshirjen e palëve 
të jashtme në atë që perceptohet si punë të brendshme, të cilat i kontribuojnë nivelit të 
lartë të ndjeshmërisë, posaçërisht tek qeveria qendrore dhe tek palët e nivelit të lartë 
në fushën e sigurisë. Si rrjedhojë e kësaj, është zvogëluar hapësira për shoqërinë civile, 
qoftë ajo e Nepalit apo ndërkombëtare, për t’u angazhuar në fushat e sigurisë dhe 
të drejtësisë në Nepal. Kjo ka ndodhur posaçërisht në nivelin qendror dhe ka pasur 
ndikimin e vet përkatës në fuqinë e rekomandimeve dhe të avokimit të mundshëm. 

Jobarazia gjinore është 
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 10  Komisioni për zhvillimin e fshatit është strukturë vendore administrative, e cila përbëhet prej një numri lagjesh. 

Për shkak të sfidave mjaft të mëdha të sigurisë, me të cilat ballafaqohen femrat, një 
pjesë e madhe e programit të sigurisë në bashkësi të Saferworld-it në Nepal është 
fokusuar në përpjekjet për t’i trajtuar këto çështje. Megjithatë, qasja e zbatuar në 
secilën bashkësi gjatë viteve 2010–2013 ishte e ndryshme. Kjo qasje ka përfshirë 
rezultatet e drejtpërdrejta të mësimeve të nxjerra nga projektet e kaluara dhe lejimi 
që vet bashkësitë të udhëheqin mënyrën e përpilimit dhe të realizimit të programit në 
bazë të kontekstit. 

Siç ishte rasti me Kosovën dhe Bangladeshin, puna e Saferworld-it në Nepal gjithashtu 
është fokusuar në përkrahjen e zhvillimit të grupeve të shoqërisë civile të Nepalit me 
qëllim të trajtimit të çështjeve të sigurisë, duke përfshirë ato të armëve të vogla dhe të 
lehta. 

Programi i Saferworld-it në Nepal po ashtu u ballafaqua me çështjen, e cila del në pah 
në pothuajse të gjitha programet e tij në botë, pra nëse dhe si të integrohen aktivitetet 
ekonomike në projektet e sigurisë në bashkësi. 

Dhe në fund, siç ishte rasti në Bangladesh, Saferworld filloi procesin e zgjerimit të 
punës së saj në fushën e sigurisë në bashkësi. Nepal ishte njëri prej vendeve që në thelb 
ishin testuese drejt aktiviteteve më të zgjeruara. Pasi filluan me dy lagje në vitin 2010 – 
një në qarkun Danusha dhe tjetri në Rameçap – programi i Saferworld-it në Nepal tani 
është duke punuar në gjithsej 108 lagje në 4 qarqe të Nepalit, duke mbuluar kështu tri 
komisione të njohura për zhvillimin e fshatrave në secilin qark.10 

Gjatë viteve 2010–2012, Saferworld ka punuar në trajtimin e pasigurisë gjinore si në 
qarkun e Rameçapit, ashtu edhe në atë Danushës, ku të dy këto bashkësi identifikuan 
dy qasje shumë të ndryshme. 

Pjesëtarët e bashkësisë në të dy vendet thanë se gjatë vitit 2012 siguria ishte 
përmirësuar, edhe pse është vështirë të saktësohet kontributi i aktiviteteve të 
bashkësisë në fushën e sigurisë. Në Danushë, për shembull, gratë thanë se vjedhjet 
dhe ngacmimet seksuale nga meshkujt janë ndalur në masë të madhe. Kur u pyetën 
se çka mendojnë se është arsyeja e këtij përmirësimi në fushën e sigurisë, ato thanë 
se reduktimet më të pakta të energjisë elektrike (pra, kishte më shumë rrymë dhe 
më shumë ndriçim natën) dhe stacioni i rindërtuar policor ndoshta ishin faktorët 
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kryesorë. Meshkujt u pajtuan me femrat, duke thënë se siguria ishte rritur dhe duke 
theksuar se kishin dëgjuar për më pak raste të dhunimit gjatë vitit të kaluar dhe se ka 
pasur me pak konteste që nuk kanë mundur të zgjidhen përmes ndërmjetësimit, edhe 
pse ka nevojë për angazhime të tjera për t’i verifikuar këto thënie. 

Derisa është vështirë të dihet se në çfarë mase ky ndryshim pozitiv i atribuohet 
projektit dhe në çfarë mase faktorëve të tjerë, dhe derisa thjesht nuk mund të themi 
se pjesëmarrja e rritur e femrave në diskutime për sigurinë ka përmirësuar sigurinë e 
tyre, shumë pjesëtare të bashkësisë thanë se përmes projektit është rritur vetëbesimi 
dhe vetëdijesimi për të drejtat e tyre. Si rrjedhojë, ato thanë se do të kishin më shumë 
vetëbesim në parashtrimin e ankesës në polici nëse do të mendonin se u janë shkelur të 
drejtat. 

Mobilizimi i rinisë në rameçap në ngritjen e vetëdijes për dhunën në familje 

Në KZhF të Mantalit në qarkun Rameçap, elementi kryesor i planit të veprimit të 
hartuar nga bashkësia ka përfshirë ofrimin e kurseve të TI-së për rininë e atij vendi 
në mënyrë që të inkurajohen ata për t’iu shmangur vjedhjeve dhe marrjes së drogës. 
Bashkësia është përkrahur për rindërtimin e kulmit të një qendre të bashkësisë që nuk 
shfrytëzohej për ta përdorur si klasë, për dhënien e një page mësimdhënësit të TI-së 
dhe për blerjen e 5 kompjuterëve dhe një invertori të rrymës. 

Duke u bazuar në suksesin e këtyre aktiviteteve fillestare, anëtarët e Grupit Punues për 
Siguri të Bashkësisë (GPSB) shfaqën dëshirën të punojnë me rini për t’i angazhuar ata 
në rritjen e vetëdijes lidhur me dhunën në familje dhe atë gjinore, si dhe me rreziqet 
nga marrja e drogës dhe alkoolit në mesin e bashkësisë më të gjerë. 

Të rinjtë kanë vijuar trajnime për çështjet gjinore dhe ato të sigurisë, si dhe për 
ligjet relevante. Më pastaj, ata janë përkrahur për të shkruar, drejtuar dhe luajtur 
role në shfaqjet rrugore, si dhe për të dramatizuar porositë kryesore për çështjet, siç 
janë dhuna në familje, marrja e drogës, diskriminimi etnik dhe trafikimi me qenie 
njerëzore. Me rastin e këtyre shfaqjeve gjatë ditës së tregut, ato tërhoqën shikues 
jo vetëm nga Mantali, por edhe nga i tërë qarku i Rameçapit. Ngjashëm me këtë, 
është mbajtur një garë në fushën e artit në katër shkolla me qëllim të vetëdijesimit 
për dhunën në familje dhe marrjen e drogës e të alkoolit. Kjo garë i është përshtatur 
moshës së fëmijëve. Të rinjtë që morën pjesë në të gjitha këto aktivitete u mobilizuan 
për të bërë avokim derë më derë, duke shpërndarë fletushka dhe duke biseduar me 450 
kryefamiljarë. 

Fuqizimi i femrave për trajtimin e nevojave të tyre të sigurisë në Danushë 

Në KZhF e Danushës në Çakar, plani i veprimit i bashkësisë ka përfshirë edhe ofrimin 
e tualeteve ashtu që femrat të mos kryenin nevojat e tyre fiziologjike në ambient të 
hapur, me ç’rast shpesh bëheshin viktima të ngacmimeve dhe keqtrajtimit. 

Në planin fillestar parashihej ndërtimi i tualeteve publike, Mirëpo, pas shqyrtimit të 
mëtejmë të çështjes, pjesëtarët e bashkësisë vendosen që ato tualete publike nuk do 
të zgjidhnin shqetësimet e sigurisë pëasi që thjesht në këtë mënyrë do të sigurohej që 
çdokush që dëshironte të ngacmonte gratë, do të dite se ku do të shkonin ato në tualet. 

Rrjedhimisht, partnerët e projektit u pajtuan të rikonfigurojnë buxhetin dhe të 
ndihmojnë në ndërtimin e tualeteve nëpër shtëpi. Ky aktivitet ka qenë më i shtrenjtë, 
andaj vetëm 150 shtëpi kanë mundur të përfitojnë. GPSB kishte përpiluar një listë të 
personave më të cenueshëm në bashkësi, të cilëve do t’u ndërtoheshin tualetet. Gjatë 
këtij procesi, ata u sigurohen që të zbuten tensionet e krijuara lidhur me përzgjedhjen 
e përfituesve potencialë. Përderisa në kuadër të mjeteve financiare të projektit u 
siguruan ulëset dhe vaska, pjesëtarët e bashkësisë u pajtuan që vet të ndërtojnë muret e 
tualetit. 



 11  Saferworld është e vetëdijshme se rekrutimi i policeve femra nuk është e vetmja gjë që nevojitet për plotësimin e nevojave 
të sigurisë së femrave, dhe gjithashtu është duke punuar në inkurajimin e ndryshimeve tek policët meshkuj, si dhe brenda 
policisë si institucion. Ngjashëm me këtë, Saferworld kupton se roli i policeve femra nuk është i kufizuar vetëm në plotësimin 
e nevojave të sigurisë së femrave.
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Projekti ishte mirëpritur nga palët me interes në nivelin e qarkut, duke përfshirë 
edhe policinp. Megjithatë, zhvillimet politike në shtet parandaluan policinë e qarkut 
nga vazhdimi i angazhimit në këtë projekt, pra qëllimi i projektit për krijimin e 
bashkëpunimit me ofruesit e sigurisë dhe krijimin e një qasjeje më të gjerë të bazuar në 
gjini në ofrimin e sigurisë ishte dashur të braktisej. 

Megjithatë, në kuadër të bashkësisë,projekti duket të ketë pasur ndikim të madh 
në pjesëmarrjen e femrave në diskutimet e bashkësisë. Derisa në fazat e hershme të 
projektit meshkujt dhe femrat refuzonin t uleshin bashkë në një hapësirë të njëjtë, tani 
anëtarët meshkuj dhe femrat të GPSB-së ulen së bashku dhe haptazi marrin pjesë në 
diskutime për planin e aktivitetit të bashkësisë. Pjesëmarrëset femra në diskutimet e 
grupeve të fokusit thonë e tani kanë vetëbesim të mjaftueshëm për të ‘luftuar për të 
drejtat tona me autoritetet”. 

Një nga objektivat kryesore të projektit është përmirësomi i marrëdhënieve mes 
agjencive qeveritare, posaçërisht policisë, dhe bashkësive. Mekanizmat lokalë për 
dialog, të cilave në kuadër të projektit u referohemi si GPSB, janë të parapara për 
të rritur këtë nivel të ndërveprimit. Në këtë vazhdë janë hartuar shumë strategji 
për bërjen e këtyre mekanizmave sa më të efektshëm dhe të qëndrueshëm. Këtu 
përfshihet edhe ndërlidhja e tyre me strukturat e pushtetit lokal për të siguruar 
përvetësimin e tyre; sigurimi që grupet të jenë sa më përfshirëse që të jetë e mundur, 
duke përfshirë përfaqësimin e femrave, rinisë, meshkujve dhe anëtarëve të grupeve 
të margjinalizuara; krijimin e ndjenjës së pronësisë tek ta për mekanizimin, duke 
siguruar pjesëmarrjen e tyre aktive në hartimin dhe zbatimin e planeve të veprimit dhe 
duke avancuar qasjen e bazuar në proces e jo organizimin e aktiviteteve të njëhershme. 

Këta mekanizma lokalë për dialog kanë filluar të korrin sukses. Për shembull, disa 
KZhF kanë miratuar planin e veprimit të GPSB-së, dhe e kanë përfshirë edhe në 
procesin e tyre të planifikimit, si dhe kanë dhënë mjete financiare shtesë për të rritur 
shkallën e aktiviteteve që bashkësitë planifikojnë t’i zbatojnë. GPSB e KZhF-së së 
Singias ka avokuar për emërimin e policeve femra në stacionin e tyre policor me 
qëllim të krijimit të mjedisit ku femrat do ta kenë më lehtë për t’iu drejtuar policisë dhe 
për dhënien e kontributit në trajtimin e nevojave për siguri të femrave, duke përfshirë 
në mes të tjerash në GBV.11 Zyra e policisë së qarkut të Sunsarit dëgjoi kërkesat e tyre 
dhe caktoi dy police femra për stacionin lokal policor. Ngjashëm me këtë, në KZhF-në 
e Kaçanpurit, GPSB-ja është duke avokuar për hapjen e stacionit policor në lokalitetin 
e tyre. Këtu është ndarë trualli; është ndërtuar objekti, i cili është pajisur me mobile të 
domosdoshme dhe me gjësende të tjera të nevojshme për stacionin në bashkëpunim 
me KZhF-në, dhe është marrë garanci nga Zyra e policisë së qarkut të Bankes se ata do 
të dërgojnë pjesëtarët të policisë në atë stacion. 

Gjatë viteve 2010–2013 Saferworld ka përkrahur një rrjet prej më se 40 OJQ-ve, 
agjencive qeveritare, hulumtuesve të pavarur dhe agjencive të OKB-së që kanë punuar 
në fushën e kontrollit të AVl-ve dhe të zvogëlimit të dhunës me armë, i cili është 
quajtur Grupi i Nepalit për zvogëlimin e dhunës me armë. 

Në shkurt të vitit 2012, grupi organizoi një punëtori, ku morën pjesë edhe mediet, 
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Forca e Armatosur e Policisë me qëllim të 
këmbimit të informatave për disponueshmërinë e AVL-ve në Nepal, për dispozitat 
ligjore vendore dhe për shtjellimin e kontekstit global për kontrollin e AVL-ve. 
Pjesëmarrësit po ashtu hartuan plane për bashkëpunim me shoqërinë civile dhe me 
palët qeveritare në qarqet Siraha dhe Dhangadi. 
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Saferworld gjithashtu ka përkrahur grupin në organizimin e një punëtorie për 
trajtimin e sfidave në zbatimin e suksesshëm të Programit të OKB-së për veprimet 
në parandalimin, luftimin dhe çrrënjosjen e tregtisë së paligjshme të armëve të vogla 
dhe të lehta në të gjitha aspektet e saj, si dhe në hartimin e një raporti analitik ku do të 
krahasoheshin të dhënat e OJQ-ve për dhunën me armë në Nepal. 

Përmes këtyre aktiviteteve u është mundësuar anëtarëve të grupit punues që të mbesin 
të përfshirë në mënyrë aktive në diskutimet për AVL-të dhe në zvogëlimin e dhunës 
me armë. Për shembull, si grupi, ashtu edhe disa anëtarë individualë janë përfshirë si 
palë me interes në programin për zvogëlimin e dhunës me armë, të udhëhequr nga 
UNDP-ja. 

Për t’ua sjellë në vëmendje autoriteteve të qarkut dhe atyre qendrore sfidat lidhur 
me aspektet gjinore dhe ato të sigurisë, Saferworld ka përkrahur organizatat e 
shoqërisë civile në krijimin e platformave të avokimit në nivel qarku, ku u organizuan 
aktivitete për ngritjen e kapaciteteve lidhur me mënyrën e avokimit strategjik në 
ofrimin e sigurisë që do të merrte më shumë parasysh aspektet gjinore. Përmes këtij 
trajnimi, organizatave të shoqërisë u është mundësuar që të organizojnë aktivitete 
të bashkërenduara të avokimit dhe që të angazhohen në mënyrë më konstruktive 
me ofruesit e sigurisë. Ka dëshmi se përmes këtij procesi është përmirësuar qasja në 
ofruesit e sigurisë lidhur me rastet e dhunës ndaj grave dhe vajzave, si dhe GBV. 

Si shtyllë kyçe në qasjen e Saferworld-it ndaj sigurisë në bashkësi është përkrahja e 
bashkësive për artikulimin e çështjeve që i bëjnë ata të ndjehen të pasigurt. Shpesh 
kjo nënkupton që bashkësitë të identifikojnë një numër çështjesh të ndryshme dhe 
komplekse, disa prej të cilave natyrisht mund të jenë çështje të sigurisë (siç janë mjetet 
e improvizuara shpërthyese ose AVL-të), ndërsa të tjerat mund të ngjasojnë më shumë 
me çështjet tradicionale zhvillimore. Shpesh ndodh që bashkësitë e varfra identifikojnë 
çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik apo me menaxhimin e resurseve 
natyrore, si shqetësime të sigurisë, siç ishte rasti në një KZhF në qarkun e Bardias, ku 
bashkësia e atyshme tha se frikoheshin që elefantët do t’ua dëmtonin të mbjellat dhe që 
vërshimet do të krijonin erozionin e tokave të tyre. 

Siguria njerëzore mund të jetë koncept shumë i gjerë, dhe kjo mund të jetë sfidë 
për organizatat dhe donatorët, fokusi i të cilave është përmirësimi i sigurisë në 
nivel bashkësie – cilat çështje përbëjnë shqetësim të sigurisë dhe si duhet të reagojë 
organizata ndaj problemeve që janë jashtë ekspertizës së saj? Andaj, është me rëndësi 
që të mos lihen anash çështjet zhvillimore, të cilat bashkësitë i identifikojnë nëse ato 
janë probleme reale që i bëjnë bashkësitë të ndjehen të pasigurta: perceptimet për 
pasiguri mund të jenë të lidhura edhe me varfërinë, papunësinë, infrastrukturën 
e dobët apo mosofrimin e shërbimeve, dhe fuqizimi i bashkësive për t’i artikuluar 
shqetësimet e tyre të sigurisë është kontribut në përmirësimin e reagueshmërisë së 
ofruesve të sigurisë. 

Si reagim ndaj kësaj sfide, programi i Saferworld-it në Nepal ka filluar të krijojë një 
qasje, përmes së cilës në mënyrë më eksplicite integrohet aspekti ekonomik në punën 
e sigurisë në bashkësi – për shembull, identifikimi i ofruesve të shërbimeve që mund 
t’iu ofrojnë individëve të rrezikuar që të bëhen viktima apo kryerës të dhunës ndonjë 
mundësi për krijimin e të ardhurave apo për angazhim në mikrondërmarrje. 

Përmes vlerësimit të realizuar gjatë projektit u vërtetua se gratë dhe rinia janë më 
të rrezikuar ndaj pasigurisë sepse ata nuk kanë mundësi për realizimin e të hyrave 
apo për punësim. Femrat gjithashtu ishin më të rrezikuara ndaj dhunës në familje 
nëse kanë qenë ekonomikisht të varura nga bashkëshorti dhe familja e tij sepse ato 
shiheshin si barrë ekonomike dhe se për to pastaj ishte më vështirë të dalin në rast se 
keqtrajtoheshin. Rinia, posaçërisht meshkujt e ri, që ishin të papunë dhe pa ndonjë 
vizion apo shpresë të qartë për të ardhmen kanë qenë më të rrezikuar nga përdorimi i 
drogës dhe nga marrja me aktivitete të krimit. 

Ndërlidhja e sigurisë 
me punët zhvillimore
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 12  MEDEP është nismë e përbashkët mes UNDP-së dhe qeverisë së Nepalit, dhe funksionon qe 14 vite. 
 13  Lagjja është njësi administrative që korrespondon me lagjen e bashkësisë.
 14  Edhe pse puna në sigurinë e bashkësisë nuk është e pamundur në kontekstet e tilla të varfërisë së skajshme, kjo do të 

kërkonte një qasje, përmes së cilës bashkërendohet ngushtë trajtimi i nevojave bazike zhvillimore dhe humanitare së bashku 
me shqetësimet e sigurisë – diçka që është konsideruar të jetë përtej kapaciteteve të këtij programi. . 

Andaj, Saferworld ka filluar të integrojë komponentin e zhvillimit të 
mikrondërmarrjeve në punën e saj për siguri në bashkësi, duke u bazuar në modelin 
e Programit për Zhvillimin e Mikrondërmarrjeve (MEDEP)12, i cili është zbatuar nga 
partnerët e MEDEP-it në qark. Për dallim nga projektet për zvogëlimin e varfërisë, 
përfituesit e të cilëve përzgjedhen kryesisht në bazë të kritereve ekonomike, kriteri i 
përzgjedhjes së pjesëmarrësve në komponentin e mikrondërmarrjeve për siguri në 
bashkësi bazohet në nevojat e sigurisë, dhe përqendrohet në pjesëtarët e bashkësisë që 
janë më të rrezikuar ndaj dinamikave, siç është dhuna në familje apo kryerja e krimeve 
të vogla ordinere. Në këtë vazhdë, gjithsej 84 persona nga 12 vende të bashkësive 
do të përfitojnë nga përkrahja, duke përfshirë trajnimin për motivim dhe aftësi, si 
dhe lidhjet me tregje dhe me mundësi të marrjes së kredive me qëllim të ofrimit të 
ndihmesës për themelimin e mikrondërmarrjeve që do t’u siguronin jetesën. 

Në bazë të përvojave tona nga Rameçapi dhe Danusha, Saferworld dhe partnerët 
kanë filluar të zbatojnë projekte të sigurisë në bashkësi në një shkallë më të gjerë, 
prapë me fokus në aspektet gjinore dhe siguri. Tani për tani puna po realizohet në 12 
KZhF (ku çdo KZhF ka 9 lagje13) në qarqet Banke, Bardiya, Sunsari dhe Siraha. Qasja 
shpërndarëse është duke u zbatuar në mënyrë që KZhF-të t’i bashkohen njëri-tjetrit. 
Kjo është dëshmuar të jetë dobiprurëse, pasi që aktivitetet në KZhF-të e ndryshme 
plotësojnë njëra-tjetrën, ndërsa zyrtarët kryesorë të qarkut dhe të pushtetit lokal kanë 
interes më të madh në përkrahjen aktive të projektit, pasi që i njëjti t’i arrijë më shumë 
njerëz. 

Gjatë të menduarit për zgjedhjen e këtyre vendeve, procesi i skanimit u përqendrua 
në gjetjen e vendeve ku ka pasur çështje domethënëse të sigurisë, por edhe mundësi të 
mjaftueshme për zbatimin e projektit për siguri në bashkësi. Këtu përfshihen bashkësi, 
pushtete lokale dhe ofrues të sigurisë të interesuar në trajtimin e çështjeve lokale të 
sigurisë, si dhe të mungesës së faktorëve që mund të jenë pengesë në punën rreth 
sigurisë lokale, siç është varfëria e skajshme.14 

Në bazë të përvojës nga e kaluara, më shumë kohë i është ndarë fazës së ndërtimit 
të besimit dhe të përfshirjes sistematike që nga fillimi i palëve qeveritare (siç është 
kryezyrtari për zhvillim, komandanti i policisë së qarkut, sekretari i KZhF-së dhe 
zyrtari përgjegjës i stacionit lokal të policisë). Si rezultat, projektet deri më tani janë 
pranuar mirë dhe policia po e shfrytëzon mundësinë të kontaktojë me bashkësitë. 
Ndërtimi i i besimit është absolutisht kyç për arritjen e suksesit, por për këtë nevojitet 
punë dhe kohë shumë e madhe. 

Shkalla e punës
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Partnerët e Saferworld në Nepal

IHrICON 

www.ihricon.org.np 

Instituti për komunikimin e të drejtave të njeriut në Nepal (IHRICON) është OJQ për të drejtat e njeriut, 
i themeluar nga grupi i profesionistëve për medie, i cili merret në mënyrë aktive me monitorimin, 
raportimin dhe avokimin për të drejtat e njeriut. IHRICON realizon hetime dhe hulumtime të 
hollësishme së bashku me zbatimin e fushatës së profilit të lartë të avokimit inovativ që ka për qëllim 
sjelljen e ndryshmeve pozitive për çështjet e ndërlidhura me të drejtat e njeriut. 

INsEC 

www.insec.org.np

Qendra e Shërbimeve për Sektorin Joformal (INSEC) është themeluar në vitin 1988 me objektivin 
mbrojtjes së të drejtave të personave të angazhuar në sektorët joformalë. Kjo Qendër punon për 
promovimin e politikave, institucioneve dhe kapaciteteve që kontribuojnë në mbrojtjen dhe 
avancimin e të drejtave të njeriut dhe të lirive demokratike. Fushat e saj kryesore të kompetencës janë 
organizimi i fushatave, reparacioni i viktimave, pajtimi, vetëdijesimi dhe programet arsimore në 
mënyrë që njerëzit të jenë të aftë t’i vlerësojnë të drejtat e tyre civile dhe politike, dhe të 
dokumentojnë gjendjen e të drejtave të njeriut në vend, si dhe shpërndarjen në arenën vendore e 
ndërkombëtare. INSEC punon me grupet e margjinalizuara, siç janë punëtorët në bujqësi, viktimat 
konflikteve, gratë e disavantazhuara dhe njerëzit e diskriminuar nga shoqëria, duke përfshirë 
popullatën dalite dhe fëmijët.

Literatura

Vështrim i shkurtër i ofrimit 
joformal të drejtësisë në qarqet 
Kaski, Pantçar dhe Danusha, 
Nepal (2011)
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www.saferworld.org.uk/news-
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http://www.saferworld.org.uk/downloads/Saferworld%20-%20Snapshots%20of%20Informal%20Justice%20Report.pdf
http://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/A%20safer%20future%20revised%20reduced.pdf
http://www.saferworld.org.uk/news-and-views/case-study/16
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 5
Bangladesh
OJQ-ja më e madhe botërore merret me sigurinë në 
bashkësi

Bangladeshi nuk ka përjetuar luftë që nga viti 1971 pas luftës së përgjakshme të 
pavarësisë nga Pakistani. Sido që të jetë, Bangladeshi është vend që ka probleme dhe 
tensione serioze, të cilat mund të rezultojnë në kërcënime të sigurisë në nivele të 
ndryshme. 

Në nivel të shtetit, tensionet e vazhdueshme në Çitagong Hill Trakts, kërcënimet e 
grupeve ekstremiste politike dhe fetare, trafikimi me qenie njerëzore dhe kontrabanda 
me drogë e armë të vogla janë të gjitha për t’u shqetësuar. 

Megjithatë, është niveli i bashkësisë ai ku ndodhin disa nga kërcënimet më të mëdha 
për sigurinë njerëzore. Këto kanë të bëjnë me lirinë nga frika dhe nga lakmia, ku të 
dyja këto shpesh janë të ndërlidhura. Bashkësitë që ballafaqohen me çështje, duke 
përfshirë krimin e dhunshëm, dhunën gjinore, dhunën politike, pasigurinë nga 
shpërdorimi i drogës dhe alkoolit dhe, në disa zona, një nivel i lartë të keqtrajtimit 
dhe kidnapimit të fëmijëve. Nivelet e larta të varfërisë dhe të papunësisë shihen si 
kontribuues të shumë këtyre sfidave, ndërsa pasiguritë fizike në nivel bashkësie 
gjithashtu kanë potencial të rrezikojnë zhvillimin ekonomik e shoqëror. 

Numra të shumtë të të diplomuarve të papunë, objektet e dobëta studentore dhe 
futja e politikës në mesin e studentëve nga partitë politike në vend kanë kontribouar 
që konviktet universitare shpesh të bëhen qendra të trazirave të dhunshme. Ato 
kërcënojnë të mbesin të tilla derisa të trajtohen faktorët ndikues të dhunës, siç janë: 
varfëria dhe papunësia, që ndërlidhen ngushtë me çështjet makroekonomike, si dhe 
çështjet specifike studentore, siç janë kushtet e përmirësuara dhe siguria më e lartë 
nëpër konvikte. 

Gjithashtu, kostoja e rritur e jetesës, papunësia dhe kushtet e përkeqësuara ekonomike 
do të mund të rezultonin me kushte më të këqija të rreth 30 për qind të popullatës, 
të cilët jetojnë nën vijën shtetërore të varfërisë.15 Përveç kësaj, ata që jetojnë në vijën 
e varfërisë apo vetëm pak mbi të do të mund të binin nën këtë vijë mu për shkak të 
arsyeve të njëjta. 

Konteksti

Gjendja e sigurisë dhe 
ajo ekonomike 
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Legjenda 

Lokacioni testues i Saferworld dhe ChangeMaker në lagjen e varfër të Kamrangirçarit, Daka 

Lokacionet testuese të Saferworld dhe BRAC në fshatrat Rashidabad, Batgoan dhe Haxhirgol, 
Upazila Kishoreganj Sadar 

Që nga viti 2012, Saferworld dhe BRAC kanë përcaktuar lokacionet për siguri në bashkësi 
dhe atë si në vijim:

Unioni Kanaipur, Faridpur, Upazila Sadar 

Unionet Radhaganj dhe Suagram, Upazila Kotalipara 

Unionet Jhaudanga dhe Labsa, Upazila Satkhira Sadar 

Unionet Keshabpur dhe Trimohini, Upazila Keshabpur  

Unionet Kaçua dhe Magia, Upazila Kaçua 
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RAJSHAHI DAKA

SYLHET

ÇITAGONG 

KHULNA

BARISAL

GJIRI I BENGALIT 

Daka
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RANGPUR

BANGLADESH

Keto harta janë paraparë vetëm për qëllime 
ilustrative. Saferworld nuk ka ndonjë qëndrim 
nëse kjo paraqitje në hartë është e vlefshme 
ligjërisht apo politikisht.
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 16  Saferworld (2010), ‘Security provision in Bangladesh: A public perceptions survey’/Ofrimi i sigurisë në Bangladesh: Anketë e 
perceptimeve të qytetarëve/. 

Aktualisht, Bangladeshi po ballafaqohet me krizë politike që vjen si rrjedhojë e 
heqjes së dispozitës kushtetuese në vitin 2011 për themelimin e qeverisë teknike për të 
mbikëqyrur zgjedhjet parlamentare. Partia kryesore opozitare ka shpallur vendimin 
e saj për të mos marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2014 në rast se qeveria 
teknike nuk zgjedhet. 

Gjatë periudhës parazgjedhore në vitin 2014, ky qorrsokak i vazhdueshëm politik ka 
gjasë të ketë ndikim më të gjerë në ofrimin e sigurisë, me hartale (greva dhe mënyra 
të tjera të padëgjueshmërisë qytetare, shpesh të dhunshme) të vazhdueshme, me 
dhunë të armatosur mes kundërshtarëve politikë, duke përfshirë edhe organet politike 
studentore, dhe me arrestime të motivuara politikisht që do të vazhdojnë të shkaktojnë 
prishje të rendit publik. Në vitin 2013, dënimi i disa personave të akuzuar për krime 
lufte gjatë luftës së vitit 1971 ka rezultuar me tensione të vazhdueshme dhe me dhunë 
në mbarë vendin, një pjesë e së cilës ka pasur motivime fetare. 

Në teori, strukturat e pushtetit lokal janë të ndara nga politika qendrore shtetërore. 
Niveli i parë i pushtetit lokal është unioni parishad (UP), ku secili përbëhet prej disa 
lagjeve. Unionet grupohen në upazila (nënqarqe) dhe pastaj në qarqe, por në këto 
nivele plotësisht administrative nuk ka organe të zgjedhura. 

Megjithatë, në praktikë, zgjedhjet dhe politikat e UP-së pasqyrojnë edhe kontekstin 
nacional, kështu që kur qeveria e re vjen në pushtet, shpesh ndodh të ketë ndryshime 
edhe në nivelin e UP-së. Kjo mund të rezulton me ngecje në zbatimin e programeve, 
me ndryshime të politikave apo shpesh edhe me akte të dhunës të drejtuara kah ish-
udhëheqësit politikë. 

Ofruesi kryesor i sigurisë në shtet në nivel të bashkësisë është policia e Bangladeshit. 
Që nga viti 2005, në kuadër të Programit nacional për Reformë në Polici (PRP) ka 
pasur përpjekje për të zhvilluar policinë në një shërbim modern. Megjithatë, në vitin 
2010, vetëm 13 për qind e të anketuarve në një anketë mbarëkombëtare ishin në dijeni 
se po zbatohej reforma në polici.16

Një aspekt i PRP-së është strategjia për policimin në komunitet, e cila parasheh 
krijimin e forumeve për policim në bashkësi në thanas (stacione të policisë) për t’i 
ndihmuar policisë që të merret me shqetësimet e bashkësisë.

Saferworld dhe partnerët kanë udhëhequr vendet e sigurisë në bashkësi në gjashtë 
lokacione të ndryshme në mbarë Bangladeshin, ku tri prej tyre kanë qenë urbane dhe 
tri rurale. Me BRAC-në kemi punuar në fshatrat e Rashidabad, Bhatgait dhe Hajirgol 
në upazilan Kishoreganj Sadar të qarkut Kishoreganj. Me organizatën ChangeMaker 
kemi punuar në lagjet 2, 3 dhe 5 në lagjen e varfër urbane të Dakës Kamrangirchar.

Ngjashëm me punën tonë në Nepal, puna jonë në Bangladesh është fokusuar shumë në 
dhunën kundër grave dhe femrave, posaçërisht në vendet rurale, si dhe në punën me 
të rinjtë, kategori këto që mund të nxisin pasigurinë dhe që janë motivues potencialë të 
ndryshimeve. 

Pas suksesit të arritur në këto vende testuese, Saferworld dhe BRAC kanë zgjeruar 
dukshëm punën e BRAC-së rreth sigurisë në bashkësi. 

Në lagjen e varfër të Kamrangirçarit në Dakë, rinia e pashkolluar dhe e papunë 
(posaçërisht meshkujt e ri) mund të jenë sfidë për sigurinë në nivel bashkësie sepse 
shpesh përfshihen në sjellje kriminale ose sjellje të tjera asociale. 

Kriza politike

Autoritetet vendore 
dhe ofruesit e sigurisë

Angazhimi i rinisë në 
trajtimin e pasigurisë

Programi dhe 
të arriturat 

kryesore
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Duke u bazuar në analizën që shumë të rinj u përfshinë në këto aktivitete për shkak 
se ishin të frustruar nga mungesa e mundësive ekonomike, janë krijuar një numër 
nismash për të ofruar mundësi, të cilat janë organizuar përmes grupit të të rinjve të 
bashkësisë, të krijuar në kuadër të projektit. 

Organizata ChangeMaker së pari kishte marrë disa donacione në natyrë nga bizneset 
lokale për të krijuar një qendër të vogël këshillëdhënëse për arsim dhe punësim, ku 
të rinjtë kanë pasur qasje në trajnime për shkathtësitë bazë në fushën e teknologjisë 
informative dhe të komunikimit, të cilat janë shumë të kërkuara në tregun e punës 
në Bangladesh. Përmes kësaj qendre, informatat gjithashtu i janë dhënë të rinjve për 
vendin dhe për mënyrën e aplikimit për punësim. 

Një instrument i tillë ishte stimulim për të rinjtë që të angazhohen në kuadër të 
projektit dhe gjithashtu ka ndihmuar në zvogëlimin e papunësisë, e cila ishte njëri 
nga nxitësit e pasigurisë në Kamrangirçar. Megjithatë, projekti shkoj një hap përtej 
dhe, pasi ishte gjetur mënyra e inkurajimit të të rinjve për të marrë pjesë në projekt, 
gjithashtu u shqyrtua mundësia për t’u angazhuar në ndihmesën e drejtpërdrejtë të 
përmirësimit të sigurisë në nivel komuniteti. 

Për shembull, grupi i të rinjve ka themeluar dhe menaxhon Qendrën informative 
për sigurinë e bashkësisë, e cila udhëheq projektin për monitorimin e krimit në atë 
zonë. Përmes kësaj Qendre të rinjtë flasin me viktima dhe i regjistrojnë të dhënat 
për krimet lokale, shumica e të cilave asnjëherë nuk do t’i raportoheshin policisë për 
shkak të niveleve të ulëta të besimit mes policisë dhe bashkësive. Një përmbledhje e 
kësaj informate, ku jepen hollësi për llojet e krimeve më të shpeshta, i jepet policisë 
për të përmirësuar komunikimin dhe për t’u ndihmuar atyre t’i drejtojnë përpjekjet 
në parandalimin e krimit. Ky projekt është pranuar mirë nga policia lokale, pasi që u 
ndihmon atyre që më mirë t’i drejtojnë resurset e veta. Kjo qasje gjithashtu i ndihmon 
bashkësisë që të fiton ndjenjën e pronësisë ndaj problemeve të tyre, duke punuar së 
bashku me policinë në identifikimin dhe trajtimin e krimit. 

Përveç kësaj, Qendra informative për sigurinë e bashkësisë i jep informata popullatës 
lokale për mënyrën e raportimit të krimeve tek policia dhe për procedurat që ata 
duhet t’i zbatojnë për të qenë në gjendje t’i qasen sistemit formal të drejtësisë – gjë të 
cilën banorët lokalë shpesh nuk dinë si ta bëjnë. Ata gjithashtu i shoqërojnë njerëzit 
në stacionin e policisë për të ndihmuar që pjesëtarët e bashkësisë të sigurohen që ata 
të kenë trajtim të drejtë. Thënë në përgjithësi, përmes këtyre aktiviteteve është dhenë 
ndihmesa në rritjen e besimit mes policisë dhe bashkësisë. 

Dy anëtarë të Komisionit 
veprues të përkrahur nga 

Saferworld dhe 
ChangeMaker në lagjen e 
varfër të Kamrangirçarit. 

Komisioni veprues ka 
ndihmuar në krijimin e 

mjediseve për kujdes ditor 
për fëmijët, prindërit e të 
cilëve punojnë, si dhe të 
Qendrës informative për 
siguri të komunitetit, të 

udhëhequr nga të rinjtë.
© saferworld

“Po, policia është gjithmonë 
si policia… nganjëherë është 
vështirë që të merresh me ta. 
Por nëse marrim parasysh se 
si ka qenë më parë … tani, 
për shkak të këtij lloji të 
raportimit të krimit, ata po 
vinë tek ne dhe ne po 
shkojmë tek ata. Më parë ne 
tentonim t’i shmangeshim 
policisë dhe policia nuk na 
pëlqente, por tani është 
krijuar një marrëdhënie e 
mirë, dhe tani ne po vijmë 
këtu dhe po marrim 
informata” 

një i ri, anëtar i Qendrës 
informative për siguri të 
bashkësisë. 
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Lagja e varfër e Kamrangirçarit
Kamrangirçar është një ishull në lumin Buriganga, i ndarë nga një kanal i ngushtë nga qendra 
vjetër e Dakës. Vetëm para 25 vitesh, në Kamrangirçar jetonin vetëm një bashkësi e vogël e 
bujqve, të cilët kultivonin produkte ushqimore për shitje në tregjet e Dakës. Tani është shumë i 
populluar, dhe ka mbi 1 milion njerëz. 

Kjo rritje e madhe e popullsisë ka qenë rezultat i numrit të madh të njerëzve që shpërnguleshin 
nga bashkësitë e varfëruara për të kërkuar punë në Dakë. Si rrjedhojë e kësaj, ekziston ndasi e 
madhe në Kamrangirçar mes ‘vendorëve’, familjet e të cilëve kanë qenë atje me breza të tërë dhe 
të cilët janë pronarë të pjesës më të madhe të tokës, dhe ‘ardhacakëve’, që kanë ardhur më vonë 
dhe që zakonisht janë më të varfër. Ata përbëjnë afro 80 për qind të popullsisë që jetojnë nëpër 
lagje të varfra. 

Një pjesë e madhe e këtyre ardhacakëve qëndrojnë vetëm përkohësisht – disa prej tyre me kalimin 
e kohës do të shkojnë në ndonjë lagje tjetër të varfër apo do të fitojnë para dhe do të kalojnë në 
ndonjë lagje më të mirë, derisa ardhacakët e ri nga vendet rurale do t’i zëvendësojnë ata. Shumica 
e banorëve të Kamrangirçarit punojnë në Dakë, edhe pse edhe ajo zonë ka disa fabrika dhe 
punëtori të vogla. 

Në Kamragirçar mungojnë shërbimet bazë, siç janë uji i pastër, kanalizimi, kujdesi shëndetësor 
dhe banimi cilësor. Mundësitë për shkollim janë gjithashtu të kufizuara. Kështu, edhe pse në atë 
zonë ekzistojnë disa shkolla, vetëm ajo e udhëhequr nga BRAC është pa pagesë, që do të thotë se 
shumë familje nuk kanë mundësinë t’i shkollojnë të gjithë fëmijët e tyre gjatë tërë kohës. 

Mbulimi i zonës nga policia është gjithashtu minimal. Në vitin 2010, vetëm një stacion policor, me 
vetëm 9 policë, ka mbuluar 750.000 njerëz. Një pjesë e madhe e popullsisë në Kamrangirçar në 
një mënyrë janë të përfshirë në krim apo në aktivitete ilegale (për shembull, shumë kriminelë u 
japin një shumë të vogël parash familjeve më të respektueshme që t’ua fshehin armët e tyre të 
zjarrit). Sindikatat kriminale dhe mastaan (munclemen) janë të fuqishme, dhe kjo nganjëherë i 
kontribuon politikave të dhunshme lokale. 

Kostoja e jetesës është e shtrenjtë në Dakë, madje edhe në një lagje të varfër. Shumë 
familje në Kamrangirçar kanë nevojë për të ardhurat e të dy prindërve për të mbijetuar, 
ndërsa fëmijët e këtyre familjeve që punojnë shpesh lihen vetëm derisa prindërit e tyre 
punojnë. Kamrangirçari është një vend i rrezikshëm, dhe këta fëmijë janë në rrezik 
të lëndimit, kidnapimit dhe shfrytëzimit. Andaj, një çështje tjetër që bashkësia e ka 
konsideruar si prioritet ishte siguria e këtyre fëmijëve. 

Pas hartimit të këtij plani të veprimit me bashkësinë, organizata ChangeMaker ka marrë  
me qira një ndërtesë në Kamrangirçar, për të hapur një qendër për kujdes ditor për  
fëmijë të prindërve që punojnë. Prindërit paguajnë një shumë të vogël prej 10 Tk në ditë  
për shfrytëzimin e kësaj qendre. Kjo marrëveshje është dakorduar nga ChangeMaker 
dhe prindërit për të ndihmuar që qendra të bëhet më e qëndrueshme dhe për të 
rritur ndjenjën e pronësisë së prindërve ndaj projektit. Megjithatë qendra nuk është 
plotësisht e vetëqëndrueshme dhe ende mbështetet në financime të donatorëve. 

Lagja e varfër Dakës, 
Kamrangirçar, është një 

ishull në lumin Buriganga. 
Ka një dendësi të madhe të 
popullsisë, me mbi 1 milion 

banorë, dhe me mungesë të 
shërbimeve themelore.

©saferworld

Përmirësimi i jetesës 
përmes trajtimit të 

shqetësimeve të 
sigurisë 
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 17  Edhe pse organizata ChangeMaker iu ka drejtuar autoriteteve, fondet e tyre janë tepër të kufizuara dhe tanimë janë të 
tejshfrytëzuara.

ChangeMaker bën menaxhimin e përditshëm të qendrës me një numër të vogël 
punonjësish lokalë që kujdesen për fëmijë. Drejtimi strategjik dhe vendimet kryesore, 
siç është niveli i pagesave për shfrytëzuesit, janë përgjegjësi e komisionit për veprim të 
bashkësisë, të cilët vizitojnë qendrën rregullisht për të monitoruar kujdesin e fëmijëve. 

Qendra kujdeset për fëmijët lokalë ofron edhe disa mësime bazë, ushqime të rregullta 
dhe vizita të mjekut, i cili bën kontrolle të rregullta mjekësore në baza vullnetare. 
Qendra kujdeset për fëmijë të moshës prej një deri në pesëvjeçare, dhe ka hapësirë për 
rreth 45–50 fëmijë. 

Qendra është dëshmuar të jetë mjaft e popullarizuar në Kamrangirçar tek prindërit, 
dhe është raportuar rritje në të hyrat e tyre dhe përmirësim në mirëqenien e fëmijëve 
të tyre. Fatkeqësisht, Saferworld dhe ChangeMaker nuk kanë mundur të gjejnë mënyrë 
për ta bërë qendrën të vetëqëndrueshme17 dhe me përfundim të financimit të projektit, 
vazhdimësia e punës së qendrës është nën kërcënim, gjë që ngritë çështje domethënëse 
për atë se si është më së miri të sigurohet qëndrueshmëri e strategjive që janë pjesë 
përbërëse e aktiviteteve të sigurisë në bashkësi. 

Shfrytëzimi i qendrës për sigurinë e fëmijëve
Pamja e prindërve duke lexuar emrat e fëmijëve të tyre të zhdukur në rrugët e Kamrangirçarit përmes  
megafonit nuk është e pazakontë. Kështu, kur ‘Sheuli’ erdhi për herë të parë në Kamrangirçar, 
fqinjët e saj të ri i thanë “kujdesu mirë për fëmijët, sepse mund të zhduken sa çel e mshel sytë”. 

Pas një viti, Sheuli kuptoi se kishte mbetur shtatzënë dhe u desh ta lëshonte punën e pastrueses, 
ku paguhej 500 Tk në muaj (afër 6.5$ amerikan). Pasi që lindi djali i tyre Shoponi, Sheuli dhe 
bashkëshorti i saj kishin shumë nevojë për të ardhurat e Sheulit, por frikësoheshin ta linin 
Shoponin vetëm. 

Duke u ballafaquar me presione gjithnjë e më të mëdha financiare, kur Shoponi i mbushi tri vjet, 
Sheuli doli të kërkonte punë. Kur u kthye pas disa orësh, ajo nuk e gjeti Shoponin. Një fqinj i kishte  
thënë se kishte parë Shoponin të fliste me dy persona të panjohur, të cilët i kishin dhënë çokollata. 

Fatmirësisht, Shoponi më vonë ishte gjetur në zonën Dhanmondi të Dakës, ku shfrytëzohej për 
kërkim të lëmoshës. Ky incident ndikojë që Sheuli ta braktiste idenë e gjetjes së punës, që ishte një 
goditje e rëndë financiare për familjen. 

Në janar të vitit 2011, Sheuli dëgjoi për Qendrën për sigurinë e fëmijëve të organizatës 
ChangeMaker, ku pas një vlerësimi, kjo Qendër pranoi Shoponin. Sheuli mban tri punë 
pastrimesh, ndërsa Shoponi kalon ditën në një mjedis të sigurt. Të hyrat mujore të Sheulit tani 
janë rreth 2000 Tk. 

“Është vështirë të besohet se si një veprim në dukje i thjeshtë mund t’i ndihmojë bashkësisë në një 
mënyrë kaq të fuqishme” 
‘Sheuli’, nëna e fëmijës që shfrytëzon Qendrën për siguri të fëmijëve të ChangeMaker

(Përshtatur nga rasti studimor i ChangeMaker ‘Ballafaqimi me pasigurinë e fëmijëve dhe jetesën’)

Në vitin 2010, ka pasur 
vetëm një stacion policor me 
vetëm 9 policë të rëndomtë, 

i cili u ka shërbyer 750 
njerëzve në lagjen e varfër 

të Kamrangirçarit.

©saferworld
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 18  Termi ‘eve teasing’/ngacmim/është kundërthënës sepse mund të duket se trivializon një problem domethënës. Në 
Bangladesh, kjo formë e ngacmimit seksual shpesh rezulton me pasoja të rënda, siç është braktisja e shkollës nga vajzat, 
martesat e tyre të hershme apo madje edhe te vetëvrasjet. Saferword përdorë termin ‘ngacmim seksual’ dhe jo atë eve 
teasing, edhe pse e dimë se kjo shorehje shpesh përdoret nga bashkësia. 

Ngacmimi seksual18 ( jouno hoirani) është formë e ngacmimit seksual të zakonshëm në 
shumë pjesë të Bangladeshit. Në Kishoreganj shpesh merr formën e grupeve të vogla të 
të rinjve që presin në vende të izoluara dhe i ngacmojnë femrat e reja përgjatë rrugës së 
ecin për në shkollë apo vendpunim ose duke u kthyer nga këto vende. 

Komisionet e veprimit, grupet e të rinjve dhe polli shomaj (komisionet e fermave në 
nivel fshati), të themeluara nga BRAC në mbarë Bangladeshin, kanë realizuar ngjarje  
publike dhe diskutime në grupe të vogla për të ngritur vetëdijen në bashkësitë e tyre  
lidhur me pasojat negative të ngacmimit seksual, të bixhozit dhe të përdorimit të drogës.  
Këtu janë shpjeguar edhe lidhjet e dhunës, vjedhjeve dhe të braktisjes së shkollës nga 
vajzat, si dhe pasojat ligjore, siç janë gjobat dhe dënimet e shkurtra me burgim. 

Ky vetëdijesim është përkrahur përmes trajnimit intensiv të ofruar nga BRAC, që u ka 
ndihmuar anëtarëve të Komisionit të kuptojnë më mirë çështjet dhe shkathtësitë e  
nevojshme për t’ua shpjeguar këto të tjerëve. Kjo gjithashtu ua ka mundësuar anëtarëve  
të bashkësisë që të shkojnë përtej planit fillestar të veprimit, dhe që të fillojnë me 
vetëdijesim lidhur me çështjet shtesë, siç është dhuna në familje për pajën e nusërisë. 

Diskutimet rreth vetëdijesimit nganjëherë janë përcjellë me performanca të grupit 
teatral të BRAC-së, të përbërë nga vendorët. Këto performanca janë shfaqje të 
shkurtra, përmes të cilave dramatizohen çështjet kryesore, siç është dhuna në familje, 
dhe përfshihet edhe pjesëmarrja e publikut në pikat kyçe të shfaqjes. Për shembull, 
kur personazhi duhet ta merr një vendim të rëndësishëm në shfaqje, ai pyet publikun 
se çka duhet të bëjë. Kjo i ndihmon bashkësisë që të shqyrtojë çështjet, për shembull, 
atë të diskutimit të rëndësisë të trajtimit të problemeve së bashku, e jo që çështja të 
personalizohet. Gjithashtu paraqet një forum për diskutimin e çështjeve të ndjeshme 
sipas mënyrës së dakorduar nga pjesëtarët e bashkësisë. 

Së bashku me vetëdijesimin, komisionet e veprimit, grupet e të rinjve dhe polli shomaj 
kanë sfiduar drejtpërsëdrejti ngacmimet seksuale kur ato ndodhnin. Në Hajirgol, për 
shembull, qasja bashkëmoshatarët kanë biseduar me njëri-tjetrin ka qenë shumë e 
efektshme, ku anëtarët femra të grupit të të rinjve rregullisht shkonin në en masse për 
të folur me meshkujt, të cilët ngacmojnë seksualisht vajzat, për t’ua shpjeguar pasojat 
dhe për t’i bindur ata të ndalen. 

Pasi që vendet ku pastroheshin femrat ishin cak i ngacmimeve, komisioni i veprimit 
dhe polli shomaj në Hajirgol kanë punuar në mobilimin e bashkësisë së gjerë për 
ndërtimin e vendeve për pastrim. Banorët kanë kontribouar me punë dhe me 
materiale ndërtimi apo edhe me ushqime për punëtorët. Gratë e fshatit identifikuan 
gjithsej gjashtë vende përgjatë lumit Nersunda ku vendet e pastrimit do të mund të 
ndërtoheshin. Bashkësia ndërtoi vende pastrimi nga bambuja në të gjitha gjashtë 
vendet, të cilat hiqen gjatë sezonit të thatë dhe zëvendësohen gjatë shirave, kur lumi 
shfrytëzohet për pastrim. 

Komisionet veprimit, grupet e të rinjve dhe polli shomaj gjithashtu kanë bashkëpunuar 
me policinë për krijimin e të ashtuquajturave hartave të krimit, duke monitoruar dhe 
regjistruar vendet ku meshkujt shpesh prisnin për t’i ngacmuar femrat. Nga ana tjetër, 
policia ka qenë në gjendje të përdorë këto informacione për t’i drejtuar patrullat e 
tyre në këmbë dhe herëpasherë edhe që t’i parandalojë këto ngacmime. Bashkësitë i 
përfitojnë këto harta me ndryshimin e tendencave të ngacmimeve. 

Trajtimi i ngacmimit 
seksual 
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Kishoreganj
Qarku Kishoreganj është një zonë kryesisht rurale, diku rreth 150 km në verilindje të Dakës. Jashtë 
qytetit kryesor gjendet qarku që gjithashtu quhet Kishoreganj. Ky qark përbëhet prej fshatrave me 
dendësi të madhe të popullsisë dhe me ferma – toka të mbjella me oriz, pemishte, hudhra të 
peshqve dhe ara të mbjella me kultura të tjera. 

Popullata është pothuajse e tëra myslimane, me pakicë të vogël hinduse dhe të krishterë. Niveli i 
varfërisë, papunësisë dhe i analfabetizmit është i madh. As qeveria e as OJQ-së nuk kanë pasur 
ndonjë përvojë në punën në çështjet e sigurisë në bashkësi në Kishoreganj. Megjithatë, siç ndodh 
edhe me shumë zona në Bangladesh, përmes Programit për reformë të policisë, të mbështetur 
nga UNDP-ja, në vitin 2008-9 janë themeluar forume të policimit në komunitet në tërë qarkun. 
Këto forume kanë qenë të parapara të trajtojnë çështjet lokale të sigurisë. Përkundër disa 
sukseseve të tjera, pjesëtarët e bashkësisë në vendet e projektit menduan se këto forume nuk 
kanë qenë shumë të efektshme. 

Hajirgol është fshat me rreth 8,500 banorë, duke përfshirë edhe banorët në lagjen 2 të unionit 
Maijkapon, rreth 5km nga qyteti Kishoreganj. Popullata e këtij fshati është relativisht e varfër dhe 
me një shkallë të atyre që dinë shkrim–lexim prej 28% që është nën mesataren e qarkut. 

Rashidabad dhe Bhatgaon qëndrojnë disi më mirë, dhe kanë rrugë cilësore dhe nivele më të larta 
të shkollimit dhe të shkrim-leximit. Në veçanti vërehet numër i madh i vajzave që shkojnë në 
shkollë. Rashibadi ka një popullatë prej rreth 8000 banorësh, ndërsa Bhatagoni është pak më i 
vogël me rreth 5,000 banorë. Këto dy fshatra janë afër njëri-tjetrit dhe gjenden në lagjen 6, 
përkatësisht në lagjen 2 të unionit Rashibad, rreth 7km nga qyteti Kishoreganj.

Bixhozi, droga dhe alkooli kanë qenë të pranishëm në të tri bashkësitë. Në kontekstin 
e varfërisë së skajshme, bixhozi, drogat dhe alkooli harxhojnë shpejtë të hyrat e pakta, 
ku dhuna në familje dhe vjedhjet janë shpesh rezultat i drejtpërdrejtë i kësaj. Droga që 
më së shumti përdoret është kanabisi, si dhe alkooli i paligjshëm i distiluar në zonë. 
Pjesëtarët e bashkësisë menduan se policia nuk ndërmerrte gjithmonë veprime të 
rrepta kundër kriminelëve, ndërsa bixhozi dhe tregtia me drogë shpesh mbroheshin 
nga anëtarët e elitave apo nga politikanët lokalë, të cilët përfitojnë nga këto aktivitete. 

Në Bhatgaon, polli shomaj iu drejtua bixhozxhinjëve dhe dilerëve të drogës për t’ua 
shpjeguar se pse duhej t’i ndalonin aktivitetet e tyre. Disa nga pjesëtarët e tyre në të 
kaluarën i kishin sfiduar dilerët e drogës dhe kanë marrë kërcënime të dhunshme nga 
ta. Megjithatë, puna në grup i ka bërë ata të kenë më shumë vetëbesim dhe veprimet 
e tyre kanë qenë më të efektshme. Këto përpjekje po ashtu janë mundësuar përmes 
vetëbesimit të fituar nga bashkësia përmes pjesëmarrjes në sesionet e trajtimit të 
BRAC-së. 

Komunikimi me policinë është krijuar përmes UP-ve dhe dophadors (shefave të 
policës së fshatit), si dhe përmes marrëdhënieve ekzistuese të BRAC-së me stacionet 
lokale të policisë. Policia ka qenë e ftuar në organizimet për rritjen e vetëdijesimit për të  
shpjeguar pasojat ligjore të veprimeve, siç janë ngacmimet seksuale, dhe për të dërguar  
porosinë se ato veprime janë të papranueshme. Policia gjithashtu u pajtua që të bëjë 
kontrolle më të rregullta të vendeve kryesore të bixhozit dhe përdorimit të drogës. 

Në kuadër të projektit për siguri në bashkësi, të tri fshatrat vendosën të ndërtojnë 
qendra për siguri në bashkësi për të lehtësuar punën e bashkësisë në fushën e sigurisë. 
Qendrat kanë qenë të parapara të jenë vend për takime të komisionit për veprim, të 
grupit rinor dhe të polli shomaj, si dhe për grumbullimin e komunitetit më të gjerë. 
Ato gjithashtu kanë qenë të parapara të ofrojnë hapësirë për argëtim për të rinjtë në 
mënyrë që të ketë një alternativë për ngacmimet seksuale, drogën dhe bixhozin. 

Hapja e këtyre qendrave gjithashtu ka ofruar mundësinë për ndërtimin e 
marrëdhënieve me policinë dhe për rifuqizimin e qëllimeve të projektit. Për shembull, 
në vitin 2009, komandanti i policisë së qarkut ka marrë pjesë në hapjen e Qendrës së 
bashkësisë në Hajirgol. Shprehja e tij publike e përkrahjes për nismën e sigurisë në 
bashkësi dhe premtimi për ndihmesën e policisë ka qenë faktor i rëndësishëm për 
procesin e projektit (shih intervistën me punonjësin e BRAC-së më poshtë) dhe policia 
ende organizojnë vizita në tri fshatrat, madje edhe më shpesh se më parë. 

Sfidimi i bixhozit, 
drogës dhe alkoolit 
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 19 Shifrat e nxjerra nga faqja e internetit e BRAC-së në mars të vitit 2013.

Duke u bazuar në suksesin e punës sonë në vitet 2010–13, Saferworld dhe BRAC tani 
janë duke zgjeruar punën në fushën e sigurisë në bashkësi në 16 vende të ndryshme 
në mbarë Bangladeshin. Zgjerimi i qasjes në siguri nga aspekti i bashkësisë nga BRAC 
është i rëndësishëm për dy arsye. 

 Së pari, edhe pse në Bangladesh ekzistojnë aktivitete të mjaftueshme zhvillimore dhe 
pasiguria në nivel bashkësie njihet si problem i rëndësishëm, i cili rrezikon përpjekjet 
në luftimin e niveleve të larta të varfërisë në vend, aktualisht ka shumë pak ose fare nuk 
ekzistojnë OJQ që merren me çështje të sigurisë. 

Së dyti, BRAC është një OJQ vendore shumë e madhe, ku rreth 100,000 njerëz 
punojnë në rreth 70,000 fshatra, duke u shtrirë kështu në rreth tri të katërtat e tërë 
popullsisë së Bangladeshit.19 Nëse BRAC-ja zbaton qasjen e sigurisë në bashkësi në 
kuadër të programeve të saj, dobitë e mundshme për sigurinë në nivel bashkësie do të 
jenë domethënëse. 

Saferworld dhe BRAC së fundmi kanë filluar të thellojnë vizionin e përbashkët të 
sigurisë në bashkësi në Bangladesh në kuadër të zgjerimit të punëve të tyre në fushën e 
sigurisë në bashkësi. 

Së pari, duke u bazuar në mësimet e nxjerra, kemi parë nevojën për një metodë për 
gjithëpërfshirëse dhe të sofistikuar të të kuptuarit dhe matjes së ndryshimeve që 
rrjedhin nga aktivitetet tona të sigurisë në bashkësi. Së bashku ne kemi krijuar një 
qasje për monitorimin e këtyre përpjekjeve për të kuptuar ndryshmin nga perspektiva 
e vet pjesëtarëve të bashkësisë dhe për t’i përfshirë ata në caktimin dhe monitorimin e 
treguesve përkatës. Ne po ashtu kemi zhvilluar një numër të madh metodologjish për 
evidentimin dhe komunikimin e këtyre ndryshimeve. 

Duke u bazuar në përvojën tonë të punës gjatë viteve 2010–13, ne gjithashtu kemi 
kuptuar rëndësinë e punës në nivele të ndryshme të pushtetit dhe të strukturave të 
sigurisë në Bangladesh, për shembull, për të siguruar që administratorët dhe policët 
lokalë të jenë të fuqizuar për të reaguar ndaj shqetësimeve nga ana e niveleve më të 
larta të hierarkive të institucioneve të tyre. Edhe pse në BRAC kjo gjë tanimë kuptohej, 
posaçërisht në mesin e punonjësve në terren dhe në qark, ne kemi punuar për t’u 
siguruar që ky të bëhet një komponent më i shprehur i strategjisë së programit.

Anëtar i Komisionit të 
veprimit të të rinjve në 

Batgaon qëndron me dy të 
rinj të bashkësisë, të cilët më 

parë kanë përdorur drogë 
dhe janë marrë me bixhoz. 
Përmes projektit për siguri 

në bashkësi, ata 
përmirësuan standardin 

jetësor dhe tani i ndihmojnë 
bashkësisë në trajtimin e 

personave të tjerë që 
merren me drogë dhe 

bixhoz.

©saferworld

Zgjerimi i aktiviteteve 
të BRAC-së për siguri 

në bashkësi
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Gjithashtu, duhet të thuhet se mund të bëhet më shumë në krijimin e lidhjeve më të 
forta mes punës në terren dhe në nivel qendror (me përkrahje ndërkombëtare) në 
kuadër të proceseve të reformave të politikave apo të atyre institucionale. Për shembull, 
janë bërë përpjekje për bashkëpunim me palët me interes në nivelin shtetëror, siç është 
Ministria e Punëve të Brendshme dhe nivelet e larta të policisë përmes vizitave shko 
e shih, punëtorive për këmbimin e përvojave dhe mbledhjeve sy me sy. Megjithatë, 
mund të bëhet më shumë për të lidhur nismën për siguri në bashkësi me Programin 
për reformën e policisë, posaçërisht në sektorët e policimit në bashkësi dhe të punës 
policore në aspektet gjinore. BRAC dhe Saferworld do të vazhdojnë t’i fuqizojnë këto 
lidhje dhe rrjedhimisht janë duke shqyrtuar mundësitë për mënyrat më të mira për 
t’u siguruar që dëshmitë dhe mësimet e fituara nga angazhimet e ardhshme në nivel 
bashkësie të mund të përdoren për zhvillimin e proceseve në nivel shteti. 

Përvoja e BRAC-së në realizimin e sigurisë në bashkësi
Menaxheri i qarkut në BRAC, i cili ka menaxhuar punën e sigurisë në bashkësi në Kishoreganj tani 
është i përfshirë në zgjerimin e punës së BRAC-së për siguri në bashkësi në mbarë Bangladeshin. 
Këtu ai reflekton për përvojën e tij në udhëheqjen e programit në siguri në bashkësi. 

Për ta njohur bashkësinë duhet kohë dhe komunikime të rregullta … ata nuk më shohin si 
punonjës të BRAC-së, por si të ‘vetin’. Por për këtë punë koha është shumë e rëndësishme – unë i 
kam mbuluar katër fshatra në tri lagje.

Fillimisht nuk kemi pasur ndonjë ndihmesë nga policia. Në fillim ne shkuam te personi përgjegjës, 
ku ai na njoftoi për problemet e pastrimit të femrave, “Ka femra të bukura që pastrohen jashtë 
shtëpive të tyre, dhe ato vende janë përskaj rrugës, kështu që njerëzit i shohin ato … ku është 
problemi? Shqetësimet e sigurisë nuk janë problemi juaj – ne jemi duke e bërë këtë, andaj pse 
keni ardhur, çka po bëni?” 

Kur nuk morëm përkrahje nga zyrtari përgjegjës, atëherë komunikova me komandantin e policisë 
në nivel qarku. Kisha një kanal komunikimi, një të njohur timin, dhe përmes tij arrita të caktojë një 
takim. Komandanti sapo ishte kthyer nga një mision jashtë vendit dhe kishte një qëndrim shumë 
pozitiv kur ia shpjegova punën tonë. 

Ai më pyeti, “Çfarë lloj përkrahje ju nevojitet?”.Unë e njoftova për problemet që kishim me 
zyrtarin përgjegjës. Komandanti më pastaj thirri zyrtarin përgjegjës dhe tha “Unë po e dërgoj këtë 
person, dhe të lutem bisedo me të dhe shiko se çka janë duke bërë?” 

Kur u ktheva tek zyrtari përgjegjës ai po priste aty dhe ne u ulëm së bashku. Ai porositi ca 
ëmbëlsira dhe më pastaj njoftoi njësinë e tij për policim në bashkësi. Me këtë rast ai organizoi një 
takim të madh të hapur para thanas (stacionit policor) dhe më njoftoi me komisionin, duke na 
dhënë përkrahje të hapur. 

Më pastaj, e dërguam atë tek bashkësia. Shumë njerëz erdhën të bisedojmë me të, ku ai ua dha 
edhe numrin e tij të telefonit dhe u tha: “Nëse keni ndonjë problem, ju lus që t’më thirrni”. Në 
këtë mënyrë, bashkësia gradualisht zhvillojë një raport të mirë me zyrtarin përgjegjës. 

Trajnimi i punonjësve të 
terenit të BRAC-së në 

Faridpur për të mbajtur 
diskutime për siguri me 

fokus grupe të bashkësive.

©saferworld

"… safety and security, this is 
actually why the community 
committee continues to exist 
and they continue with the 
work because they have 
ownership of the issues."

BRAC District Manager
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Përfshirja e polli shomaj ka qenë gjithashtu e rëndësishme. Edhe pse atë e ka themeluar BRAC-ja, 
ajo është është organizatë e pavarur dhe nuk ka ndonjë lloj ndikimi nga BRAC. Ato janë 
organizata të bazuara në bashkësi, kështu që ajo ka marrëdhënie të mira me BRAC, gjë që është e 
rëndësishme. 

Polli shomaj ka legjitimitetin, andaj edhe mund të udhëheq dhe të lehtësojë proceset … ata i 
motivojnë njerëzit. Ka patur një shembull kur bashkësia po ndërmerrte aktivitete kundër bixhozit 
dhe përdorimit të drogës, ku njerëzit e përfshirë në këto aktivitete po përpiqeshin të ndalnin 
punën e bashkësisë në fushën e sigurisë. Polli shomaj ndërmori veprime për të mobilizuar të gjithë 
pjesëtarët e bashkësisë dhe organizoi një demonstratë për të shfaqur përkrahjen e tyre, gjë e cila i 
dha vetëbesim popullatës. 

Edhe pse financimi është ndalur para një viti, komisionet për veprim ende janë funksionale pasi që 
kjo është nevojë e bashkësisë. Çështja e sigurisë është arsyeja pse komisionet vazhdojnë të 
ekzistojnë dhe vazhdojnë të punojnë sepse kanp krijuar ndjenjën e pronësisë ndaj proceseve. 
Mirëpo, problemi qëndron se komisionet për veprim nuk janë duke punuar aq mirë sa do të 
mundnin sepse kanë nevojë për motivim … por prapëseprapë ata janë aty dhe po i trajtojnë 
çështjet, por jo në nivelin e pritur. 

PO të ndryshonim diçka në të ardhmen … përmes programeve të sigurisë në bashkësi do të duhej 
të ofroheshin grante, por këto grante, por këto grante nk duhet t’i jep vetëm BRAC-ja dhe 
Saferworld, por edhe bashkësia duhet të kontribuojë me një pjesë të parave të veta. Kjo do të 
nënkupton edhe më shumë pronësi. 

Partnerët e Saferworld-it në Bangladesh

ChangeMaker 

www.changemker-bd.org

ChangeMaker është organizatë joqeveritare vullnetare zhvillimore, e cila tenton të zhvillojë njohuritë, 
kapacitetet dhe të vlerësojë shërbimet e njerëzve të margjinalizuar, posaçërisht të femrave dhe 
fëmijëve. E themeluar në vitin 2000, OJQ-ja ChangeMaker ka ekspertizë në zhvillimin e tregjeve për 
ndërmarrje të vogla, për rritjen e kapaciteteve të OJQ-ve dhe pushtetit lokal, për promovimin e 
energjisë alternative dhe të teknologjive mjedisore, për fuqizimin e femrës, për promovimin e 
qeverisjes së mirë, për ruajtjen e mjedisit, për teknologjinë e informimit dhe të komunikimit dhe për 
avancimin e përgjegjësisë korporatave. 

BraC 

www.brac.net

BRAC është organizatë zhvillimore e përkushtuar ndaj zbutjes së varfërisë përmes fuqizimit të të 
varfërve për sjelljen e ndryshimeve në jetën e tyre. E themeluar në Bangladesh në vitin 1972, përgjatë 
evoluimit të saj, organizata BRAC është themeluar si pionere në njohjen dhe trajtimin e shumë 
realiteteve të ndryshme të varfërisë.

BRAC me kalimin e kohës ka mësuar se si t’i gjejë më të varfërit prej të varfërve – të cilët janë në 
nevojë dhe nuk janë prekur prej shumicës së OJQ-ve – dhe t’u ndihmojë atyre për rindërtimin e jetës 
prej fillimit, si dhe për arritjen e pavarësisë financiare.

BRAC punon për luftimin e varfërisë në 70,000 fshatra dhe 2,000 lagje të varfra, duke mbuluar tri të 
katërtën e tërë popullsisë me një pako të integruar të shërbimeve për komunitetet rurale dhe urbane. 
BRAC ka të angazhuar më shumë se 100,000 punonjës – zyrtarë të çështjeve mikrofinanciare, 
mësimdhënës, punëtorë shëndetësorë dhe menaxherë të ndërmarrjeve – që ata të jenë mu në derën 
e shtëpive të familjeve më të varfra, duke i bërë shërbimet e arritshme, relevante dhe të përshtatshme 
sipas nevojës.
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 6
Mësimet e nxjerra 

Nxjerrja e mësimeve mund të jetë detyrë e vështirë dhe është e lehtë që të krijohen huti 
mes identifikimit të mësimeve dhe mësimit të tyre – gjërat të bëhen ndryshe si rezultat i 
asaj që është bërë në të kaluarën. 

Saferworld e pranon se ka nevojë që ne t’i shkëmbejmë përvojat nga puna e sigurisë 
në bashkësi mes ekipeve tona të ndryshme rajonale dhe tematike dhe të punojmë 
për absorbimin e mësimeve përkatëse në politikat e ardhshme institucionale dhe 
programuese të shtetit. Si reagim ndaj këtij objektivi, në vitin 2012 Saferworld e ka 
themeluar një grup të brendshëm të të nxënit dhe të praktikimit për t’i grumbulluar 
njohuritë ndërorganizative rreth qasjeve efektive të sigurisë në bashkësi dhe për 
orientimin e përpjekjeve për shtimin e ndikimit të programeve, politikave dhe 
avokimit tonë. 

Mësimet e nxjerra si rezultat i kësaj iniciative të vazhdueshme kanë shërbyer për t’u 
kontribuar qasjeve tona për promovimin e sigurisë në bashkësi në shtetet e brishta. 
Këtu, ne do t’i prezantojmë disa mësime kyçe që i kemi nxjerrë prej tri shteteve ku 
punojmë – Kosovë, Nepal dhe Bangladesh – për të cilët ne mendojmë se janë më 
relevantit për palët e tjera të angazhuara në ofrimin e sigurisë dhe drejtësisë në 
vendet e prekura prej konflikteve. Mësimet gjithashtu duhet të shërbejnë si burim për 
organizatat e interesuara për gjurmimin sistematik të dëshmive rreth zbatimit dhe 
ndikimit të qasjeve të sigurisë në bashkësi, proces ky të cilin Saferworld do të kërkojë 
ta fuqizojë më shumë gjatë viteve të ardhshme.

Përmes kapitujve në vijm shqyrtohen mësimet në katër fusha kyçe: rezultatet; rëndësia 
e shoqërisë civile; roli i sigurisë në bashkësi brenda një qasjeje të integruar për siguri 
dhe drejtësi; dhe zbatimi i programimit të sigurisë në bashkësi.

Në këtë raport nuk pretendohet se është bërë vlerësim rigoroz i punës së organizatës 
Saferworld për siguri në bashkësi në Kosovë, Nepal dhe Bangladesh. Megjithatë, duke 
e pasur parasysh fokusin aktual të mirëseardhur të donatorëve për demonstrimin 
e rezultateve të prekshme, është relevante për të filluar një kapitull për mesimet e 
nxjerra, duke paraqitur së paku llojin e rezultateve që mund të priten nga programimi 
i sigurisë në bashkësi – nëse jo një vlerësim të nivelit të rezutateve të arritura – dhe 
implikimet që dalim prej këtyre vrojtimeve.

Rezultatet
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Nga shqyrtimi i punës së organizatës Saferworld dhe të partnerëve që është prezantuar 
në tri kapitujt e mëparshëm, mund të identifikohen një numër rezultatesh të 
ndryshme, duke përfshirë mes të tjerash:

 n Informimin e zhvillimit të politikave nacionale përmes sigurimit të marrjes parasysh të 
realiteteve të bazuara të komuniteteve të prekura nga pasiguria (për shembull, procesi 
konsultativ i zhvillimit të Strategjisë së Kosovës për siguri).

 n Përmirësimin e bashkërendimit mes akterëve të ndryshëm vendorë dhe 
ndërkombëtarë të sigurisë përmes punës me rrjetet e shoqërisë civile (për shembull, 
lehtësimi i takimeve bashkërenduese në Kosovë që kanë prodhuar ndikim të prekshëm 
për zhvillimin e udhëzimeve administrative lidhur me rregullimin e funksionimit të 
këshillave komunalë për sigurisë në bashkësi në tërë Kosovën).

 n Ngritjen e qeverisjes lokale përmes zhvillimit të kapaciteteve të bashkësive për 
kërkimin më konstruktiv të ofrimit të shërbimeve më të mira dhe përmes mbështetjes 
së të gjithë akterëve për identifikimin dhe zbatimin e zgjidhjeve për problemet e 
bashkësive (në Kosovë, angazhimi me bashkësitë ka shërbyer si mjet për të siguruar që 
politikat dhe zotimet të zbatohen me të vërtetë në nivelin komunal). 

 n Përmirësimin e besimit dhe raporteve mes bashkësive dhe ofruesve të sigurisë, si dhe 
përfaqësuesve të qeverisë lokale (për shembull, gratë në lokacionet e projektit në Nepal 
ndihen më të sigurta për paraqitjen e ndonjë ankese tek policia, dhe bashkësia e policia 
kanë krijuar raporte më të afërta në Kishoreganj).

 n Rishpërndarjes së burimeve për përmbushjen e nevojave të bashkësive (për shembull, 
Policia e Bangladeshit kryen patrulla në këmbë nëpër zonat që janë identifikuar si 
lokacione ku ndodhin ngacmimet seksuale prej pjesëtarëve të bashkësisë). 

 n Ngritjes së kapacitetit të shoqërisë civile për t’iu dhënë këshilla ofruesve të sigurisë 
rreth punës së tyre (për shembull, themelimi i Forumit për Siguri në Kosovë dhe Grupi 
i Nepalit për zvogëlimin e dhunës me armë).

 n Themelimit të besimit mes grupeve sociale (për shembull Forumi i Lagjes së 
Boshnjakëve në Mitrovicën veriore).

 n Fuqizimit të grave në debate rreth nevojave të tyre për siguri dhe vendimmarrje për 
trajtimin e atyre nevojave (për shembull në Rameçap dhe Danusha në Nepal, si dhe në 
Kishoreganj në Bangladesh).

 n Përmirësimit të përvojës së grave dhe vajzave në fushën e sigurisë (për shembull, siç 
është raportuar në Rameçap dhe Danusha në Nepal). 

 n Mobilizimit të të rinjëve për trajtimin e çështjeve të sigurisë – ‘dividenti i dyfishtë’ 
duke pasur parasysh që të papunët apo rinia që nuk është e punësuar mjaft mund 
shpeshherë të jenë edhe kontribuues të pasigurisë (për shembull, Qendra informative 
për siguri të bashkësisë në Kamrangirçar, Bangladesh). 

 n Kontribuimit potencialin e shtuar për të fituar për popullatën e varfër dhe të 
margjinalizuar (për shembull, si rezultat i Qendrës për siguri të fëmijëve në 
Kamrangirçar, Bangladesh).

Këtu vlen të theksohen dëshmitë që sugjerojnë që qasjet e bazuara në bashkësi për 
ofrimin e sigurisë mund të japin rezultate edhe në mjediset shumë të ndjeshme dhe të 
vështira. 

Ndonëse në fillim mund të duket si rezultat i kufizuar, ndoshta edhe si produkt, 
rëndësia e themelimit të një forumi në Mitrovicën e veriut ku pjesëtarët e 
komuniteteve etnike serbe dhe shqiptare u ulën së bashku për t’i diskutuar sfidat e 
përbashkëta rreth sigurisë nuk duhet të nënvlerësohet (shihni faqen 13). Në periudhën 
katërmbëdhjetë vjeçare, kjo është hera e parë që OShC-të dhe bashkësitë kanë filluar 
të angazhohen për trajtimin e këtyre çështjeve të ndjeshme në Kosovën veriore, pjesë 
e cila është mjedis jashtëzakonisht i ndarë dhe shpeshherë armiqësor. Ndonëse vetëm 
një hap në drejtimin e duhur, megjithatë i rëndësishëm dhe diçka që nuk ka mundur 

Arritja e rezultateve 
të prekshme dhe të 

matshme 
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të bëhet pa njohurinë e afërt të dinamikave politike lokale që vijnë prej punës së 
drejtpërdrejtë në nivelin e bashkësisë. 

Ngjashëm me këtë, ndonëse konteksti i kontestuar nacional politik në Nepal e 
vështirëson shumë angazhimin në çështjet rreth dhe sigurisë (për shoqërinë civile të 
Nepalit dhe edhe më shumë për OJQ-të ndërkombëtare), Saferworld dhe partnerët 
kishin mundësi që të angazhoheshim në mënyrë konstruktive me ofruesit lokalë 
të sigurisë dhe me autoritetet. Burimet e ofruara prej disa KZhF-ve lidhur me 
mbështetjen e zbatimin e planeve të veprimit të sigurisë në bashkësi janë ilustrime të 
mira (shihni faqen 22). Kjo sugjeron që marrja e qasjes e sigurisë e bazuar në bashkësi 
mund të arrijë rezultate të lokalizuara dhe përfitime të prekshme për popullatën, edhe 
kur mundësitë për ndryshime në nivel nacional janë të kufizuara. 

Sfidë për ata që mendojnë rreth dizajnimit dhe organizimit të qasjeve për siguri të 
bazuara në bashkësi është mbajtja e përqëndrimit në hierarkinë e duhur të rezultateve: 
cili është ndikimi përfundimtar apo pika e ndërhyrjes? 

Me një modalitet të programit që i fuqizon bashkësitë për identifikimin dhe trajtimin e 
nevojave të tyre të sigurisë, është e lehtë të fokusohesh në produktet imediate të punës 
në nivel të bashkësisë – problemet specifike të sigurisë në bashkësi të identifikohen 
dhe të zgjidhen (për shembull, rregullimi i trotuareve nëpër fshatrat ku ka shqetësime 
rreth aksidenteve rrugore apo pastrimi i mjeteve të pashpërthyera prej pemishteve të 
fermerëve). Këto rezultate janë tejet të rëndësishme për qasjet në siguri të bazuara në 
bashkësi, meqë ato i përfaqësojnë efektet e prekshme të mbështetjes së komuniteteve 
për t’u bashkuar me ofruesit e sigurisë dhe autoritetet lokale për trajtimin e brengave 
të vendosura si prioritet nga vet komunitetet. Megjithatë, në teorinë më të gjerë 
të ndryshimeve për siguri në bashkësi që ka për qëllim trajtimin e disa çështjeve 
strukturore themelore që shpijnë në konflikte dhe pasiguri, këto lloje produktesh më 
mirë do të ishte të konsideroheshin si rezultate të ndërmjetme – rrugë përmes së cilës 
ndodhë ndikimi më domethënës i aktivitetit. 

Qëllimi përfundimtar i aktiviteteve për siguri në bashkësi është ndryshimi i raporteve 
dhe i sjelljeve të akterëve kyçë – vet bashkësive dhe pjesëtarëve të tyre, autoriteteve 
lokale dhe ofruesve të sigurisë. Andaj, fokusi strategjik i të menduarit rreth ndikimit 
të qasjeve të sigurisë të bazuara në bashkësi duhet të jenë këto raporte dhe sjellje. 
Gjithsesi që ndikimet individuale në nivel të komunitetit janë tejet të rëndësishme, 
por nuk janë hallkë e fundit e zinxhirit. Ndikimi i përgjithshëm i qasjeve për siguri 
të bazuara në bashkësi duhet të jetë kontribut për ofrimin e aftë, llogaridhënës dhe 
reagues të sigurisë dhe të drejtësisë, së bashku me qytetarinë e fuqizuar, zhvillimin 
e raporteve më të gjera shtet-shoqëri dhe fuqizimin e kontratës speciale brenda 
shoqërive. 

Fakti që qasjet për siguri të bazuara në bashkësi mund të japin rezultate nëpër 
nivele të ndryshe sugjeron se monitorimi dhe vlerësimi i këtij programimi duhet të 
pasqyrojë ndryshim në raportet brenda dhe mes vet bashkësive, ofruesve të sigurisë 
dhe autoriteteve relevante. Është me rëndësi që të dihet se nuk do të ketë model të 
përgjithshëm për ndryshimet që kërkohen, dhe që përzierja precize e rezultateve të 
dëshiruara duhet të bazohet në një vlerësim të thellë të asaj që nevojitet, dhe që është e 
mundshme, në secilin kontekst. 

Matja e gjërave të 
duhura në mënyrën e 

duhur 
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 20  Ndonëse në Kaukas, Saferworld ka filluar me përdorimin e një sistemi të monitorimit të bashkësisë të bazuar në tekst të 
incidenteve të sigurisë. Shih për shembull, ‘Changing perceptions through innovation/Ndryshimi i perceptimeve përmes 
risive’, 31 tetor 2012 (www.saferworld.org.uk/news-and-views/case-study/33).

Siguria në bashkësi si pjesë përbërëse e paqes dhe shtetndërtimit 
Ndonëse kjo është fushë që ka nevojë për më shumë hulumtime, nga përvoja e Saferworld në 
Kosovë, Nepal dhe Bangladesh shihet se qasjet për siguri të bazuara në bashkësi mund të japin 
disa kontribute për paqe dhe shtetndërtim. 

Së pari, vlen të theksohet se angazhimi i nivelit lokal ka një vlerë në vete. Njerëzit nuk përjetojnë 
pasiguri në nivel institucional, por në atë personal apo lokal, dhe qasja e sigurisë e bazuar në 
bashkësi ka për qëllim që ta përmirësojë jetën e qytetarëve përmes ndihmës dhënë atyre për 
trajtimin e sfidave imediate të sigurisë, me të cilat ata përballen. Kjo gjithashtu e pranon se, në 
shumë kontekste, qeverisja lokale është thelbësore për organizimin e jetës sociale, politike dhe 
ekonomike dhe si e tillë mund të shikohet si kontrata e parë sociale që njerëzit e përjetojnë. 
Kështu që trajtimi i raporteve dhe i llogaridhënies jofunksionale në këtë nivel është gjë kyçe për të 
siguruar mënyra të qëndrueshme për trajtimin e shumë llojeve të problemeve, përfshirë 
pasigurinë dhe dhunën. 

Përmes krijimit të lidhjes më konstruktive të qytetarëve dhe përfaqësuesve të shtetit – qofshin ata 
ofrues të sigurisë apo autoritete të tjera – qasjet e sigurisë të bazuara në bashkësi mund të 
kontribuojnë për krijimin e raporteve të përmirësuara shtet-shoqëri dhe për ngritjen e legjitimitetit 
të shtetit. Saferworld gjithashtu do të dëshironte që të bënte hulumtime të mëtejme të potencialit 
për programe të sigurisë në bashkësi për të ndihmuar me fuqizimin e lidhjeve mes sistemeve 
formale dhe joformale të sigurisë dhe drejtësisë, të cilat njihen shumë e më shumë si pjesë e 
rëndësishme e shtetndërtimit. 

Përmes përqendrimit në brengat që vet bashkësitë i caktojnë si prioritete, qasjet e sigurisë të 
bazuara në bashkësi mund të ndihmojnë në trajtimin e simptomave, si dhe shkaqeve të 
tensioneve e dhunës. Ndihma e dhënë për shtimin e besimit të bashkësive, paralelisht me raportin 
e tyre me bashkësitë e tjera dhe autoritetet, kontribuon për krijimin e një mostolerance të atyre 
bashkësive ndaj dhunës. Në mënyrë të ngjashme, mbështetja e mundësisë së shoqërisë civile për 
t’u angazhuar në çështjet rreth konfliktit dhe sigurisë i zhvillon dhe rifuqizon ‘kapacitetet e 
rëndësishme për paqe’ brenda shoqërive të prekura prej konflikteve apo brenda shoqërive të 
brishta. 

Bashkësitë 

Duke e pasur parasysh që mbështetja dhënë bashkësive për analizimin dhe artikulimin 
e nevojave të tyre dhe për zhvillimin e zgjidhjeve është pjesë themelore e teorisë së 
ndryshimit për sigurinë në bashkësi, ky përqendrim në fuqizim gjithashtu duhet t’i 
kontribuojë monitorimit të këtyre programeve. 

Në një nivel, kjo do të mund të thotë se partnerët e projektit që monitorojnë se sa 
është i efektshëm konsultimi me bashkësi në ofrimin e ndihmesës për të njëjtat në 
identifikimin e shqetësimeve të tyre, si dhe sa është i efektshëm mobilizimi pasues 
i bashkësisë në trajtimin e këtyre problemeve. Kjo qasje për zgjidhje të problemit 
kërkon fleksibilitet, meqë para se programi të ketë filluar punën me bashkësitë është 
e pamundur të dihet saktësisht se cilat çështje do t’i vendos si prioritet bashkësia. 
Rrjedhimisht, ‘oferta e rezultateve’ për dizajnimin e programeve të sigurisë në bashkësi 
zakonisht duhet të ketë më pak të bëjë me trajtimin e çështjeve specifike dhe më shumë 
me procesin e identifikimit dhe trajtimit me sukses të brengave që bashkësia i ka për 
sigurinë. 

Diçka që është më domethënëse, vënia e bashkësive mu në qendër të programit 
gjithashtu bartë implikime për mënyrën e monitorimit të programeve. Bashkësitë 
duhet të mbështetet për monitorimin e dinamikave të sigurisë që janë brengosëse 
për ato dhe për zhvillimin e indikatorëve të vet bazuar në gjërat që ato i konsiderojnë 
si më relevantet. Kjo duhet të zhvillohet paralelisht dhe duhet ta pasurojë llojin e 
monitorimit që kërkohet për demonstrimin e llogaridhënies së programeve ndaj 
donatorëve. Kjo është fushë relativisht e re për Saferworld20, të cilën jemi duke filluar ta 
integrojmë në dizajnimin e disa programeve të sigurisë në bashkësi, përfshirë edhe në 
Nepal.
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Po ashtu, është e rëndësishme të kuptohen perceptimet ndryshuese të qytetarëve 
për pasiguri me kalimin e kohës. Kuptimi i këtyre perceptimeve është fushë kyçe 
e studimeve, e cila duhet ta pasurojë zhvillimin e strategjive dhe programeve 
rreth ofrimit të sigurisë dhe drejtësisë (perceptimet e pasigurisë shpesh janë aq 
domethënëse sa edhe situata ‘objektive’ e sigurisë në raportin e tyre me dinamikat e 
konfliktit), si dhe mjetet për monitorimin e ndikimit kyç të synuar të veprimeve për 
siguri në bashkësi. 

Gjithashtu, monitorimi i ndryshimeve të sjelljeve brenda dhe mes bashkësive është 
i rëndësishëm. Brenda bashkësive, rëndësi duhet t’iu kushtohet faktorëve, siç janë 
mundësia e grupeve të margjinalizuara (duke i përfshirë gratë, të rinjtë, minoritetet 
etnike apo grupet me të ardhura të ulëta) për të marrë pjesë në identifikimin e 
problemeve dhe në planifikimin e veprimeve apo rolit të elitave lokale, të cilat 
shpeshherë mund të kenë interes për mbajtjen e status kuos. Pjesa veriore e Mitrovicës 
(faqe 13) është shembull i mirë i asaj se si njohja e dinamikave politike dhe sociale 
brenda bashkësisë është e rëndësishme për njohjen e dimensionit kyç të ndikimit të 
programit. Aty ku është e mundur, raporti mes bashkësive gjithashtu mund të jetë i 
rëndësishëm – për shembull, nëse janë të angazhuara në punën ndërkufitare të sigurisë 
në bashkësi apo në zonat ku konflikti mes bashkësive është i rëndomtë.

Ofruesit e sigurisë dhe autoritetet lokale 

Së bashku me përcjelljen e ndryshimeve në sjelljen dhe marrëdhëniet brenda 
bashkësive dhe mes tyre, të kuptuarit e ndryshimeve brenda ofruesve të sigurisë dhe 
pushtetit lokal dhe, që është më e rëndësishmja, në raportin mes këtyre palëve dhe 
bashkësive, është gjithashtu bazik për qasjet e sigurisë të bazuara në bashkësi. 

Derisa punohet në anën e ‘kërkesës’, duke u ndihmuar bashkësive dhe grupeve të 
shoqërisë civile për të fituar më shumë vetëbesim dhe për të qenë më të afta për të 
artikular shqetësimet e tyre e që është edhe aspekti kryesor i punës për sigurinë 
në bashkësi, qasja e sigurisë e bazuar në bashkësi gjithashtu nënkupton punë të 
njëkohshme me ofruesit e sigurisë dhe me pushtetin lokal, gjegjësisht me anën e 
‘ofruesve’ të përgjegjshëm të sigurisë e drejtësisë. 

Shpeshherë ofruesit e sigurisë fillimisht mund të mos jenë të gatshëm që të 
angazhohen me bashkësitë, ndoshta duke mos e kuptuar vlerën që këto angazhime 
mund t’ia sjellin përpjekjeve të tyre për ofrimin e shërbimeve efektive për siguri. 
Nganjëherë, ofruesit e sigurisë mund ta konsiderojnë këtë qasje si kërcënim apo 
rrezikim ndaj rolit të tyre. Ngjashëm me këtë, edhe kur ofruesve të sigurisë iu ofrohen 
inkurajimet e duhura për të reaguar ndaj nevojave të atyre që iu shërbejnë (dhe që u 
japin llogari) ata mund të kërkojnë mbështetje në mënyrë që gjërat që kërkohen prej 
tyre të mund t’i shndërrojnë në reagime të duhura. 

Meqë bashkësitë shpeshherë identifikojnë çështje që mund të mos jenë në kuadër 
të mandatit të ofruesve të sigurisë – në veçanti çështjet e natyrës socio-ekonomike 
– raporti mes bashkësive dhe autoriteteve lokale është gjithashtu i rëndësishëm. Kjo 
është shpeshherë e vërtetë me politikat në nivelet lokale dhe qendrore – për shembull, 
ndërveprimi mes liderëve politikë lokalë, strukturave qeveritare dhe ofruesve të 
sigurisë. 

Të gjitha këto ndryshime potenciale duhet të merren parasysh kur të mendohet 
për rezultatet që priten prej programeve të sigurisë në bashkësi (dhe kapacitetet e 
nevojshme për zbatimin e tyre).

akterët vendorë dhe ndërkombëtarë 

Shpeshherë, politikat vendore apo proceset vendore të reformimit kanë efekt të 
fuqishëm mundësues apo pamundësues mbi potencialin për veprimet që janë më 
specifike për mjedisin vendor (për shembull, në Kosovë, ndikimi negativ që udhëzimi 
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administrativ i vjetër për rregullimin e këshillave komunale për siguri në bashkësi 
kishte mbi funksionimin e këtyre organeve në mbarë Kosovën, dhe efekti mundësues i 
udhëzimit administrativ të ri – shih faqen 11). 

Siguria në bashkësi është modalitet intensiv i programimit për sa i përket kohës 
dhe punonjësve dhe do të ishte vështirë të organizoheshin programe të sigurisë në 
bashkësi në çdo pjesë të shtetit. Por përmes përdorimit të dëshmive të krijuara prej 
veprimeve në nivel të komunitetit për të ndikuar në mënyrë konstruktive mbi ofrimin 
e sigurisë së miratuar dhe të mbështetur prej akterëve vendorë dhe ndërkombëtarë, 
do të ishte e mundur të promovohej një qasje më reaguese ndaj ofrimit të sigurisë 
nëpër zonat që nuk janë drejtpërdrejtë nën fushën e veprimit të programeve për siguri 
në bashkësi. Fuqizimi i lidhjeve me akterët vendorë dhe ndërkombëtarë të sigurisë 
gjithashtu ndihmon për të siguruar që iniciativat e bashkësisë lokale t’i kontribuojnë 
ndryshimeve afatgjata, të qëndrueshme dhe mbarështetërore.

Mësimet e nxjerra 
Kur të mendohet për rezultatet që priten nga veprimet për siguri në bashkësi, ekziston një numër 
mësimesh për donatorët dhe agjencitë zbatuese që dalin prej observimeve të sipërme:

… Për rezultatet që mund të arrihen në mjedise shumë të vështira nevojitet realizëm, së bashku 
me pranimin e asaj se rezultatet që në dukje janë të vogla në të vërtetë mund të pasqyrojnë 
themel për progresin e ardhshëm dhe për rezultatet domethënëse në mjediset më të vështira. 
Pritshmëritë për rezultate duhet të bazohen në analizën e hollësishme të kontekstit.

… Teoritë e ndryshimit duhet të përdoren për themelimin e hierarkisë së duhur dhe kuptimplote 
të rezultateve që kërkohen, paralelisht me shpjegimin koherent të asaj se si produktet e nivelit më 
të ulët apo të mesëm i kontribuojnë ndikimeve më të gjera. Programet duhet të vlerësohen 
kundrejt arritjes së rezultateve individuale në kuadër të kësaj teorie të ndryshimit (ofrimit) dhe 
relevancës së teorisë së ndryshimit për kontekstin (dizajnin). Rezultatet e këtyre vlerësimeve duhet 
vazhdimisht të shërbejnë si informim për zhvillimin e teorive të mëtejme të ndryshimeve që si 
rezultat shërbejnë si kornizë për mundësitë e ardhshme financuese.

… Dizajnet e programit dhe kornizat e financimit duhet të jenë mjaftë fleksibile për të 
demonstruar një shkallë të durimit strategjik, përmes bërjes të asaj që mund të bëhet kur 
pengesat kontekstuale nuk lejojnë progres domethënës dhe pastaj duhet të jesh mjaft agjil për të 
reaguar me shpejtësi në rast të ndonjë ndryshimi në kontekst, i cili hap mundësi për ndryshime 
më domethënëse.

… Ndryshimet që qasjet e sigurisë të bazuara kanë për qëllim t’i sjellin janë ndryshimet e 
raporteve dhe të sjelljeve, të cilat mund të jenë vështirë të maten në mënyrën konvencionale. 
Andaj, dizajnet e programit duhet të parashohin monitorimin dhe vlerësimin pjesëmarrës, përmes 
studimeve të rasteve, fokus grupeve apo mjeteve të tjera analitike cilësore dhe të fuqishme. 

… Meqë organizatat që janë partnere vendore shpesh mund të jenë të mësuara me qasjen e 
monitorimit në aspektin e produkteve sesa të ndryshimeve më të gjera (dhe prapseprapë janë 
shpeshë aktere me qasjen më të drejtpërdrejtë në informatat rreth ndryshimeve të sjelljeve dhe 
raporteve, në veçanti brenda dhe mes komuniteteve), është shumë e rëndësishme që të gjithë 
partnerët në programet për siguri në bashkësi ta krijojnë një mirëkuptim të përbashkët rreth 
rezultateve përfundimtare që kërkohen dhe t’i ngrisin kapacitetet e nevojshme për monitorim të 
fuqishëm dhe cilësor.

… Në bazë të analizës së thellë të kontekstit dhe teorisë pasuese të fuqishme të ndryshimit, 
donatorët dhe agjencitë zbatuese duhet të zhvillojnë mënyra të komunikimit të rezultateve të 
rendit më të lartë të intervenimeve të sigurisë në bashkësi dhe të produkteve imediate të nivelit të 
bashkësisë të cilat nganjëherë janë më lehtë për t’u identifikuar. 

Shoqëria civile nacionale dhe lokale ka role domethënëse në përpjekjet për 
promovimin e ofrimit të aftë, llogaridhënës dhe reagues të sigurisë. Këtu ne do t’i 
shqyrtojmë disa prej këtyre roleve dhe mbështetjen që kërkohet për luajtjen efektive të 
atyre roleve nga ana e shoqërisë civile. 

Rëndësia e 
shoqërisë civile 
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Nga përvoja e Saferworld gjatë tri viteve të fundit të punës në Kosovë, Bangladesh 
dhe Nepal shihet se shoqëria civile ka së paku katër role për të siguruar efektivitetin 
e reformave në sektorin e sigurisë: angazhimi me bashkësitë; bashkërendimi mes 
akterëve të ndryshëm; kontributi për zhvillimin dhe përhapjen e politikave dhe 
legjislacionit; si dhe mbështetja e monitorimit të reformave dhe llogaridhënies për to. 

angazhimi me bashkësitë 

Nuk është e mundur që brenda natës të krijohet një marrëdhënie e besimit e 
nevojshme për identifikimin dhe trajtimin e çështjeve komplekse dhe të ndjeshme 
lidhur me sigurinë e bashkësive. Krijimi i kësaj marrëdhënieje merr kohë, kërkon 
durim dhe nivel të lartë të njohurive e të vetëdijesimit kulturor nga ana e bashkësive. 

Duke marrë parasysh këtë realitet, në Kosovë, Nepal dhe Bangladesh OShC-të lokale 
dhe ato mbarështetërore kanë qenë të domosdoshme për krijimin dhe ruajtjen e këtyre 
marrëdhënieve me bashkësitë. Në shumë kontekste, jo vetëm se do të ishte vështirë nga 
aspekti logjistik për organizatat ndërkombëtare që vet t’i ndërtojnë këto marrëdhënie, 
por qëndrimet politike dhe kulturore e sociale në fakt mund t’i ndalojnë ata nga një gjë 
e tillë. 

Pasi që këto marrëdhënie me bashkësi janë bazë e tërë kontekstit të sigurisë në 
bashkësi, kjo nënkupton rol qendror për shoqërinë civile komunale dhe atë qendrore 
lidhur me qasjet e sigurisë të bazuara në bashkësi. 

Bashkërendimi mes akterëve të ndryshëm

Shoqëria civile gjithashtu mund të luajë rol shumë të madh në bashkërendim mes 
akterëve të ndryshëm të përfshirë në ofrimin e sigurisë apo në mbështetjen për 
ofrimin e saj. Ky bashkërendim mund të jetë vertikal (mes niveleve të ndryshme të 
vendimmarrjes, siç janë forumet e fshatrave, qarqeve dhe forumet nacionale) apo 
horizontal (duke ofruar jo vetëm lidhje të drejtpërdrejtë me bashkësitë, por edhe 
hapësirë për forumet e ndryshme të nivelit të njëjtë për të ndërvepruar dhe shkëmbyer 
informata me njëri tjetrin). 

Në Kosovë, për shembull, janë grupet e shoqërisë civile ato të cilat shpeshherë e 
ofrojnë temën e përbashkët për siguri në bashkësi mes niveleve nacionale, komunale 
dhe niveleve bazë të shoqërisë së Kosovës. Duke i pasur parasysh kufizimet e shpeshta 
të mandateve apo pengesat operacionale, me të cilat përballen shumë akterë vendorë 
dhe ndërkombëtarë, shoqëria civile ka potencial për ofrimin e hapësirës neutrale 
të pranueshme për shkëmbimin e ideve dhe bashkërendimin e planifikimit, siç ka 
ndodhur në Kosovë. As misioni i BE-së, EULEX-i e as ICITAP i ShBA-ve nuk kanë 
mundësi që të operojnë në veriun e Kosovës, andaj i mbetet shoqërisë civile që t’i 
kanalizojë informatat dhe analizat mes këtyre organizatave dhe akterëve në veri.

Shoqëria civile ndërkombëtare, duke punuar së bashku me shoqërinë civile vendore, 
gjithashtu mund të luajë rolin e mbajtjes së takimeve apo ndarjes së përbashkët 
të informatave. Për shembull, Saferworld nganjëherë e ka pasur mundësinë për të 
vepruar si urë mes bashkësisë dhe shoqërisë civile dhe zyrtarëve të EULEX-it në 
Kosovë, si dhe vendimmarrësve të BE-së në Bruksel.

Kontributi për zhvillimin dhe përhapjen e politikave dhe legjislacionit 

Në Kosovë, shoqëria civile ka luajtur një rol kyç për zhvillimin e politikave dhe 
legjislacionit lidhur me ofrimin e sigurisë (shihni faqen 12). Përfshirja e shoqërisë 
civile ndihmon jo vetëm për zhvillimin e politikave dhe ligjeve që janë më 
relevante për realitetet e personave që i prekin, por edhe për krijimin e pronësisë 
dhe të pranueshmërisë së këtyre instrumenteve në mesin e shoqërisë civile dhe 
komuniteteve. 

Roli i shoqërisë 
civile në sigurimin e 

reformave efektive në 
sektorin e sigurisë 
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Si vazhdim nga kjo pikë, shpeshherë pranohet se shoqëria civile mund të luajë rol të 
dobishëm për përhapjen e politikave dhe ligjeve të reja dhe për ngritjen e vetëdijesimit 
rreth tyre. Megjithatë, jo vetëm që politikat dhe legjislacioni i tillë do të kenë mundësi 
të jenë më të fuqishme, nëse zhvillohet përmes konsultimeve të gjera, të cilat shoqëria 
civile shpeshherë mund t’i lehtësojë, por mundësia dhe dëshira e shoqërisë civile për 
promovimin dhe shpjegimin e këtyre reformave do të jetë më e lartë nëse investohet në 
zhvillimin e tyre. Procesi konsultatativ duhet të shihet jo vetëm si pjesë e zhvillimit të 
politikave dhe legjislacionit të ri, por edhe si hap i parë për ngritjen e profilit të vet dhe 
krijimin e pëlqimit të të tjerëve.

Monitorimi dhe llogaridhënia 

Shoqëria civile gjithashtu luan rol në monitorimin e zbatimit të reformave të sektorit 
të sigurisë përmes ofrimit të një elementi të llogaridhënies publike, por edhe përmes 
përfshirjes së qytetarëve në monitorim të vazhdueshëm. Këto kontribute janë të 
nevojshme për rafinimin dhe përshtatjen e vazhdueshme të proceseve të reformimit, 
përmes testimit të teorisë kundrejt realitetit. Andaj kjo lloj mbikëqyrjeje duhet të 
shihet si kontribut i dobishëm për zhvillimin e strategjive të ofrimit të sigurisë dhe jo 
vetëm si mekanizëm i llogaridhënies. 

Në shumë kontekste, shoqërisë civile i është mohuar hapësira për t’u angazhuar në 
çështjet e sigurisë. Rrjedhimisht, kapaciteti i shoqërisë civile për analizimin kritik dhe 
avokimin konstruktiv në këtë fushë shpeshherë është i kufizuar. Duke i pasur parasysh 
funksionet e rëndësishme të shoqërisë civile për reformimin e suksesshëm të sektorit 
të sigurisë, është me rëndësi që të shikohen mësimet që mund të jenë në dispozicion 
për mënyrën e mbështetjes së zhvillimit të kapacitetit të shoqërisë civile në këtë fushë. 

shkëmbimet dhe të mësuarit e përbashkët 

Në Kosovë, Nepal dhe Bangladesh, Saferworld ka vërtetuar se ofrimi i mundësisë për 
vizita shkëmbyese, në veçanti për shkëmbime rajonale, ka qenë mënyrë e suksesshme 
për ta mbështetur zhvillimin e kapaciteteve të shoqërisë civile. 

Në vitin 2011, për shembull, Saferworld e ka moderuar një konferencë rajonale me 
temën ‘Siguria në bashkësi në Ballkanin perëndimor’ duke i sjellë në një tryezë akterët 
e sigurisë në bashkësi prej Shqipërisë, Bosnje e Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë, 
Malit të Zi me organizatat partnere të Saferworld në Kirgistan, Taxhikistan dhe 
Kaukaz. Pjesëmarrësit i shkëmbyen përvojat e kornizave të ndryshme juridike dhe 
institucionale dhe qasjeve për promovimin e sigurisë në nivel të bashkësisë. Policia 
e Kosovës bëri prezantimin e punës së tyre për uljen e suksesshme të numrit të 
aksidenteve në komunikacion në Kosovë, ndërsa organizatat partnere prej Kirgistanit 
dhe Taxhikistanit që atëherë i kanë shfrytëzuar këto qasje për trajtimin e aksidenteve 
të komunikacionit, të cilat shkaktonin tensione dhe incidente të dhunës nëpër zonat 
kufitare mes dy shteteve.

Këto vizita shkëmbyese mund të jenë të dobishme për të ndihmuar në zhvillimin 
e vizionit thelbësor mbështetës të qasjeve të sigurisë të bazuara në bashkësi me 
partnerët, duke ua mundësuar atyre që ta shohin atë qasje nga afër dhe t’i diskutojnë 
idetë me homologët që merren me çështje të ngjashme në kontekste të ndryshme. 
Vizitat shkëmbyese mes partnerëve prej Nepalit dhe Bangladeshit, për shembull, ishin 
të suksesshme meqë partnerët krijuan kuptim më të thellë të sigurisë në bashkësi dhe 
frymëzuan mënyra për shndërrimin e qasjeve të suksesshme prej një konteksti në 
tjetrin. 

Mbështetja për 
shoqërinë civile 
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 21  Këtu nuk sugjerohet se të mësuarit është proces i njëkahshëm. Sigurimi që hartimi dhe zbatimi i programeve të bëhet 
në bazë të njohurive dhe të kuptuarit të partnerëve vendorë është po aq i rëndësishëm sa edhe ndihmesa në ngritjen e 
kapaciteteve të tyre. 

Ngritja e kapaciteteve kërkon mbështetje afatgjate – dhe nganjëherë edhe 

politike 

Është shumë e qartë se ngritja e suksesshme e kapaciteteve është proces afatgjatë.21 Kjo 
është në veçanti e vërtetë në lidhje me ngritjen e kapaciteteve për punën në ofrimin e 
sigurisë që, siç u cek më lartë, shpeshherë është fushë e panjohur për grupet nacionale 
dhe, në veçanti lokale, të shoqërisë civile. 

Në Kosovë, për shembull, angazhimi afatgjatë ka qenë i domosdoshëm për 
fuqizimin e kapaciteteve dhe të ekspertizës së OJQ-ve vendore për AVL-të dhe 
politikat rreth sigurisë. Megjithatë, përderisa OJQ-të vendore tani gëzojnë ndikim 
të shtuar mbi zhvillimin e politikave nacionale, sfida madhore mbetet ndikimi tek 
palët ndërkombëtare në Kosovë dhe jashtë saj, në veçanti atyre të Brukselit. Duke e 
pasur parasysh vlerën që shoqëria civile mund ta sjellë në aspektin e njohurive dhe 
modaliteteve të nivelit lokal për sa i përket angazhimit, me zvogëlimin e përfshirjes 
së donatorëve në rajon, do të jetë thelbësore për të vazhduar me mbështetjen e OJQ-
ve në Kosovë deri në një pikë ku ato do të kenë mundësi të jenë mjaftueshmërisht të 
vetëqëndrueshme. 

Ngjashëm me këtë, mbështetja dhënë shoqërisë civile nacionale gjithashtu duhet 
ta përfshijë lidhjen aktive të OJQ-ve lokale dhe nacionale me rrjetet e shoqërisë 
civile në rajonin e tyre dhe në nivelin ndërkombëtar. Kjo mund të përfshijë ofrimin 
e mundësive që ato të marrin pjesë nëpër forume apo konsultime të ndryshme 
ndërkombëtare dhe mbështetjen e tyre për t’u angazhuar në avokim dhe dialog 
konstruktiv rreth politikave me institucionet ndërkombëtare përkatëse. 

Duke pasur parasysh që çështjet lidhur me sigurinë mund të jenë të ndjeshme 
apo edhe të rrezikshme për shoqërinë civile për t’u angazhuar në shtetet e prekura 
prej konfliktit apo në shtetet e brishta, gjithashtu ekzistojnë masa që komuniteti 
ndërkombëtar mund t’i ndërmarrë për ta përmirësuar mjedisin për avokim dhe dialog 
– për shembull përmes angazhimit diplomatik me udhëheqësit politike dhe të sigurisë 
dhe përmes shtytjes së mekanizmave formalë për mbrojtjen e shoqërisë civile.

Mësimet e nxjerra 
Kur mendohet për vlerën potenciale të shoqërisë civile nacionale në intervenimet për siguri në 
bashkësi dhe mbështetjen që ajo e kërkon, ekzistojnë një numër mësimesh për donatorët dhe 
agjencitë zbatuese që dalin prej observimeve të mësipërme: 

… Të gjitha intervenimet për siguri në bashkësi duhet të sigurojnë që ato t’i kontribuojnë ngritjes 
së kapaciteteve të qëndrueshme të shoqërisë civile nacionale dhe lokale. Më gjerësisht, donatorët 
duhet të sigurojnë që tenderët për dizajnimin e të gjitha intervenimeve të mëdha të sektorit të 
sigurisë apo sundimit të ligjit me këmbëngulje të kërkojnë nga agjencitë apo konsorciumet 
ofertuese që ta përfshijnë një rol domethënës për partnerët e shoqërisë civile në dizajnimin, 
zbatimin dhe monitorimin e këtyre intervenimeve, si dhe një komponent për ngritjen e 
kapaciteteve përkatëse të shoqërisë civile.

… Palët ndërkombëtare që i mbështesin përpjekjet për promovimin e sundimit të ligjit dhe 
përmirësimin e ofrimit të sigurisë dhe drejtësisë duhet të sigurojnë që ata të punojnë në nivel 
diplomatik për ta mbështetur hapësirën e shoqërisë civile për t’u angazhuar dhe për të ndikuar 
mbi politikat dhe vendimmarrjen e lidhur me sigurinë.

… Donatorët duhet ta vazhdojnë trendin drejt programeve të sigurisë në bashkësi të përbëra prej 
shumë shteteve, të cilat përmbajnë objektiva eksplicite dhe linja buxhetore për mësime nga 
kontekstet e ndryshme dhe mbështetje për plotësimin e vazhdueshëm të bazës së dëshmive 
lidhur me qasjet e sigurisë të bazuara në bashkësi.
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Shpeshherë ndodhë që intervenimet për siguri dhe drejtësi duket se veprojnë kryesisht 
në nivel të bashkësisë ose janë kryesisht të centralizuara në nivel institucional. Qasja 
e Saferworld për sigurinë në bashkësi e thekson rëndësinë e punës në mënyrë të 
bashkërenduar në të dyja nivelet, si dhe mes tyre. 

Në Kosovë, ishte tepër e rëndësishme që të lidhet puna e organizatës Saferworld 
dhe e partnerëve të angazhuar në nivelin lokal me reformat dhe nismat që ndodhin 
në nivelin nacional. Për shembull, nëse udhëzimi administrativ për rregullimin e 
këshillave komunalë për siguri në bashkësi nuk do të ishte amandamentuar (rezultat 
ky që mund t’i atribuohet programit të Saferworld dhe partnerëve) do ta rrezikonte 
mundësinë e KKSB-ve për t’i mbështetur në mënyrë efektive përmirësimet e nivelit të 
bashkësisë në fushën e sigurisë në Kosovë (shihni faqen 11). 

Lidhja me sukses e këtyre niveleve të ndryshme të punës kërkon raporte të fuqishme 
me përfaqësuesit e qeverisë dhe të policisë në nivele të ndryshme. Këto raporte duhet 
të krijohen me kujdes – ndonëse raportet jomiqësore mund të jenë të dobishme për 
disa lloje të punës rreth llogaridhënies, këtu ato nuk do të jenë të mjaftueshme. Në 
vend të kësaj, raporti i besimit duhet të krijohet aty ku ofruesit e sigurisë mendojnë 
se kontributi i shoqërisë civile është konstruktiv dhe i dobishëm, duke ua mundësuar 
organizatave të shoqërisë civile dhënien e kritikave të kujdesshme rreth mënyrës së 
operimit të ofruesve të sigurisë dhe autoriteteve pa frikën e rrezikimit të raportit të 
përgjithshëm. 

Në Nepal, përfshirja e policisë dhe e agjencive qeveritare që nga fillimi, dhe 
grumbullimi e reagimi ndaj sugjerimeve të tyre, ka siguruar një nivel të lartë të 
miratimit të programit në nivel të qarkut. Për shembull, shprehja e mbështetjes prej 
ndonjë zyrtari kryesor të qarkut dhe shefit të qarkut të policisë ka shërbyer si themel 
për punë bashkëpunuese në të ardhmen. 

Njëkohësisht, mossigurimi i këtij niveli të pëlqimit dhe raportit me autoritetet dhe 
ofruesit e sigurisë në nivele të ndryshme mund të paraqesë rrezik për programet e 
sigurisë në bashkësi. Në Nepal ekziston nivel i lartë i ndjeshmërisë në nivelin qendror 
– në veçanti me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe policinë e lartë – kur kemi të 
bëjmë me OJQ-të ndërkombëtare që punojnë për çështje të sigurisë, dhe nganjëherë 
mund të jetë e vështirë për ato që ta marrin miratimin e qeverisë për të punuar 
drejtpërdrejt në çështje të sigurisë.

Fuqizimi i bashkësive për artikulimin e brengave rreth sigurisë dhe mbështetja e 
reagimeve të duhura për siguri është thelbësore dhe shpeshherë pjesë e shpërfillur 
e promovimit të sigurisë dhe qasjes në drejtësi. Megjithatë, siç është rasti me qasjet 
e centralizuara dhe të udhëhequra prej institucioneve rreth RSS-së të cilat nuk janë 
adekuate, qasjet e bazuara në bashkësi si të vetme nuk do të sigurojnë transformim 
afatgjatë dhe të qëndrueshëm të ofrimit të drejtësisë dhe sigurisë në shtetet e brishta. 

Si alternativë, puna e nivelit të bashkësisë duhet të shoqërohet nga përpjekje më të 
gjera për ngritjen e kapacitetit të institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë. Kjo nuk 
është çështje e vetëm njërës anë – të dy anët duhet ta plotësojnë njëra-tjetrën dhe t’i 
kontribuojnë njëra-tjetrës. 

Në Kosovë, për shembull, mungesa e zbatimit të Kodit Penal të Kosovë është sfidë 
madhore për zbatimin efektiv të legjislacionit për kontrollimin e AVL-ve. Përvoja 
e Saferworld sugjeron se hallka e këputur në zinxhirin e sistemit të menaxhimit të 
drejtësisë penale janë gjykatat, të cilat nuk janë duke i zbatuar dispozitat e Kodit Penal 
që kanë të bëjnë me AVL-të, duke i rrezikuar kështu përpjekjet e Policisë së Kosovës, 
organizatave të shoqërisë civile dhe të palëve të tjera për fuqizimin e kontrollit të AVL-ve. 

Programimi për siguri 
në bashkësi është i 
nevojshëm, por jo i 

mjaftueshëm 
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Ngjashëm, në Nepal, ekziston një vakum i sigurisë për shkak të mungesës së posteve 
të policisë pas luftës. Kapacitetet e shtuara padyshim se janë pjesë e nevojshme e 
zgjidhjes (në të vërtetë, mund të ketë rrezik për ngritjen e pritshmërive të qytetarëve 
pa punuar njëkohësisht për të siguruar që ofruesit e sigurisë t’i kenë kapacitetet për t’iu 
përgjigjur atyre pritshmërive). Megjithatë, mendimi rreth mënyrës së ngritjes së këtyre 
kapaciteteve duhet t’i përfshijë bashkësitë që do të preken për të siguruar se kapacitetet 
e tyre janë kapacitetet e duhura për përmbushjen e nevojave të bashkësisë – mund të 
mendohet rreth bashkësisë në Nepal, për shembull, që dëshironte numër shtesë të 
policeve femra për trajtimin e brengave të tyre rreth sigurisë (shih faqen 22). 

Mësimet e nxjerra 
Zbatimi i një qasjeje për mbështetjen e ofrimit të sigurisë dhe drejtësisë që integron qasje të 
bazuara në bashkësi me ngritje më tradicionale të kapaciteteve ngërthen në vete disa implikime si 
për donatorët, ashtu edhe për agjencitë zbatuese:

… Agjencitë të zbatojnë programe të sigurisë të bazuara në bashkësi duhet të përfshijnë një 
analizë të thellë të palëve dhe të kompetencave brenda fazave të tyre të dizajnimit dhe të 
sigurojnë se programimi i nivelit të bashkësisë shoqërohet me strategji të avokimit për angazhim 
me akterë relevantë në nivelet lokale dhe nacionale/ndërkombëtare. Kjo strategji e avokimit 
duhet të mbështetet me kapacitete dhe burime njerëzore të nevojshme për zbatim (që donatorët 
duhet t’i pranojnë si kosto legjitime të programit). 

… Krijimi i raporteve dhe i besimit me ofruesit e sigurisë dhe autoritetet e tjera nuk duhet të 
kufizohet në ndonjë ‘fazë të avokimit’, por duhet të veprojë që nga fillimi (dizajnimi) i programit. 
Sa më parë që këta akterë futen në punën e sigurisë në bashkësi, aq më të mëdha do të jenë 
mundësitë që ata ta miratojnë dhe mbështesin atë punë. 

… Palët ndërkombëtar që i mbështesin programet e sigurisë dhe të drejtësisë duhet të sigurohen 
se tërësia e programimit të tyre të kombinuar është e mjaftueshme dhe e bashkërenduar si nga 
ana e ofertës, ashtu edhe nga ana e kërkesës. Donatorët (dhe OJQ-të ndërkombëtare) duhet të 
sigurohen, sa më shumë që të jetë e mundur, që portofolet e tyre t’i plotësojnë portofolet e të 
tjerëve dhe t’iu japin mundësi dhe forume akterëve të ndryshëm – përfshirë në veçanti grupet e 
bashkësisë dhe shoqërisë civile – që t’i informojnë, monitorojnë dhe t’i vlerësojnë në mënyrë 
kritike intervenimet e përqendruara në institucione për siguri dhe drejtësi. 

Përfshirë mësimet e paraqitura më sipër rreth konceptualizimit dhe dizajnimit të 
intervenimeve për sigurinë në bashkësi, puna e Saferworld përgjatë tri viteve të fundit 
paraqet një numër mësimesh që munden t’iu kontribuojnë mënyrës së zbatimit të 
intervenimeve të sigurisë në bashkësi.

Siç u cek më lartë, programet e sigurisë në bashkësi nuk mund të kenë model të 
standardizuar. Në vend të kësaj, një grup parimesh dhe mënyrash të punës duhet të 
përshtaten për kërkesat specifike të kontekstit. 

Për shembull, qasja e Saferworld për sigurinë në bashkësi zakonisht e thekson 
rëndësinë e punës për të krijuar raporte të fuqishme mes bashkësive dhe ofruesve të 
sigurisë apo autoriteteve të tjera relevante lokale, por në Mitrovicë kjo ka paraqitur 
problem – me cilat autoritete të fuqizohen raportet kur e tërë bashkësia nuk e kishte 
pranuar asnjë si legjitime? 

Në vend të kësaj, Saferworld dhe AKTIV ndërmorën një qasje tjetër. Ndonëse 
pjesëmarrësit e BMF kishin punuar bashkërisht për identifikimin e brengave të 
përbashkëta rreth sigurisë, pjesëtarët e përkatësisë etnike serbe dhe shqiptare ishin 
të lirë që të ktheheshin te cilido institucion që ata mendonin se mundeshin që t’iu 
përgjigjeshin në mënyrë legjitime atyre nevojave. Njëkohësisht, Saferworld dhe 
AKTIV morën qëndrimin e angazhimit me cilindo palë që do të mund t’iu përgjigjej 
brengave të ngritura nga BMF, pavarësisht se kush ishin. Në këtë mënyrë ne kishim 
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për qëllim që të siguronim një lidhje neutrale mes BMF dhe institucioneve relevante, 
dhe t’i mbështesnim ato institucione që t’iu përgjigjeshin nevojave të identifikuara të 
qytetarëve. 

Ngjashëm me këtë, është me rëndësi që të kuptohen gjërat që ekzistojnë dhe që të 
vazhdohet zhvillimi i tyre. Ndonëse mund të jetë tërheqëse që të fillohet me dizajnimin 
dhe themelimin e strukturave të reja, grupeve apo platformave, ky rrezikon dyfishim 
apo krijim të strukturave paralele. Saferworld ka vërtetuar se zakonisht është shumë 
më efektive dhe më e qëndrueshme që të angazhohet me ata që tanimë ekzistojnë, dhe 
të kërkohet fuqizimi apo mbështetja e tyre për ndërtimin e atyre kapaciteteve që janë 
të mangëta apo që mungojnë. Kjo qasje zakonisht ka raportin më të mirë mes vlerës së 
krijuar dhe kostos. Themelimi i iniciativave të reja duhet të rezervohet për momentin 
kur nuk ekziston asnjë iniciativë që është e përshtatshme për të punuar me të. 

Shpeshherë, Saferworld e ka vërtetuar se është tejet e rëndësishme që të lihet mjaftë 
kohë për zhvillimin e një vizioni të fuqishëm të përbashkët për sigurinë në bashkësi 
me partnerët zbatues. Ndarja e përbashkët e vizionit të hollësishëm të qëllimit të 
partnerëve përmes sigurisë në bashkësi është themelore për ta siguruar suksesin e 
programit.

Për shembull, në disa kontekste Saferworld është bërë partnere me organizatat me 
përvojë të jashtëzakonshme për të drejtat e njeriut. Në punën e tyre për të drejtat e 
njeriut, këta partnerë me sukses i kanë përdorur qasjet konfrontuese dhe të bazuara 
në fushata për të ushtruar presion mbi qeveritë për zbatimin e kërkesave. Megjithatë, 
qasja e sigurisë në bashkësi nënkupton jo vetëm trajtimin e të drejtave të pjesëtarëve të 
bashkësive, por edhe të përgjegjësive të tyre për krijimin e një bashkësie më të sigurt, 
dhe njohjen dhe pranimin e sfidave me të cilat përballen ofruesit e sigurisë. Andaj, 
krijimi i raporteve të fuqishme dhe konstruktive mes bashkësive dhe ofruesve të 
sigurisë/autoriteteve duhet të jetë në qendër të qasjes. 

Ngjashëm me këtë, siç u theksua, puna për çështje të sigurisë është shpeshherë e re 
për shoqërinë civile, dhe Saferworld ka vërtetuar se organizatat partnere shpeshherë 
janë të mendimit se ato do të kishin përfituar prej kohës më të madhe për absorbimin 
dhe kontekstualizimin e ideve rreth sigurisë në bashkësi. Saferworld tani ka filluar me 
ndarjen e kohës dhe mundësive adekuate për këtë në kuadër të dizajnit të programit –  
për shembull përmes shqyrtimeve të brendshme afatmesme dhe përfshirjes së 
partnerëve në mundësitë vjetore për mësim në kontekste të ndryshme. 

Në fund, puna me bashkërenduesit lokalë prej organizatave partnere në formë 
aktivitetesh është problematike meqë kjo e zvogëlon përkushtimin e tyre ndaj 
programit, e rritë rrezikun e tyre për përdorimin e qasjes tek palët e interesit dhe 
proceset vendimmarrëse për qëllime të tjera (përfshirë nganjëherë zhvillimin e 
aspiratave të tyre politike), dhe i kontribuon ndryshimit të shpeshtë të punonjësve, gjë 
që i rrezikon raportet e besueshme. 

Ndërtimi i besimit mes bashkësive (dhe me ofruesit e sigurisë, pushtetit lokal dhe 
në mes të gjitha këtyre grupeve) merr kohë dhe nuk ka ndonjë rrugë të shkurtër. 
Megjithatë ka një numër mënyrash, ku puna e kujdesshme e nevojshme për ndërtimin 
e besimit mes bashkësive lehtë mund të rrezikohet. 

Në bazë të përvojës së Saferworld-it, projektet afatshkurtra (jo më të gjata se 2 vjet) 
nuk japin kohë të mjaftueshme për ndërtimin e besimit dhe për përfundimin e disa 
cikleve të procesit të sigurisë në bashkësi. Kjo zvogëlon mundësinë që qasja e sigurisë 
në bashkësi të rrënjoset në planifikimet e nivelit lokal, në vendimmarrje dhe në 
procese të ofrimit të sigurisë, duke u bërë kështu të qëndrueshme përtej kohëzgjatjes 
së projektit. Për shembull, në Bangladesh, derisa në një anë pjesëtarët e bashkësisë në 
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Hajirgol raportuan se të vjetrit e fshatrave fqinje kanë filluar t’u drejtohen për t’i pyetur 
se si do të mund të bënin punë të ngjashme në fushën e sigurisë, nga ana tjetër grupi 
punues për siguri në bashkësi ka filluar të takohet me rrallë dhe nuk ka pasur fokus 
apo entuziazëm për t’i trajtuar nevojat e vazhdueshme të bashkësisë për siguri pas 
përfundimit të financimit të projektit. Kjo ka nënkuptuar se punonjësit partnerë kanë 
zvogëluar angazhimin e tyre me bashkësinë përkundër asaj se pjesëtarët e bashkësisë 
kanë vazhduar t’i identifikojnë nevojat e paplotësuara të sigurisë. 

Praktika e përhapur e pagesës së pjesëmarrësve për angazhim në aktivitete apo 
hulumtime është problematike. Kjo mund të çon në tensione mes pjesëtarëve të 
bashkësisë, pasi që të gjithë dëshirojnë të marrin pjesë në mënyrë që të kompensohen, 
duke shpërqendruar kështu vëmendjen nga qëllimi i paraparë i projektit. Praktika e 
pagesës së mëditjeve gjithashtu ushtron presion ndaj organizatave, të cilat zakonisht 
nuk i paguajnë pjesëmarrësit. Kështu, në kuadër të Programit të Saferworld-it në Nepal 
u vendos që të kompensohen vetëm shpenzimet aktuale, siç janë ato të transportit, dhe 
jo dhënia e një shume të caktuar fikse, si dhe të jepet kompensimi vetëm për kohën në 
rastet kur aktivitetet: a) marrin shumë kohë b) nxjerrin informata nga pjesëmarrësit, 
por nuk japin asgjë si kthim (siç janë hulumtimet shkencore, të cilat janë më shumë 
absorbuese dhe nuk krijojnë kapacitete të pjesëmarrësve apo nuk kontribuojnë 
në sigurinë e tyre). Megjithatë, në cilindo kontekst të dhënë është e nevojshme të 
vlerësohet se si mund të ndikojë kjo në aftësinë që kategoritë e ndryshme të pjesëtarëve 
të bashkësisë të mund të marrin pjesë në aktivitete, dhe të ndërmarrin veprimet e 
duhura për t’u siguruar që të mos mbetet asnjë grup i përjashtuar. Në Bangladesh, 
Saferworld dhe partnerët kanë shqyrtuar mënyrat që t’u mundësohet bashkësive të 
investojnë disa nga resurset e tyre vetanake në projekte për ta rritur ndjenjën e tyre të 
pronësisë dhe për t’i kontribuar qëndrueshmërisë – për shembull, pagesa e një shume 
të vogël Qendrës për sigurinë e fëmijëve në Kamrangirçar (një kosto kjo tepër e vogël 
krahasuar me mundësinë që kjo qendër ua jep prindërve për t’u punësuar dhe fituar). 

Qasjet e sigurisë të bazuara në bashkësi në thelb përfshijnë bashkësitë përkrahëse me 
qëllim të artikulimit të shqetësimeve të tyre prioritare të sigurisë, ku kjo mund të çojë 
në një vistër të gjerë çështjesh, të cilat mund të identifikohen si çështje të sigurisë, ashtu 
siç u cek në kapitullin për Nepalin (shih 23). Pjesërisht kjo ndodh për shkak të realitetit 
të thjeshtë se njerëzit nuk e përjetojnë jetën në pjesë të ndara në mënyrë precize. Kjo 
është njëra prej arsyeve pse Saferworld ka avokuar për një përkufizim më të gjerë dhe 
të integruar të sigurisë, i cili përfshinë një numër çështjesh, të cilat i bëjnë njerëzit që 
jetojnë në bashkësi të prekura nga konflikti të ndjehen të pasigurt. 

Ne gjithashtu kemi konstatuar se për të fituar besimin e bashkësive dhe pranimin e 
programeve për siguri në bashkësi, ata shpesh kanë nevojë të shohin ndonjë rezultat 
të prekshëm të projektit. Për bashkësitë mund të jetë e vështirë, posaçërisht për ato që 
më parë e kanë kuptuar sigurinë si një çështje tabu, të kuptojnë përparësitë e qeverisjes 
së ‘butë’ apo të rezultateve të ndërlidhura. Rezultatet më të prekshme, posaçërisht ato 
që ndërlidhen me jetesën apo me infrastrukturën publike, mund të jenë si pikënisje në 
të menduarit për ndryshimet më pak të kapshme (posaçërisht duke marrë parasysh 
fillimin e punës së bashkësisë me ofruesit e sigurisë apo me pushtetin lokal me qëllim 
të sigurimit të ndryshimit material të tillë). 

Njëkohësisht, në kontekstin ku besimi mes bashkësive të ndryshme apo mes 
bashkësive dhe ofruesve të sigurisë a pushtetit lokal është shumë i ulët ose kur 
marrëdhëniet janë madje armiqësore – çështjet ekonomike apo të jetesës mund të 
ofrojnë një pikënisje më neutrale për programet e sigurisë në bashkësi sesa çështjet 
me potencial kundërthënës apo të ndjeshme të sigurisë. Kjo posaçërisht vlen për 
punën e Saferworld dhe të partnerëve në Mitrovicë (shih faqen 13), ku pjesëtarët 
shumë mosbesues të bashkësive serbe dhe shqiptare pavarësisht kësaj kanë mundur të 
identifikojnë disa interesa të përbashkëta ekonomike, ku kanë mundur të punojnë në 
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trajtimin e tyre. Kjo ka çuar në atë që grupi punues të ndërmerr hapa drejt diskutimit 
dhe trajtimit të çështjeve më të ndjeshme, siç është ajo e AVL-ve. 

Në fund, dhe ndoshta më e rëndësishmja, kemi konstatuar se pasiguria shpesh është 
e rrënjosur apo e lidhur me sfidat ekonomike. Duke testuar një qasje të integruar për 
sigurinë e bashkësisë në Nepal që përfshinë komponentin për trajtimin e çështjeve 
të sigurisë të ndërlidhura me sfidat ekonomike, ne tentojmë të rrisim sigurinë, duke 
ngushtuar hendekun mes programeve të sigurisë dhe atyre të përqendruara në 
zhvillim (shih faqen 23).

Këto aspekte vejnë në pah shkallën e lartë të fleksibilitetit strategjik dhe operacional 
që nevojitet për zbatimin e suksesshëm të programeve për siguri në bashkësi. Në 
praktikë, agjencitë zbatuese (duke përfshirë Saferworld-in) dhe financuesit e tyre 
zakonisht përkufizohen deri në një masë përmes mandateve të organizatave, fushave 
të ekspertizës teknike apo rezultateve që kërkohen në fushat specifike (siç është 
shëndetësia apo arsimi). Një mënyrë e zbutjes së kësaj mund të jetë që agjencitë dhe 
donatorët e tyre të mendojnë në mënyrë strategjike për përzierjen e kapaciteteve 
dhe shkathtësive të nevojshme për qasjet e sigurisë të bazuara në bashkësi dhe që të 
pasqyrojnë këtë në partneritetet që realizojnë. 

Derisa ne kemi tentuar të arrijmë përfaqësim të barabartë të meshkujve dhe femrave 
në komisionet e veprimit, në praktikë kjo nuk ka qenë e lehtë të arrihet, posaçërisht aty 
ku përfaqësimi i femrave në forume të vendimmarrjes publike nuk është një normë. 
Në Bangladesh, derisa projekti tentonte të arrinte 50 për qind të pjesëmarrjes së 
femrave në komisione të veprimit, në praktikë ky përfaqësim ishte rreth 25 për qind. 
Përvoja më e gjerë e Saferworld-it sugjeron që pjesëmarrja e rritur e femrave më së 
shumti ka gjasa të arrihet gradualisht, dhe jo gjatë natës, posaçërisht në kontekstin, 
i cili sfidon dukshëm normat shoqërore dhe kulturore. Në këto rrethana, është e 
nevojshme të identifikohen pengesat në pjesëmarrjen e femrave dhe futja e masave 
për tejkalimin e tyre. Për shembull, nëse barra e dyfishtë e punësimit të paguar dhe 
kujdesit të papaguar të fëmijëve dhe punëve shtëpiake nënkupton që femrat të mos 
kenë kohë të marrin pjesë në aktivitete të projektit, mund të jetë e nevojshme të 
gjenden mënyra për shpërndarjen e barrës së punës në bashkësi në mënyrë tjetër me 
qëllim që të mundësohet pjesëmarrje më e madhe e femrave. Sigurimi i një baraspeshe 
mes plotësimit të kësaj ambicie dhe të ndjeshmërisë kulturore mund të jetë sfidues dhe, 
prapë, vë theksin në rëndësinë një njohje fine të aspekteve kulturore. 

Edhe në rastet kur komisionet e veprimit përfaqësojnë në mënyrë të duhur bashkësinë, 
disa grupe mund të kenë tendenca të dominojnë bisedën. Në Bangladesh, për 
shembull, BRAC ka identifikuar se ofrimi i trajnimeve për vetëdijesimin gjinor 
komisioneve të veprimit në fillim të projekteve të ardhshme mund të ndihmojë në 
avancimin e një dialogu më përfshirës. 

Lidhur me trajtimin e dhunës gjinore, duhet të krijohet një baraspeshë mes ofrimit 
të mbrojtjes së menjëhershme dhe trajtimit të shkaqeve kryesore të dhunës. Për 
shembull, ndërtimi i vendeve për pastrim në Bangladesh apo tualeteve të brendshme 
në Nepal ka ndihmuar në zvogëlimin e dhunës gjinore, duke ofruar një lloj mbrojtjeje 
për femrat, por nevojitet punë e mëtejshme për trajtimin e arsyeve pse disa 
meshkuj shkaktojnë dhunë dhe ngacmime kundër femrave. Rasti i Kishoreganjit në 
Bangladesh, ku grupet e femrave iu kanë drejtuar ngacmuesve dhe ua kanë shpjeguar 
se çfarë ndikimi kishte sjellja në jetën e femrave dhe vajzave, sinjalizon që është e 
mundur që programet për siguri në bashkësi të kenë ndikim në këtë aspekt (shih faqen 
33). Në këtë rast, femrat konstatuan se lëçitja e kryerësve të ngacmimeve seksuale ishte 
e paefektshme dhe kishte tendencë të polarizonte bashkësinë, ndërsa përfshirja e tyre 
në proceset e sigurisë në bashkësi dhe ofrimi i ndihmesës që ata të kuptojnë ndikimin 
e sjelljes së tyre ishte më i efektshëm. Kjo prapë vë në pah nevojën për të pasur një teori 
të thuktë të ndryshimit për punën e sigurisë në bashkësi, ku parashihet lidhja mes 
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aktiviteteve individuale, siç janë vendet për pastrimin e femrave, me rezultate të nivelit 
më të lartë që kërkohen. 

Për më tepër, matja e ndikimit të veprimit të ndërmarrë për parandalimin dhe uljen e 
dhunës gjinore mund të paraqesë sfida të caktuara, duke pasur parasysh vështirësitë 
e matjes së pranisë së dhunës gjinore. Përderisa diskutimet e fokus grupit mund të 
ndihmojnë në dhënien e një pasqyre të përgjithshme të niveleve të dhunës, ato nuk 
japin të dhëna sasiore, të cilat do të mund të krahasoheshin me kalimin e kohës me 
qëllim të përcaktimit të trendëve. Anketat e amvisërive mund të japin të dhëna, por 
vështirësitë logjistike dhe etike të realizimit të anketave të amvisërive për çështje aq 
të ndjeshme mund ta bëjnë marrjen e të dhënave të sakta shumë sfiduese. Derisa 
pjesëmarrësit në fokus grupe kanë raportuar rënie të perceptuara të dhunës gjinore pas 
veprimeve të sigurisë në bashkësi, nevojitet punë e mëtejme për krijimin e metodave 
më të sakta për matjen e këtij ndryshimi. 

Mësimet e nxjerra
Përvoja e Saferworld-it në zbatimin e qasjeve të bazuara në bashkësi për sigurinë në Kosovë, 
Nepal dhe Bangladesh sugjeron një numër të mësimeve të praktikave më të mira për hartimin dhe 
zbatimin e programeve të tilla. 

… Donatorët që financojnë aktivitete e sigurisë në bashkësi duhet të kërkojnë nga agjencitë 
zbatuese që të bazojnë hartimin e programeve të tyre në analizë të thuktë të kontekstit dhe, sa 
herë që është e mundur, të bazohen në struktura ekzistuese dhe jo të krijojnë të reja. Këtu duhet 
të përfshihet analiza e normave gjinore brenda bashkësisë, në mënyrë që aktivitetet të mund të 
përshtaten për të qenë të duhura nga aspekti kulturor, duke tentuar njëkohësisht të përkrahin 
pjesëmarrjen e femrave dhe të shmangin rrënjosjen e marrëdhënieve gjinore të pabarabarta. 

… Si agjencitë zbatuese, ashtu edhe donatorët duhet të lejojnë kohë dhe resurse të mjaftueshme 
për të investuar në partnerë, duke përfshirë edhe krijimin e një vizioni të përbashkët të fortë dhe 
të nuancuar të qëllimeve të përgjithshme dhe të teorisë së ndryshimeve për programet e sigurisë 
në bashkësi. 

… Agjencitë zbatuese duhet të sigurojnë që bashkërenduesit vendorë të punësuar nga programi 
të punojnë me orar të plotë në fushën e sigurisë në bashkësi dhe të investojnë në kapacitetet e 
tyre për t’u siguruar që ata të kuptojnë plotësisht dhe të përkrahin këtë qasje. Donatorët duhet të 
sigurohen që fondet të jenë në dispozicion për këtë qëllim. 

… Rrjedhat e financimeve për qasjet e bazuara në bashkësi në fushën e sigurisë duhet të marrin 
parasysh afatin kohor të kërkuar për të zbatuar në mënyrë të suksesshme aktivitetet e sigurisë në 
bashkësi. 

… Agjencitë zbatuese duhet t’i ikin pagesës së mëditjeve për pjesëmarrje të bashkësive në 
aktivitete e programit, përveç për hulumtime, dhe në vend të kësaj duhet të marrin parasysh 
mundësitë që bashkësitë të investojnë disa nga resurset e veta në aktivitetet e sigurisë në 
bashkësi. 

… Donatorët duhet të shqyrtojnë me kujdes grupin e partnerëve zbatues që ju nevojiten për 
aktivitete, përmes të cilave integrohet siguria dhe drejtësia e bazuar në bashkësi me zhvillimin më 
të gjerë. Agjencitë zbatuese mund të marrin parasysh integrimin e aspektit të sigurisë në punën 
ekzistuese zhvillimore, të udhëhequr nga bashkësia, por gjithashtu duhet të sigurojnë që qoftë 
përmes zhvillimit të kapaciteteve të tyre apo partneriteteve strategjike, programet e tyre të kenë 
mundësinë të angazhohen në mënyrë konstruktive me autoritetet lokale dhe me ofruesit e 
sigurisë në ofrimin e shërbimeve të sigurisë. 

… Donatorët duhet të jenë fleksibil në një masë lidhur me çështjet specifike, të cilat trajtohen 
përmes aktiviteteve të sigurisë në bashkësi, për aq kohë sa mund të tregohet përparim në arritjen 
e qëllimeve të përgjithshme dhe të marrëdhënieve të përmirësuara mes ofruesve të sigurisë, 
autoriteteve lokale dhe bashkësive, si dhe në ofrimin më përgjegjës dhe relevant të shërbimeve të 
sigurisë. 

… Agjencitë zbatuese duhet të kujdesen për t’u siguruar që përpjekjet për matjen e prevalencës 
së dhunës gjinore të mos i vejnë të mbijetuarat në rreziqe të tjera, madje edhe kur kjo nënkupton 
pranimin e standardit më pak të rreptë të dëshmisë, dhe duhet gjithashtu të marrin parasysh 
gjasën për nënraportim. 

… Donatorët po ashtu duhet të marrin parasysh sfidat etike dhe logjistike të grumbullimit të të 
dhënave të sakta për prevalencën e dhunës gjinore, dhe të pranojnë që të dhënat mund të mos 
jenë të plota, duke qenë të gatshëm të investojnë në krijimin e metodave më të rrepta të 
grumbullimit të të dhënave, të cilat duhet të përmbushin standardet etike. 
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