
Pse kthehen ata?

Të zhgënjyer / 
të penduar

Ende të nxitur 
nga ideologjia 

dëshirojnë kushte 
më të mira jetese 

(oportunistë)

Plani i masave të 
ndërhyrjes.

Veprimet kyçe për t’u konsideruar

Strategjia (lokale) e 
komunikimit.

Menaxhimi i çështjeve 
mes shumë agjencive.

Menaxhimi i çështjeve 
mes shumë agjencive.

Strategjia (lokale) e 
komunikimit.

Plani i masave të 
ndërhyrjes.

Skenarët

Ndjekja penale
a. Prioritet për risocializimin dhe
 riintegrimin gjatë burgimit / 

lirimit me kusht
b. Trajnimi i personelit të 

specializuar
c. Vendosje në burgje dhe opsione 

transferimi të përshtatura

                                       rriTuriT

Mosndjekja penale / risocializimi
a.  Ndërtimi i lidhjeve dhe mbështetja 

e familjes së të kthyerit nëse është 
e mundur

b.  Informacion dhe /ose trajnim për 
të gjithë që janë në kontakt me të 
kthyerit

c.  Përqasje gjithëpërfshirëse për 
këshillimin, trajtimin (për shëndetin 
mendor) dhe mbështetjen praktike 

Fëmijët
a. Fokusimi në normalizimin dhe
 risocializimin sa më të shpejtë
b.  Zhvillimi i një këndvështrimi 

për ekspertizën e fokusuar në 
traumën dhe indoktrinimin e 
fëmijëve

c.  Trajnimi i specialistëve të vijës 
së parë që punojnë me fëmijët 
e personave të kthyer 

Fëmijë
indoktrinimi intensiv ideologjik 

përmes arsimimit dhe 
socializimit.

Të rekrutuar për luftim dhe 
aktivitete të tjera të dhunshme 

nga mosha 9 vjeçare.

Të traumatizuar rëndë.

Gra
roli në familje dhe nënat për 

ushtarët e ardhshëm.

Të nxitura nga ndjesia e 
fuqizimit dhe roli i tyre në 

ndërtimin e “kalifatit”.

Të përfshira në rekrutimin, 
indoktrinimin e fëmijëve dhe 

të tjerëve.

Burra
rrezik më i lartë përvoje dhe 

aftësish në luftim.

Shpesh të përfshirë në dhe 
të ekspozuar ndaj mizorive 

të luftës.

role të ndryshme rolesh 
brenda territoreve të 

kontrolluara nga.

Nga kombësi, etni, mosha dhe gjini të ndryshme
Të gjithë kanë njëfarë niveli traume dhe problemesh emocionale/ psikologjike

Kush janë personat e kthyer?

LHT-të në shifra
Mbi 42 000 luftëtarë të huaj terroristë nga mbi 120 
vende u bashkuan me organizatat terroriste mes 
viteve 2011 dhe 2016, nga të cilët +/-5000 vinin nga 
Evropa. Largimet arritën kulmin në vitin 2015 dhe prej 
atëherë janë pakësuar.

Luftëtarët e 
huaj terroristë 
(LHT) të kthyer

Të dërguar për të kryer një  
sulm (ose ndiejnë se mund 

të bëjnë më shumë për 
kauzën në Evropë se në 

Siri/irak)

Të kapur dhe të 
kthyer kundër dëshirës


