
OBSERVATORI I SHOQËRISË CIVILE PËR 
LUFTIMIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR NË

EUROPËN JUGLINDORE

BOTIMI 2 | TETOR–NËNTOR 2020

BU
LE

TI
N

I I
 R

RE
ZI

KU
T 1. Rrjeti i kapur shqiptar i kokainës drejtohet 

nga burgu në Ekuador
Më 17 shtator, Europol ka lëshuar 
informacionin për një operacion të madh 
ndërkombëtar që ka shkatërruar një nga rrjetet 
më aktive shqip-folëse të tregtisë të kokainës 
në Europë. Mediat shqiptare spekulojnë se 
drejtuesi është një kriminel famëkeq shqiptar 
i moshës 40 vjeçare. Interesant është fakti që 
ai ka qënë i burgosur në Ekuador për gjashtë 
vitet e fundit. Ky rast tregon zhvillimin e 
grupeve kriminale nga Ballkani Perëndimor, dhe 
dobësinë e sistemeve të drejtësisë në Amerikën 
Latine, që mundësojnë që kriminelët e Ballkanit 
të operojnë atje – madje nga burgu.

2. Armët e kundërligjshme në Ballkanin 
Perëndimor: një kërcënim për Europën 
Europa Juglindore është mbushur me armë, 
veçanërisht nga trashëgimia e luftërave në 
ish Jugosllavi. Disa shtete në rajon ende 
prodhojnë armë. Ka një shqetësim në Europën 
Perëndimore se pistoletat, granatat dhe 
eksplozivët nga Evropa Juglindore përdoren në 
dhunën e bandave dhe nga ekstremistët dhe 
terroristët. Ky artikull analizon qëllimin dhe 
natyrën e kërcënimit, si dhe përpjekjet për ta 
adresuar atë përmes Procesit të Berlinit.

3. Krimi i organizuar përmes këndvështrimit 
gjinor
Krimi i organizuar zakonisht konsiderohet si 
botë e burrave. Ka pak informacion për rolin 
e grave si viktima apo autore të krimit. Kjo 
çështje ka marrë pak vëmendje në Ballkanin 
Perëndimor dhe megjithatë ka lidhje të qarta 
ndërmjet krimit dhe meshkujve në rajon. 

Ky artikull sheh në krimin e organizuar në 
Ballkanin Perëndimor përmes këndvështrimit 
gjinor gjinore për të kuptuar më mirë rregullat 
jo formale të cilat fomësojnë rolet e ndryshme 
për burrat dhe gratë, dhe për të theksuar 
se çfarë mund të bëhet për të hartuar 
kundërmasat për të ndryshuar qëndrimet, 
imazhet dhe sjelljet.

4. Fishingu në Maqedoninë e Veriut 
Hakerët në Maqedoninë e Veriut kanë zhvilluar 
një reputacion famëkeq, nga prodhimi I lajmeve 
të rreme gjatë zgjedhjeve të fundit në SHBA 
deri te kryerja e një numri joproprocional të 
krimeve kibernetike. Kohët e fundit, krimet 
kibernetike duket se kanë një ndikim të rritur 
në sektorin privat në Maqedoninë e Veriut, 
sidomos si rezultat i teknikës të njohur si 
“fishing” që përdoret për të vjedhur të dhënat 
apo për të kryer një mashtrim. Ky artikull 
sqaron se si funksionon fishing dhe ndikimi i tij.

5. Krijimi i vizionit të përbashkët, dhe 
të ‘paprekshmit’: Rrjeti Ballkanik i 
Kriminologjisë
Në fokusin tonë mujor mbi rezistencën,  
Dr Anna-Maria Getos Kalac, themeluese  
dhe bashkë-udhëheqëse e Kriminologjisë 
Ballkanike dhe profesore e asociuar në 
Universitetin e Zagrebit, në Fakultetin e 
Drejtësisë, flet për ndarjen e silove ndërmjet 
akademikëve, shoqërisë civile, mediave dhe 
praktikantëve të drejtësisë penale në Ballkanin 
Perëndimor, si dhe kërcënimi që paraqitet nga 
‘të paprekshmit’ dhe roli i akademisë në luftimin 
e korrupsionit.

PËRMBLEDHJA KRYESORE



RRETH CESHTJES
Faleminderit për reagimet tuaja pozitive në Çështjen 1 të 
Buletinit të Rrezikut i përgatitur nga Observatori i Shoqërisë 
Civile për të Luftuar Krimin e Organizuar në Evropën 
Juglindore. Vlerësojmë komentet tuaja dhe mirëpresim 
sugjerime për mbulime historish dhe temash.

Në këtë botim ne shohim një rast të vonshëm që është 
paraqitur në lidhje me rrjetin shqip-folës të tregtisë të kokainës 
që vepronte jashtë Ekuadorit. Kjo ilustron një tendencë që 
Iniciativa Globale Kundër Krimit të Organizuar Transnacional 
(GI-TOC) ka nënvizuar në raportin e korrikut të vitit, 
‘Tentakulat transnacionale: Pikat e nxehta globale të krimit të 
organizuar të Ballkanit Perëndimor’, që ka treguar se si grupet 
kriminale nga Ballkani Perëndimor janë aktive në pika të nxehta 
të disa krimeve përeth botës. Ajo që është interesante është 
se drejtuesi (mbreti) i pretenduar koordinonte operacionet e 
tregtisë të drogës nga burgu në Ekuador.

Ne paraqesim një storje për kontrabandimin e armëve nga 
Europa Juglindore. Edhepse ky rrezik nuk është i ri, problemi 
ka marrë vëmendje së fundi, sepse pistoletat, granatat dhe 
eksplozivët nga rajoni janë përdorur në dhunën e bandave në 
Ballkanin Perëndimor, dhe ka shqetësime se armët mund të 
bien në duar të ektremistëve dhe terroristëve.

Gjinia është një temë e rralë që lidhet me krimin e organizuar. 
Në këtë botim, ne e shohim krimin e organizuar përmes 

thjerrzës gjinore në Ballkanin Perëndimor për të kuptuar 
më mirë rregullat jo-formale që formojnë role të ndryshme 
për burrat dhe gratë, dhe për të nënvizuar se çfarë mund të 
bëhet për të hartuar kundërmasa për të ndryshuar qëndrimet, 
imazhet dhe sjelljet.

Në të kaluarën, Maqedonia e Veriut ka zhvilluar një reputacion 
për krimet kibernetike dhe ka prodhuar lamje të rreme. Së 
fundi, kompanitë në Maqedoninë e Veriut kanë qënë të 
goditura nga krimet kibernetike, sidomos përmes teknikës 
të njohur si fishing (phishing), që përdoret për të vjedhur 
të dhënat apo për të kryer mashtrim. Ne e sqarojmë se si 
funksionon dhe ndikimin e saj.

Çdo muaj, ne paraqesim një profil të një personi apo 
organizate që punon për të përforcuar rezistencën ndaj krimit 
të organizuar dhe korrupsionit. Në këtë botim, ne flasim 
me Dr. Anna - Maria Getos Kalac për Rrjetin Ballkanik të 
Kriminologjisë dhe çfarë ai bën për të përmirësuar studimin 
e krimit të organizuar në Ballkanin Perëndimor dhe për të 
ndërtuar rrjetet ndërmjet akademikëve, shoqërisë civlle, 
medias dhe praktikantëve të drejtësisë penale në rajon.

Nëse dëshironi që të jeni në kontakt me ne apo dëshironi që 
të kontribuoni në Buletinin e rrezikut, ju lutemi na kontaktoni 
në Kristina.Amerhauser@globalinitiative.net.

1. Rrjeti i kapur shqiptar i kokainës drejtohet nga burgu në Ekuador
Më 17 shtator të vitit 2020, Europoli ka lëshuar informacionin 
për operacionin e madh ndërkombëtar që ka shkatërruar 
Kompaninë Bello, një nga rrjetet shqip-folës më aktive të 
trafikimit të kokainës në Europë.1 Më shumë se 20 persona 
janë arrestuar pas një hetimi pesë-vjeçar të udhëhequr nga 
policia italiane dhe që përfshin agjencitë ligjzbatuese nga 
dhjetë shtete. Gjatë bastisjeve, reth katër ton kokainë dhe 
reth 5.5 milion € në para të gatshme janë konfiskuar nga ajo 
që u përshkrua si një sindikatë kriminale tejet profesionale.

Sipas Europolit, kreu i organizatës, një person 40 vjeçar i 
kombësisë shqiptare me qendër në Ekuador, ka përdorur 
teknologji të sofistikuar të koduar të komunikimit për të 
negociuar drejtëpërdrejtë me kartelët e drogës në Amerikën e 
Jugut; ka arranzhuar dërgesa të mëdha të kokainës në portet 
e mëdha në Europë; dhe, me ndihmën e bashkëpunëtorëve 
të vendosur në Itali, Hollandë dhe Shqipëri, ka organizuar 
shpërndarjen e drogës në Europë. Kokaina është 
kontrabanduar përtej kufijve europian e fshehur në automjete 
të pajisura me ndarje të fshehura të përpunuara. 

Kriminelët me sa duket kanë pastruar të ardhurat e 
tyre duke përdorur një sistem alternativ nëntokësorë të 
dërgesave të origjinës kineze që njihet sifei ch’ien, që është 
i ngjajshëm me hawala. Media shqiptare ka spekuluar se 
drejtuesi është një person që quhet Dritan Rexhepi.2 Është 
interesante, Rexhepi ka qënë i burgosur në Ekuador për 
gjashtë vitet e fundit që nga arrestimi i tij në gusht të vitit 
2014 për tregti me drogë. 

Rexhepi ka kaluar pjesën më të madhe të jetës në arrati. 
Ai është kërkuar për vrasjen e dy policëve në Shqipëri pasi 
arratisjes nga paraburgimi në vitin 2006. Pasi është arrestuar 
në Hollandë në vitin 2008, ai është ekstraduar në Itali. Në 
prill të vitit 2011, përderisa ka qënë në vuajtje të dënimit me 
burg për trafikim të drogës, ai është arratisur nga një burg 
në Pavia.3 Pas disa muajsh, ai është akuzuar për grabitje të 
bankës dhe është arrestuar në Spanjë, por është ekstraduar 
në Belgjikë ku po kërkohej për trafikim të drogës. Atje është 
arratisur për herë të tretë nga burgu, derisa është arrestuar 
në Ekuador në vitin 2014.4
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Ky kriminel famëkeq mund të luajë një rol udhëheqës në 
koordinimin e operacioneve të tilla masive të trafikimit 
të kokainës nga qelia e tij e burgut në Ekuador, e kjo 
tregon jo vetëm fuqinë e rrjeteve kriminale shqiptare 
që funksionojnë jashtë Ballkanit Perëndimor, por edhe 
dobësinë e sistemit të drejtësisë penale në Ekuador.

Një raport i GI-TOC i korrikut të vitit 20205 ‘Tentakulat 
transnacionale: Pikat e nxehta globale të krimit të 
organizuar në Ballkanin Perëndimor’ përshkruan se si 
gjatë njëzet viteve të fundit, grupet kriminale nga Ballkani 
Perëndimor, duke përfshirë edhe Shqipërinë, kanë rritur 
vlerën në disa tregje të mëdha të drogës për tu bërë lojtarë 
të mëdhenj, sidomos në trafikimin e kokainës nga Amerika 
Latine në Europën Perëndimore.

Ekuadori duket se është i njohur për grupet kriminale sepse 
ndodhet ndërmjet Kolumbisë dhe Perusë, që bashkarisht 
prodhojnë reth 90% të kokainës në botë. Gjithashtu është 
e lehtë për të hyrë dhe dalë ka mundësi të udhëtimit 
pa viza deri në 90 ditë, nuk ka bazë të të dhënave të 
gishtërinjëve apo foto të identitetit, dhe raportohet se 
është e lehtë të ndryshohet identiteti i një personi dhe të 
merren dokumente të falsifikuara, siç janë letërnjoftimet 
dhe pasaportat. Faktorë të tjerë kanë të bëjn me ngjerjet 
e fundit të lidhura me paqëndrueshmërinë politike ne 
vend, kufijtë e pakontrolluar, sistemin e dobët të drejtësisë 
penale, ekonomi e bazuar në para kesh (që e bën të 
vështirë gjurmimin e flukseve financiare dhe është i lehtë 

pastrimi i parave) dhe korrupsionit në sistemin gjyqësorë.. 
Burgjet e Ekuadorit kanë një histori të gjatë të korrupsionit 
dhe pasigurisë,6 si dhe dhunës që llidhet me bandat.7 
Gjithashtu është me rëndësi të përmendet se Ekuadori 
nuk ka ligj që siguron konfiskimin e aseteve nga trafikantët 
e drogës, dhe pothuajse aspak bashkëpunim, ndihmë të 
përbashkët ligjore, apo shkëmbim të zbulimit me shtetet 
e Ballkanit Perëndimor. Rrjedhimisht, nuk është befasi që 
Drejtorati Nacional Kundër Drogës në Ekuador vlerëson 
se ndërmjet viteve 2017 dhe 2019, 56 shqiptarë që kanë 
qënë të lidhur me aktivitete të kundërligjshme kanë arritur 
në Ekuador.8

Sipas Shërbimit Nacional të Personave të privuar nga liria 
në Ekuador, Rexhepi do të ekstradohet në Shqipëri pasi të 
ketë vuajtur të gjithë dënimin prej 13 vitesh burg.9 Deri tani 
ai ka përfunduar gjysmën e kohës të dërnimit me burg.

Ky rast tregon se përmirësimi i bashkëpunimit të 
ligjzbatuesve në kuadër të Ballkanit Perëndimor apo 
ndërmjet shteteve rajonale dhe Europolit do të jetë 
i pamjaftueshëm nëse kriminelët nga rajoni mund të 
funksionojnë lirisht në Amerikën Latine, edhe pasiqë të 
arrestohen. Për të rritur kontrollin e drogës, do të nevojitet 
një marrëdhënie më efektive trekëndëshe ndërmjet 
shteteve të Ballkanit Perëndimor, Ballkanit Perëndimor 
dhe Amerikës Latine, duke përfshirë ndihmën e ndërsjellë 
ligjore, konfiskimin dhe rikuperimin e aseteve, ekstradimin, 
operacione të përbashkëta dhe të shkëmbimit të zbulimit.

Një anije me kontejnerë mallrash ndalohet në portin e ujërave të thella të Guayaquil, Ekuador. © Shutterstock/Al’fred
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Rezervat e armëve të zjarrit u konfiskuan në Vlorë, Shqipëri, Gushtt 1997. © Alain Nogues/Sygma/via Getty Images

2. Armët e kundërligjshme në Ballkanin Perëndimor: Një kërcënim për Europën

Europa Juglindore është mbushur me armë të mbetura 
nga luftërat në ish Jugosllavi, duke përfshirë ato që janë 
importuar gjatë viteve 1990, armë që kanë mbetur pas nga 
Armata nacionale jugosllave, dhe ata që janë përdorur në 
Kosovë në vitin 1999 dhe në Maqedoninë e Veriut në vitin 
2001. Armët gjithashtu u plaçkitën nga armatimet gjatë 
trazirave civile në Shqipëri në vitin 1997. Sipas vlerësimeve 
konzervative nga KB dhe Europol, si dhe nga ekspertët 
rajonal ka më shumë se 3 milion armë të kundërligjshme në 
gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor bashkë me Kroacinë.12 
Kjo është një mesatare prej 30 armësh (armë zjarri legale dhe 
të kundërligjshme) per 100 banorë.13

Anketa e bërë në Gjenevë për armët e vogla tregon se në 
vitin 2017, Mali i Zi dhe Serbia, secila me 39.1 armë për 
100 banorë rradhiten të tretat në botë dhe të parat në 
Europë për mbajtje të armëve nga civilët. Shtetet tjera të 
Ballkanit Perëndimor janë gjithashtu lartë në listë: Bosnja 
dhe Herzegovina rradhitet e pesta dhe e nënta në botë 
(31.2 për 100 banorë); Maqedonia e Veriut është e shtata në 
Europë dhe e 13-ta në botë me 29.8 për 100 banorë; Kosova 
rradhitet e 11-ta në Europë me 23.9 për 100 banorë dhe e 
16-ta në botë.14

Pothuajse të gjithë llojet e armëve të vogla, armët e shkallës 
ushtarake mund të furnizohen në Ballkanin Perëndimor 
dhe Kroaci, madje edhe armët kundër-tankut, eksplozivët, 
raketahedhës dorë dhe pistoleta të lehta kundër fluturakeve.

Më 30 shtator të vitit 2020, pothujase 9000 persona 
nga personeli ligjzbatues kanë marrë pjesë në 
operacionin e përbashkët kundër krimit të organizuar 
në Europën Juglindore.10 Operacioni katër ditor, i 
mbështetur nga Europol synoi të luftonte imigrimin dhe 
trafikimin kundërligjor. 166 persona janë arrestuar me 
akuza që lidhen me trafikimin e armëve, njerëzve dhe 
drogës. Më shumë se 51 armë të llojeve të ndryshme 
janë konfiskuar.

Kontrabandimi i armëve nga Ballkani Perëndimor është 
bërë një shqetësim që nga viti 1990, dhe me sa duket, 
problemi nuk është pakësuar: ‘Miliona të armëve të lehta 
që kanë qarkulluar në Ballkanin Perëndimor paraqesin 
një rrezik të madh për sigurinë europiane,’ ka thënë 
Ministri i punëve të jashtme të Francës Jean-Yves Le 
Drian në një konferencë të përbashkët me kolegun e tij 
gjerman, Heiko Maas, në dhjetor të vitit 2018.11 Policia 
në Suedi, e shqetësuar nga rritja e dhunës të bandava 
ka regjistruar një rritje në përdorimin e pistoletave, 
revolverëve, armëve automatike dhe madje dhe 
granatave të kontrabanduara nga Ballkani Perëndimor. 
Dhe lufta e vazhdueshme ndërmjet klaneve të Malit të 
Zi është karakterizuar me dhunë duke përdorur lloje të 
ndryshme të armëve, duke përfshirë armët atuomatike 
dhe eksplosivët plastik. Sa serioz është furnizimi i 
armëve të kundërligjshme në Ballkanin Perëndimor? Dhe 
cilat janë rreziqet për rajonin dhe përtej?
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Jemeni 52.8 Bosnja dhe 
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31.2 Pakistani 22.3 

Mali i Zi 39.1 Austria 30.0 Portugalia 21.3 

Serbia 39.1 Maqedonia 29.8 Franca 19.6 

Kanada 34.7 Norvegjia 28.8 Gjermania 19.6 

Uruguai 34.7 Malta 28.3 Iraku 19.6 

Qiproja 34.0 Zvicra 27.6 Luksemburgu 18.9 

Finlanda 32.4 Zelanda e re 26.3 

FIGURA 1 Shkalla e vlerësuar e mbajtësve të armëve civile të zjarrit në 25 shtetet dhe territoret e vlerësuar më lartë, 2017 (armë 
zjarri për 100 rezidentë).

BURIMI: Aaron Karp, Vlerësimi i i numrave global të armëve të zjarrit të mbajtura nga civilët, Anketa e armëve të vogla, Qershor 
2018, www.smallarmssurvey.org/ fileadmin/docs/T-Briefing-Papers/SAS-BP-Civilian-Firearms-Numbers.pdf.
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 Shqipëria   Bosnja dhe Hercegovina   Kroacia  

 Kosovo*   Maqedonia e Veriut   Serbia   Mali i Zi

Shqipëria 210 00015 

Bosnja dhe Hercegovina 750 00016 

Kroacia 600 00017 

Kosovo* 200 00018 

Mali i Zi 170 00019 

Maqedonia e Veriut 500 000

Serbia 1 000 00020 

FIGURA 2 Numri i vlerësuar i armëve të kundërligjshme sipas shteteve, rajoni i Ballkanit

*Shënim: Përcaktimi i Kosovës është pa paragjykuar pozitat mbi statusin dhe është në pajtim me Rezolutën 1244 të Këshillit të 
Sigurimit dhe Opionionin e Gjykatës Ndërkombëtare të drejtësisë mbi deklaratën e pavarësisë të Kosovës.

BURIMI: Anketa e armëve të vogla, Mbajtësit e armëve civile, 2017, http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/Weapons_
and_ Markets/Tools/Firearms_holdings/SAS-BP-Civilian-held-firearms-annexe.pdf

Kontrabandimi, përdorimi dhe çmimet e armëve të 
kundërligjshme

Shumica e këtyre armëve janë të fshehura në shtëpitë e 
njërëzve, në tregun e zi apo në zotërim të kriminelëve. Që 
nga viti 2015, një mori e vrasjeve në lidhje me një luftë 
ndërmjet grupeve kriminale në Mal të Zi ka vrarë dhjetëra 
në incidente që përfshijnë armë automatike apo ekspoziv 
plastik.

Çmimi mesatar i armëve në Ballkanin Perëndimor varion 
nga €10 për një granatë dore deri në €150–400 për një 
pistoletë.21 Pushkët gjysëm automatike kushtojnë ndërmjet 
€150 dhe 300, kurse pushkët automatike janë reth €200 
deri në 400.

Një lloj granatë dore dhe bombë M-75 © WikiCommons

Eksplozivët nga Ballkani Perëndimor gjithashtu mund të 
gjenden në tregun e zi: eksplozivi i plastikës C4 kushton 
ndërmjet €1 500 dhe 4 000 për kilogram. Deri në vitin 
1991, vetëm katër shtete në botë, duke përfshirë edhe ish 
Jugosllavinë, kanë prodhuar këtë lloj të eksplozivit. Është 
prodhuar në fabrikën ushtarake në Berane (tani Mali i Zi). 
Eksplozivët e plastikës janë të shpërndarë gjërësisht nga 
kriminelët në Mal të Zi dhe Serbi, sidomos për shpërthim 
të automjeteve – në 13 shtator të vitit 2020, pretendohej 
se ky lloj i eksplozivit është përdorur për të shpërthyer një 
automjet në Beograd.

Kur flasim për kontrabandimin e armëve të kundërligjshme, 
kriminelët nga Ballkani Perëndimor janë të lidhur mirë 
me trafikantët e armëve nga Kroacia dhe Sllovenia, ku 
ka patur disa konfiskime të mëdha të armëve.22 Armët 
e kundërligjshme kontrabandohen nga rrjetet e krimit 
të organizuar nëpër Europë. Zakonisht përfshijnë grupe 
të përfshira në trafikimin e kundërligjshëm të mallrave 
tjera (siç është droga). Në disa raste, armët janë tregtuar 
për drogë. Armët nga Balkani Perëndimor janë gjetur në 
Austri, Francë, Gjermani, Itali, Hollandë, Spanjë, Suedi, dhe 
në MB.23 Disa prej këtyre armëve përdoren nga grupet 
kriminale; të tjerat përfundojnë në duart e terroristëve.

Agjencia Nacionale e Krimit në MB ka paralajmëruar se 
numri i armëve të kundërligjshmë në MB do të vazhdojë 
të rritet; armët nga Ballkani Perëndimor janë në krye të 
tregut të kundërligjshëm.24 Agjencia frikësohet se disa prej 
armëve të kundërligjshme nga Ballkani Perëndimor mund të 
përdoren në sulme terroriste.
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Në Suedi, numri i vrasjeve të lidhura me grupet e krimit 
të organizuar që përdorin armë të kundërligjshme nga 
Ballkani Perëndimor është në rritje.25 Blerësit e armëve 
të kundërligjshme janë anëtarët e grupeve kriminale të 
organizuara, dhe bandat. Në këtë shtet që është zakonisht 
paqësor, ka 320 incidente dhe 42 vdekje në vitin 2019 
për shkak të dhunës me armë,26 duke përfshirë një numër 
shokues të rasteve që përfshijnë granatat e dorës M-75 të 
prodhuara në ish Jugosllavi. Këto mund të blihen për vetëm 
100 krona (€9.60).27

Sipas policisë franceze, terroristët e përfshirë në sulmet 
e Parisit në janar dhe nëntor të vitit 2015, duke përfshirë 
edhe masakrën në sallën e koncerteve Batakllan, kanë 
përdorur armë të kundërligjshme nga Ballkani Perëndimor.28 
Ghithashtu ka raporte të armëve të prodhura në Ballkan që 
përfundojnë në zona të luftës në Siri.29

Bandat me motoçikleta janë gjithashtu të përfshirë 
në trafikimin e kundërligjshëm të armëve nga Ballkani 
Perëndimor. Kontaktet që më parë kanë trafikuar drogë 
dhe njerëz tani shfrytëzohen për të kontrabanduar armë. 
Famëkeqët vëllezër Kulum, të cilët ishin aktiv në bandën e 

motoçikletave Tribuna e Bashkuar, siç duket po operojnë në 
Bosnjë dhe Hercegovinë pasi janë ndaluar nga Gjermania si 
kërcënim për sigurinë kombëtare.30 Pretendohet se ata janë 
të përfshirë në trafikimin e drogës dhe armëve në Gjermani, 
Austri, dhe Zvicër.31 Grupet tjera, si Bandidos në Geteborg 
po flitet se po zgjerojnë kontaktet e tyre në Ballkan.32 
Rruga më e njohur për trafikimin e armëve në Ballkanin 
Perëndimor është rruga e Ballkanit.

BE ka njohur problemin e armëve të kundërligjshme në 
Ballkanin Perëndimor dhe është përfshirë në programet e 
përbashkëta me qeveritë rajonale. Në vitin 2017, Franca 
dhe Gjermania kanë filluar një iniciativë për të shtypur 
kontrabandimin e armëve të zjarrit në Ballkanin Perëndimor 
me një plan veprimi deri në vitin 2024.33 Si pjesë e 
procesit të Berlinit, është miratuar një udhërrëfyes për 
zgjidhje të qëndrueshme për posedimin e kundërligjshëm, 
keqpërdorimin dhe trafikimin e armëve të vogla dhe armëve 
të lehta, dhe municionit, në samitin e Ballkanit Perëndimor 
në Londër në korrik të vitit 2018.34 Duke patur parasysh 
numrin e armëve në qarkullim, nevojitet veprim urgjent për 
të zvogëluar rrezikun e këtyre armëve që bien në duart e 
kriminelëve dhe terroristëve.

3. Krimi i organizuar përmes këndvështrimit gjinor
‘Ne punuam për 45 ditë duke tharë, pastruar dhe paketuar 
kanabisin që do të dërgohej në Itali nga brigjet e Kurbinit. 
Ishte një përvojë intensive por e kënaqshme. Për tetë orë, 
ne paguheshim 2 000 Lekë [€16]; Në punonim 10 orë, 
mund të fitonim 2 500 Lekë [€19]. Me paratë që fitonim, 
blija rroba dhe libra për shkollë për tre fëmijët e mi.’35

‘Është fatkeqësi se në një vit kjo punë zgjat jo më shumë 
se 40 ditë. Unë dhe bashkëshorti nuk kemi punë tjetër dhe 
nëse punojmë më shpesh do të ishte më fitimprurëse.’36

Dy gra të angazhuara në kultivimin e kanabisit në Shqipëri, 
që na treguan tregimet e tyre, ofruan informacion për rolin 
e grave në akvitetet e kundërligjshme. Raportet e grave që 
janë angazhuar në kultivimin e kanabisit në Shqipëri janë që 
nga fillimi i viteve 1990, kur ato mbillnin kanabis në kopshtet 
e tyre.37 Që atëherë, besohet se gratë kanë luajtuar një rol 
kryesor në industri, të specializuara kryesisht në procesin e 
pastrimit të kanabisit.

Rastet janë të rralla, por grate janë përfshirë gjithashtu në 
më shumë pozita të larta në grupet kriminale në rajon. Në 
22 shtator të vitit 2020, një grua serbe që udhëhiqte një 
grup ndërkombëtar të trafikimit të kanabisit ishte arrestuar 
në Spanjë së bashku me 30 anëtarë të grupit (kryesisht 
nga Serbia, Kroacia dhe MB), disa prej të cilëve kanë patur 
histori kriminale në Serbi dhe kërkoheshin nga autoritetet.38 

Përveç asaj, 12 600 bimë, 190 kilogram sytha të 
përpunuara dhe €50 000 para të gatshme janë konfiskuar.39 
Rrjeti kishte më shumë se dhjetëra objekte të kultivimit të 
brendshëm në afërsi të Barcelonës, të pajisura me teknologji 
të kultivimit të shpejtë. Produkti i tyre është shpërndarë në 
Katalunja. Sipas autoriteteve spanjolle, kjo ishte organizata 
më e rëndësishme kriminale e përfshirë në trafikimin e 
kanabisit që është shkatërruar këtë vit.40

Ka një numër në rritje të studimeve globale që analizojnë 
rolin e grave në grupet e krimit të organizuar reth botës, 
duke parë rolin e tyre qoftë si viktima dhe si kryerëse.41 

Politikbërësit janë duke njohur gjithnjë e më shumër rolin 
e gjinisë në formimin e rrezikshmërive të individëve në 
krimin e organizuar. Në Ballkanin Perëndimor, megjithatë, 
lidhja ndërmjet gjinisë dhe krimit të organizuar mbetet pak 
e studiuar. Disa raporte në rajon i kushtojnë vëmendje rolit 
të gruas në krimin e organizuar, dhe vetëm disa shohin në 
perceptimet gjinore në lidhje me krimin e organizuar dhe 
nëse gjinia ndikon, pse dhe si përfshihen njerëzit..42

Faktorët socio ekonomik sigurisht që luajnë rol në aspekt 
të rritjes të rrezikueshmërisë të krimit të organizuar. Për 
shembull, 49 individ (burra dhe gra) të intervistuar për një 
studim të fundit, kanë identifikuar unanimisht vështirësitë 
ekonomike si motiv për pjesëmarrjen e tyre në kultiviimin 
e kundërligjshëm të kanabisit.43 Por megjithatë ndikimet 
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socio ekonomike janë gjërësisht të njohura, ka më pak fokus 
në atë se si ata ndikojnë te gratë në mënyra të ndryshme, 
dhe çfarë do të thotë kjo për atë se si formësohet 
rrezikueshmëria për burrat dhe gratë ndaj krimit të 
organizuar.

Disa tregues udhëheqës tregojnë se gratë përballen me 
vështirësi më të mëdha ekonomike se burrat në Ballkanin 
Perëndimor. Për shembull, siç është treguar në Figurën 3, 
papunësia në rajon është e lartë – sidomos për gratë e reja.

Në vitin 2019, kishte gjithashtu hendek gjinor në lidhje me 
pagat, mesatarisht 10% në Shqipëri, 13.9% në Mal të Zi 
dhe reth 12% në Maqedoninë e Veriut. Në të njëjtin vit, në 
Serbi, paga mesatare mujore për gratë ishte €30 më e ulët 
se ajo e burrave.44

Nëse vështirësitë ekonomike ishin një faktor domethënës 
që i shtynte njerëzit në krim të organizuar si një burim i të 
ardhurave, burgjet në Ballkanin Perëndimor do të supozohej 
se do të ishin plotë me gra. Megjithatë, ky nuk është rasti. 
Siç është parë në Figurën 4, që jep një pasqyrë të popullsisë 
të burgjeve në gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor në 
vitin 2019, numri i grave pas grilave është një përqindje 

shumë e vogël e numrit të përgjithshëm. Në fund të vitit 
2019, 4.1% apo më pak nga popullsia e përgjithshme në 
burg në të gjithë shtetet e Ballkanit Perëndimor ishin gra.45 
Përveç kësaj, shumë prej këtyre dënimeve janë të lidhura 
me krime të vogla (mashtrim dhe grabitje) dhe jo aktivitete 
të organizuara kriminale. Që nga viti 2015, numri i grave të 
dënuara për krime të lidhura me drogën në Shqipëri është 
rritur, duke përfshirë dënimet nga keqpërdorimi i drogës, 
dhe aktivitetet që lidhen me krimin e organizuar.46

Statistikat zyrtare gjithashtu theksojnë se roli i grave në 
krimin e organizuar është i kufizuar: të dhënat e MInistrisë 
të Punëve të Brendshme në Serbi për vitin tregojnë se 
thuajse 95% e anëtarëve nga grupet e krimit të organizuar 
në Serbi janë burra.47

Edhepse kjo sygjeron se krimi i organizuar në Ballkanin 
Perëndimor është botë e burrave, është themelore të 
njohim se perceptimet gjinore formësojnë jo vetëm rolin e 
luajtur nga individët në krimin e organizuar, por gjithashtu 
edhe përgjigjet e ligjzbatuesve dhe modelet e ndalimit. 
Popullsitë e burgjeve dhe statistikat zyrtare mund të japin 
një pasqyrim të shtrembëruar të peizazhit kriminal të 
Ballkanit Perëndimor.

Një grua shqiptare me bimët e konfiskuara të marihuanës pas bastisjes policore në Lazarat, Shqipëria, Qershor, 2014. 
© Gent Shkullaku/AFP via Getty Images
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 Burra    Gra    Të rinj (15–24 vjeç), meshkuj    Të rinj (15–24 vjeç), femra 
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FIGURA 3 Të dhënat e papunësisë për gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor, 2019.

BURIMI: Banka Botërore, Të dhënat e hapura të Bankës Botërore, https://data.worldbank.org/
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FIGURA 4 Popullsia e burgjeve në Balkanin Perëndimor, 2019.

BURIMI: M Aebi dhe M Tiago, Popullsitë e burgjeve, SPACE I – 2019, Këshilli i Europës, https://wp.unil.ch/space/
files/2020/04/200405_FinalReport_SPACE_I_2019.pdf; Shërbimet Korrigjuese të Kosovës, Statistikat, https://shkk.rks-gov.net
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Megjithatë, është e qartë se në Ballkanin Perëndimor krimi 
dhe burrëria janë të lidhura ngushtë. Anëtarësimi në një 
grup kriminal mund të jetë tërheqës për disa të rinj që të 
ndjehen të fuqizuar, dhe të arrijnë statusin dhe pasurinë që 
nuk mund të arrijnë në mënyrë tjetër në komunitetin e tyre. 

Imazhi i krimit, siç është shpërndarë dhe ndarë në mediat 
social dhe në kulturën e popullit, shpesh portretizon 
anëtarin e bandës si një të ri të fortë, të pavarur dhe të 
fuqishëm që është bërë i suksesshëm në komunitetin e 
tij apo jashtë vendit, i ri të cilin e respekton apo e ka frikë 
komuniteti lokal dhe është një model i mundshëm për t’u 
ndjekur nga personat e rinj.48

Gratë, nga ana tjetër, tradicionalisht shihen në rajon 
se kujdesen për familjen. Rrjedhimisht ky koncept 
parashikon që gratë luajnë një rol të kufizuar të ndihmuar 
nga burrat e tyre apo angazhohen në krim të organizuar 
përmes përfshirjes të tyre jo të dhunshme apo në detyra 
mbështetëse

Këto role prapa skenës janë më rrallë në qendër të 
përpjekjeve të ligjzbatuesve. Në fakt, roli që po luajnë gratë 
në rrjetet e krimit të organizuar, së bashku me perceptimet 
gjinore të kriminalitetit ndërmjet ligjzbatuesve, mund të 
nënkuptojë se gratë janë pak të përfaqësuara në statistikat 
e krimit të organizuar.

Fokusi i kufizuar mbi rolin që luan gjinia në krimin e 
organizuar dhe mungesa e të dhënave në dispozicion 
të lidhura me gjininë në Ballkanin Perëndimor e bëjnë 
të vështirë vlerësimin me saktësi të rolit dhe përfshirjes 
të grave në grupet kriminale. Por nëse shohim krimin e 
organizuar përmes thjerrzës gjinore jo vetëm që ndihmon 
që të kuptohen më mirë rregullat joformale dhe ritet që 
formësojnë rolet e përcaktura gjinore për burrat dhe 
gratë, por gjithashtu mund të kontribuojnë për përcaktimin 
e kundërmasave të duhura që mund të ndryshojnë 
qëndrimet, imazhet dhe sjelljet, dhe të përforcojnë 
rezistencën e komunitetit.

Anëtarët e rinj të bandës shqiptare spikasin simbolet materiale të statusit të tyre. Burimi: Mediat sociale
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4. Fishingu në Maqedoninë e Veriut
Në vitin 2016, Maqedonia e Veriut është bërë famëkeqe 
kur është zbuluar që faqet e internetit për Trumpin dhe 
kundër Klintonit kishin prejardhje në një qytet të vogël të 
Velesit ku shpërndaheshin lajme të rreme nga dhjetëra faqe 
të ndryshme të internetit gjatë zgjedhjeve presidenciale në 
SHBA.49 Që atëherë, duket sikur problemet janë përmbysur, 
sepse institucionet e Maqedonisë së Veriut dhe bizneset 
janë bërë viktima të sulmeve kibernetike.50

Digjitalizimi ka hapur mundësi të reja, por gjithashtu ka 
sjellur rreziqe të mëdha. Meqënëse gjithnjë e më shumë 
njerëz blejnë, përdorin bankën dhe komunikimin online, 
kriminelët shfrytëzojnë mundësinë e transaksioneve 
në hapësirën kibernetike për të vjedhur paratë dhe 
identitetet.51 Një nga llojet më të përdorura gjërësisht të 
mashtrimit në internetit njihet zakonisht si ‘fishing’.

Fishingu është një teknikë e inxhinierimit social që përdoret 
për të vjedhur të dhënat apo për të kryer mashtrimin. 
Bëhet duke dërguar reklama të rrejshme përmes faqeve 
të rrejshme të internetit për përdoruesit që nuk dyshojnë. 
Reklamat zakonisht përmbajnë promocione shitjeje për 
produkte të ndryshme, duke përfshirë, për shembull, pajisjet 
apo automjetet me çmime joshëse të ulëta. Kjo bëhet për të 
joshur viktimat e mundshme për të ndarë informacione të 
ndjeshme (sensitive), siç janë të dhënat personale, emrat e 
përdoruesve dhe fjalëkalimet, si dhe kartelat pagesore dhe 
detajet bankare. Rastet e fundit në Maqedoninë e Veriut 
demonstrojnë se si këto kriminelë operojnë dhe ndikimi i 
tyre në kompanitë e vogla dhe të mesme.

Siç tregon shembulli më poshtë, adresa URL në këto 
fotograi ekrani është e rrejshme: Në vend të ‘facebook’ 

në URL, aty shkruan ‘fakebook’. Kur përdoruesi zgjedh 
linkun, kompjuteri i tij apo i saj Infektohet me një softuer të 
dëmshëm, që mundëson që të kontrollohet nga një haker.

Në Maqedoninë e Veriut, një valë e fundit e rasteve të 
krimit kibernetik thekson rrezikshmërinë. Sipërmarrjet e 
vogla dhe të mesme gjithnjë e më shumë po lëvizin online 
për të tërhequr më shumë klient dhe për të realizuar 
transaksione nga një kompani në kompani tjetër. Kjo 
tendencë është përshpejtuar gjatë krizës të KOVID-19. 
Megjithatë, shumë prej këtyre kompanive nuk kanë 
departamente speciale të TI apo të sigurisë që mund të 
zvogëlojnë rreziqet e tyre të sigurisë kibernetike, as nuk 
paralajmërojnë apo trajnojnë mjaftueshëm stafin e tyre për 
këto kërcënime.

Qendra Nacionale për Reagim për Incidentet Kompjuterike 
e Maqedonisë së Veriut raporton se gjatë vitit 2020 – 
sidomos gjatë shpërthimit të pandemisë – ata kanë 
detektuar një tendencë në rritje të fushatave të fishing që 
synojnë përdoruesit, duke përfshirë kompanitë.52 Mashtrimi 
në internet në Maqedoninë e Veriut kryesisht lidhet me 
përgjimin e kundërligjshëm të komunikimit të kompanive 
përmes porosive elektronike ndërmjet kompanive në vend 
dhe kompanitë e tyre partnere jashtë shtetit.53 Kryerësit 
pretendojnë se përfaqësojnë një kompani të huaj dhe 
ofrojnë një llogari bankare për pagesën. Në këtë mënyrë, 
një pagesë legjitime nga kompania në Maqedoninë e Veriut 
për një partner të huaj të biznesit devijohet në një llogari që 
kontrollohet nga kriminelët. Keto kriminelë shpesh janë të 
vështirë të zbulohen, sepse ata shpesh ndryshojnë serverët 
e përdorur për përgjim të porosive elektronike dhe llogaritë 
bankare në të cilat janë paguar paratë.54

Shembulli 1: Klienti pranon e-mail

I nderuar klient!

Me qëllim që të vazhdojmë bashkëpunimin tonë, ne do të dëshirojmë që t’ju ofrojmë një 
koleksion të ri për verën e vitit 2020.

Në linkun në vijim, ju mund të gjeni katalogun tonë të ri për vitin 2020:
http://fakebook.com/catalog2020

Përshëndetje 
Ekipi i Facebook

Foto ekrani nga një reklamë fishingu, Maqedoni e Veriut 
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monitorimi i 

komunikimit të 
përgjithshëm 

(3)

Email fishingu me 
udhëzime për të 
hapur hiperlink 

https:cbcbank.at
/2436/code (1)

Krijoni një 
uebfaqe të 
rrejshme të 

bankës

Shpërndarja e  
e një pro-fature 

të ndryshuar 
(6)

Përgjimi i 
komunikimit 

me porosi 
elektronike

 (5)

Hapni linkun 
me emrin e 

përdoruesit dhe 
fjalëkalimin për 

të marrë qasje në 
llogari (2)

Kompania B

Komunikim me 
email (4)

Kompania A

‘Kompania B’

Para të 
gatshme

Transfer Ti 
parave (7)

Para të 
gatshme

Para të 
gatshme

Para të 
gatshme

Para të 
gatshme

FIGURA 5 Fazat tipike në sulmin e fishingut dhe përgjimi i komunikimit me porosi elektronike.

    
RAJONI | BALLKANIT PERËNDIMORBULETINI RREZIKUT • BOTIMI 2 • TET–NËN 2020 12

http://cbcbank.at/


Sipa policisë të Maqedonisë së Veriut, ky lloj i mashtrimit 
ka shkaktuar dëm prej qindra mijëra eurosh në ekonominë 
lokale.55

Dy raste nga qyteti i Gostivarit ilustrojnë problemin. Në 
rastin e parë, një haker arriti të depërtonte në sistemin 
e softuerit të një kompanie në Gostivar duke përgjuar 
komunikimi me email midis kompanisë dhe partnerëve 
të saj të biznesit. Në mars të vitit 2016, një burrë nga 
Republika Çeke ka prezantuar veten një kompanie në 
Gostivar si pronar i një kompanie në Zvicër. Ai i ka dërguar 
porosi elektronike pronarit rë kompanisë në Gostivar duke 
bërë disa oferta afariste online. Kompanitë kanë shkëmbyer 
faturat elektronike dhe kanë komunikuar përmes 
porosive elektronike në lidhje me pagesën. Kompania 
nga Maqedonia e Veriut atëherë ka pranuar një porosi 
elektronike që dukej sikur ishte nga kompania Zvicerane, 
por që në fakt dërgohej nga një kompani e rrejshme.

Porosia elektronike ka kërkuar pagesën e pjesës të parë të 
një prej urdhërsave dhe ka ofruar detaje bankare. Kështu 
kompania nga Maqedonia e Veriut është trukuar dhe ka 
transferuar në llogarinë e gabuar bankare.56

Në rastin e dytë, në vitin 2017 një kompani e mirënjohur 
import-eksport shmangu viktimizimin nga një mashtrim 
fishing kur ka zbuluar në minutën e fundit se detajet 
bankare të dërguara me porosi elektronike për pagesën e 
€10 000 ishin të ndryshme nga llogaria që është përdorur 
paraprakisht nga partneri i biznesit.57

Një sulm kibernetik jo vetëm që mund të kushtojë shumë 
për një biznes, por mund të dëmtojë reputacionin e tij. 
Pronari i një kompanie të mirënjohur në Shkup ka humbur 
€100 000 kur një haker ka menaxhuar që të përgjojë 
komunikimin elektronik ndërmjet kompanisë të tij dhe 
partnerit të biznesit në Serbi.58 Pronari preferon që të mos 
e tregojë storjen sepse klientët dhe klientët e mundshëm 
mund të shmangin të bëjnë biznes me kompaninë që 
konsiderohet se nuk kujdeset për kontrollat e brendshme 
apo kanë siguri të dobët. Kompanitë gjithashtu mund të 
paditen nga klientët të dhënat e të cilëve janë vjedhur 
përmes sulmeve të hakerëve.

Kompanitë e mëdha nuk janë imune ndaj krimeve 
kibernetike. Në shkurt të vitit 2020, operatori më i madh 
celular në vend, Telekomi i Maqedonisë, ka raportuar një 

sulm hakerësh që ka synuar përdoruesit e telefonëve 
celular në rrjetin T-Mobile. Përdoruesit janë përzgjedhur 
përmes shkeljes të të dhënave dhe kështu janë kryer sulme 
pasuese kryesisht përmes hajdutëve kibernetik në Estoni, 
Lituani dhe Nigeri.59

Metodat e hakerëve po bëhen gjithnjë e më të sofistikuara. 
Në një rast, ata kanë prezantuar veten si ‘Forcat policore 
të Republikës të Maqedonisë’ duke përdorur një llogari 
emaili të rrejshme (kontakts@moi.gov.mk) për të dërguar 
porosi elektronike te personat fizik dhe juridik në temën, 
‘ju jeni ftuar në një hetim aktual për një mashtrim bankar’.60 
Porosia elektronike thoshte: ‘Po ju informojmë se jeni të 
ftuar në Policinë e Republikës të Maqedonisë në lidhje me 
një hetim aktual për mashtrim bankar. Detajet e ftesës janë 
përfshirë në dokumentin e bashkangjitur PDF.’ Hakerët 
ishin aq bindës sepse përfshinin logo dhe tekst si ai që 
përdoret nga përfaqësuesit zyrtar nga Ministria e Punëve 
të Brendshme si dhe në dokumentin e bashkangjitur PDF 
që kanë dërguar. Ky dokument i bashkangjitur lidhet me 
një skedar të dëmshëm (maluer) (mvr-31720.iso) përmes 
adresës URL (https://nyschool.edu.sg/mvr-3170.iso). Ky 
skedar i dëmshëm (MSIL/Kryptik.DJ) është zbuluar gjatë 
hetimit. Nuk dihet sa kompani janë infektuar me këtë 
softuer të dëmshëm, pra shkalla e demit nuk mund të 
vlerësohen ende.

Edhe pse krimi kibernetik është në rritje në të gjithë 
Ballkanin Perëndimor, Maqedonia e Veriut duket sikur është 
ndikuar në mënyrë joproporcionale. Shteti është cituar në 
raportet e fundit të Qendrës të ankesave dhe krimeve në 
internet të FBI-së.61 Në fakt, numri i ankesave për banorët 
e vendos Maqedoninë e Veriut në vend të dytë në aspekt 
të krimeve kibernetike, vetëm pas SHBA. Maqedonia 
e Veriut është vlerësuar e para në aspekt të numrit të 
krimeve kibernetike në lidhje me numrin e vlerësuar të 
përdoruesve të internetit.62

Incidentet e krimeve kibernetike janë në rritje në Ballkanin 
Perëndimor, jo vetëm për shkak të rritjes të digjitalizimit të 
rritur të rajonit dhe tendencës në rritje për shitje me pakicë 
në internet gjatë krizës të KOVID-19. Klientët dhe bizneset 
duhet të jenë më të zgjuar, ndërsa ligjzbatuesit dhe sektori 
privat duhet të rrisin e të kërkojnë bashkëpunimin e tyre. 
Situata në Maqedoninë e Veriut kërkon vëmendje të 
veçantë për përballje me një problem të madh.
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5.  Krijimi i vizionit të përbashkët, dhe të ‘paprekshmit’ Rrjeti  
Ballkanik i Kriminologjisë

Dr Anna-Maria Getos Kalac, themeluese dhe 
bashkë-udhëheqëse e Kriminologjisë Ballkanike, dhe 
profesoreshë e asociuar në Universitetin e Zagrebit, 
Fakultetin e Drejtësisë, flet për përforcimin e rrjeteve 
dhe ndarjen e silove ndërmjet akademisë, shoqërisë 
civile, medias dhe praktikantëve të drejtësisë penale 
në Ballkanin Perëndimor, dhe për rolin e akademisë në 
luftimin e korrupsionit.

A mund të na tregoni për platfomën e Kriminologjisë 
Ballkanike: pse është e nevojshme dhe çfarë bën?

Kur unë përfundova studimet e doktoraturës (PhD) në 
Institutin Max Planck për studimin e krimit, sigurisë dhe 
drejtësisë (në Frajburg, Gjermani), unë kërkova diçka të 
ngjajshme në Ballkan. Por shumica e instituteve të mëdha të 
kriminologjisë në ish Jugosllavi nuk ishin më aktive. Prandaj 
u përpoqa që të lidhem me kolegë që kishin mendime të 
ngjajshme në Europën Juglindore – njerëz në fushën time 
për të ndarë ide dhe për të punuar me ato. Gjithashtu e 
kuptova se meqë krimi i organizuar është transnacional, 
për ta studiuar atë nevojitet një përgjigje transacionale 
në komunitetin e hulumtimit. Reth dhjetë vite më parë, 
unë fillova të kërkojë të paktën një kontakt domethënës 
në çdo shtet Ballkanik. Dhe kështu ka filluar Kriminologjia 
Ballkanike, si një rrjet i hulumtuesve të rinj.

Në bëm projekte bashkë, si hartëzimi i krimit të organizuar 
në rajon, duke parë viktimologjinë dhe hetimin e situatës 
në burgje. Ne takoheshim sa herë që ishte e mundur për 
konferenca, punëtori dhe seminare. Mendoj që ka ndihmuar 
se kishim mendime të ndryshme nga gjeneratat e vjetra: nuk 
ishim shumë të interesuar në historinë e fundit të rajonit 
apo në çështjet që kanë të bëjnë me përkatësinë etnike. Ne 
jemi grumbulluar bashkë si hulumtues, akademikë, prokurorë 
publike, nga njerëz nga shoqëria civile që dëshirojnë të 
mësojnë njëri nga tjetri.

Si e sqaroni faktin, apo të paktën perceptimin, që 
ka një incidencë të lartë të krimit të organizuar në 
Ballkanin Perëndimor, por pothuajse asnjë hulumtim 
rreth tij nuk buron nga rajoni?

Në akademi ka një fokus të fuqishëm mbi botimin. Shumë 
nga revistat e respektuara ndërkombëtare të kriminologjisë 
janë të botuara në anglisht. Ky është një hendikep për 
personat nga Ballkani Perëndimor të cilët nuk shkruajnë 
mirë në anglisht apo nuk mund të përballojnë një redaktor. 

Prandaj, edhe nëse disa ekspertë të kriminologjisë nga 
rajoni kanë të dhëna të mira, ata rrallëherë kanë mundësinë 
për të publikuar ato. Hulumtuesit që janë jashtë rajonit 
përpiqen që të publikojnë, por shpeshherë pa njohurinë e 
tyre empirike apo një të kuptuar të mirë të situatës lokale. 
Ndërmjet janë OJQ-të: ata janë rrallëherë kriminolog dhe 
nuk respektojnë të njëjtjat standarde të botimit si edhe 
akademikët. Por ata njohin rajonin, kanë mundësi që të 
publikojnë brenda rajonit dhe kanë resurse të mjaftueshme 
meqënëse ata mund të marrin para nga donatorët. Ata nuk 
mbështeten vetëm në financimin publik, si universitetet.

Dikush njëherë ka përshkruar kriminelët nga Ballkani 
Perëndimor se ende operojnë në ‘Jugosferë’. Kur 
analizojmë krimin e organizuar, a e konsideroni 
Ballkanin si një hapësirë të vetme kriminologjike?

Absolutisht. Rajoni është një hapësirë kriminale sui generis, 
ku shtetet rajonit kanë histori të ngjajshme, korniza 
ligjore dhe tregje kriminale. Sigurisht që ka faktorë të 
përbashkët që dallojnë rajonin nga perspektiva sociologjike 
dhe kriminologjike. Fatkeqësisht, për këtë arsye nocioni 
“Ballkani” shpesh përdoret në mënyrë peorative.

Cilat janë sfidat në sjelljen e njerëzve nga shtetet dhe 
disiplinat e ndryshme të cilët studiojnë dhe analizojnë 
krimin e organizuar në Ballkanin Perëndimor?

Sfida kryesore për të sjellur bashkë njërëzit nga rajoni 
është mungesa e resurseve. Pothuajse nuk ka pengesa 
tjere. Edhepse ka relativisht pak gazetarë akademikë 
hulumtues dhe njerëz nga shoqëria civile në rajon të cilët 
janë fokusuar në krimin e organizuar dhe korrupsion, ata 
takohen rrallëherë. Prandaj, çdo vit që nga vitit 2014 – 
duke falënderuar Institutin Max Planck dhe tani Fondin e 
resistencës GI-TOC – Kriminologjia Ballkanike ka organizuar 
një kurs një javor në Dubrovnik mbi hulumtimin e krimit në 
Ballkan. Në Ballkan, ka një traditë të fuqishme të njerëzve 

    
RAJONI | BALLKANIT PERËNDIMORBULETINI RREZIKUT • BOTIMI 2 • TET–NËN 2020 14



që mbështeten në kontaktet dhe rrjetat personale. E njëjta 
qasje duhet të zbatohet edhe për hulumtuesit që punojnë 
në krimin e organizuar dhe korrupsionin. Kjo është arsyeja 
se pse ky takim vjetor është aq i rëndësishëm: për të ndarë 
silot, të bëhen kontakte të reja, të mësohet nga njëri tjetri 
dhe të takohemi joformalisht.

A mund të na tregoni disa prej sfidave me të cilat jeni 
përballur në Kroaci në aspekt të financimit publik të 
hulumtimeve.

Korrupsioni dhe lidhjet që diktojnë shumë atë se si 
funksionojnë gjërat në rajonin tonë, gjithashtu ndikojnë në 
atë nëse projekti juaj merr financim publik. Ne gjithashtu 
hasim në vështirësi në aplikimin dhe administrimin e 
granteve të hulumtimit nga jashtë vendit. Në shumë raste, 
proceset janë më të vështira nga ajo që mund të përballojnë 
resurset tona të kufizuara njerëzor

Si do ta karakterizonit situatën e krimit të organizuar 
në Ballkanin Perëndimor?

Tregjet apo grupet kriminale në Ballkanin Perëndimor nuk 
janë më domethënëse se ata në pjesën tjetër të botës.

Problemi më i madh këtu është ndikimi i krimit të organizuar 
mbi shtetin. Ka afaristë kryesorë të cilët kanë lidhje me 
politikanët dhe zyrtarë në sektorin e sigurisë.

Këta njerëz kanë ndikim dhe fuqi – unë i quaj ata ‘të 
parprekshmit’. Ky lloj i krimit të organizuar është kërcënimi 
më i madh për stabilitetin dhe qeverisjen në Ballkan.

Çfarë bëni që më shumë hulumtues të rinj në 
Ballkanin Perëndimor të interesohen në studimin 
e krimit të organizuar? Dhe si mund të ndihmojë 
arsimi për të dhënë një kulturë të ligjshmërisë dhe 
integritet?

Është thelbësore që të zhvillohet një gjeneratë e re e 
hulumtuesve dhe të sillen ata bashkë përmes një platforme 
si Kriminologjia Ballkanike. Neve gjithashtu na nevojiten 
më shumë kontakte ndër-disiplnore dhe projekte të 
përbashkëta. Sa i përket mësimdhënies të kulturës të 
ligjshmërisë, unë mendoj se ju mund të bëni ndryshim në 
nivel të universitetit, për shembull në fakultetin e drejtësisë. 
Por nuk kam iluzione: ka kufij të asaj që ne mund të bëjmë 
nëse i tërë sistemi është i korruptuar.

Rrjeti ballkanik i Kriminologjisë, i themeluar në vitin 2013, është krijuar për të ndërtuar rezistencë ndaj krimit të 
organizuar dhe kapjes kriminale të shtetit në Evropën Juglindore. I mbështetur nga Fondi i resistencës GI-TOC, rrjeti 
sjell bashkë akademikët, gazetarët, profesionistët e drejtësisë penale dhe OJQ-të të angazhuar në luftën kundër 
krimit të organizuar në Ballkan.

MIRËNJOHJE
Ky Buletin i rrezikut është rezultat i Iniciativës globale të shoqërisë civile kundër krimit të organizuar 
transnacional për luftimin e krimit të organizuar në Europën Juglindore (Obs-EJL).

Obs-EJL është një platfomë që lidh dhe fuqizon aktorët e shoqërisë civile në Shqipëri, Bosnjë dhe 
Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Serbi. Ka për qëllim t’i mundësojë sho-
qërisë civile të identifikojë, analizojë dhe mapojë tendenca kriminale, dhe ndikimin e tyre në flukset e 
kundërligjshme, qeverisjen, zhvillimin, marrëdhëniet ndëretnike, sigurinë dhe sundimin e ligjit. Obs-EJL 
mbështet shoqërinë civile në monitorimin e tyre të dinamikës nacionale dhe trendet më të gjëra rajo-
nale dhe ndërkombëtare të krimit të organizuar. Obs-EJL është filluar si rezultat i Samitit të Ballkanit 
Perëndimor të mbajtur në vitin 2018 në Londër, që është pjesë e Procesit të Berlinit.

Ne do të dëshirojmë të falemnderojmë Safet Mushiç dhe Ivica Simonovski për kontributet e tyre të 
vlefshme.
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