RJETI I QY TETEVE TË FORTA

MIRË SE VINI
Të nderuar miq,
Deri në vitin 2050, 68% e popullsisë së botës do të jetojë në zona urbane. Urbanizimi i
shpejtë ka bërë që qytetet të jenë të cenueshëm ndaj kërcënimeve të reja. Që nga dhuna
politike dhe sulmet terroriste deri në rritje të krimeve të urrejtjes dhe dezinformimit në
internet, sfidat e sotme paraqesin edhe prioritete globale edhe realitete lokale.
Që nga themelimi i Rrjetit të Qyteteve të Forta (ang. SCN) në vitin 2015, intensiteti i këtyre
sfidave vetëm që është rritur. Sot, më shumë se kurrë, 140 bashkitë anëtare të Rrjetit
është dashur të përqendrohen në ngritjen e komuniteteve që qëndrojnë së bashku
përballë atyre që përpiqen t’i shpartallojnë.
Duke u solidarizuar me qytetet anembanë botës, ekipi i SCN-së ka punuar pandërprerë
për të vënë në funksion politikat, partneritetet dhe proceset e nevojshme me qëllim
që t’i kundërvihen ekstremizmit të dhunshëm, urrejtjes dhe polarizimit mbi të cilin
ato mbeshteten. Kemi ndërtuar një sërë modelesh agnostike dhe ideologjike për
parandalimin lokal, duke iu ndihmuar 2.500 qyteteve që të përshtaten ndaj rreziqeve
dhe përparësive lokale, dhe më e rëndësishmja, kompetencave të tyre unike. Kemi
krijuar aleanca të cilat nuk ekzistonin më parë ndërmjet qyteteve, komuniteteve lokale
dhe pushteteve qendrore.
Kjo broshurë nuk mund t’i jap drejtësi punës së palodhur të anëtarëve tanë dhe ekipit
që është i përkushtuar për të përmirësuar eksperiencën e përjetuar të përditshme të
komuniteteve. Sidoqoftë, shpresojmë se ilustron atë që mund të arrihet kur pushteti
qendror dhe lokale, organizatat ndërkombëtare, bizneset dhe shoqëria civile të
bashkohen pas një qëllimi të përbashkët.
Çfarëdo që ju ka sjellë të angazhoheni me SCN-në, në emër të ekipit dhe familjes sonë
të anëtarëve, ju ftojmë të lexoni më tej dhe të zbuloni se si puna jonë po krijon qytetet
rezistente, që lulëzojnë, paqesorë dhe të forta.

Sasha Havlicek
Kryeshefe Ekzekutive (CEO)
Instituti për Dialog Strategjik
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RRETH RRJETIT
TË QYTETEVE TË
FORTA
Rrjeti i Qyteteve të Forta (SCN) u themelua në vitin 2015 në
Asamblenë e Përgjithshme e KB-ve për të ngritur një përgjigje
të drejtuar nga qytetet kundër urrejtjes, polarizimit dhe
ekstremizmit në të gjitha format e tij. Ne i ndihmojmë anëtarët
tonë që të bëhen partnerë me komunitetet e tyre për të hartuar
dhe përhapur përgjigje lokale ndaj këtyre sfidave komplekse,
duke siguruar që asnjë qytet të mos përballet i vetëm me këto
kërcënime.
Rrjeti ynë është zhvilluar të ketë një anëtarësi prej më shumë se
140 vetëqeverisje lokale, përfshirë megaqytete, shtetet, qarqet
dhe komunat e vogla, që përfaqësojnë çdo rajon të madh global.
Pëderisa çdo qytet përballet me sfidate tij unike dhe rreziqet
lokale, ekzistojnë qëllime të përbashkëta, mjete dhe qasje drejt të

Ne ndihmojmë
në hartimin dhe
përhapjen e
përgjigjeve lokale
ndaj sfidave
komplekse.

cilave të gjithë mund të synojmë. Përmes samiteve tona globale,
shkëmbimeve me qytetet dhe seminareve rajonale, anëtarët
tanë ndërtojnë ura, diskutojnë ide novatore të politikave dhe

Maqedoninë e Veriut, nga Libani në Shtetet e Bashkuara dhe nga

shkëmbejnë praktika të mira me homologë nga qytetet kryesore

Kenia në Mbretërinë e Bashkuar.

të botës dhe ekspertët e fushës.
Të udhëhequr nga Instituti për Dialog Strategjik, një Think Tank i
Gjithashtu, sigurojmë një sërë modelesh për ngritjen e

pavarur me përvojë gati pesëmbëdhjetë vjeçare për tju përgjigjur

kapaciteteve, ndërhyrjeve dhe angazhimin e të rinjve.

urrejtjes, polarizimit dhe ekstremizmit, SCN-ja është vendosur

Duke i përshtatur qasjet tona ekzistuese për partneritete

në mënyrë unike për të bashkuar hulumtimet më të fundit me

shumësektoriale në territore të reja, punojmë në partneritet

veprimet që udhëhiqen në nivel lokal. Qeveritë tona partnere

të ngushtë me pushtetet qendrore dhe lokale, si dhe me

përfshijnë Australinë, Danimarkën, Hollandën, Norvegjinë dhe

komunitetet që ata përfaqësojnë. Veglat dhe modelet e

Shtetet e Bashkuara, me angazhim shtesë të mbështetur nga

politikave të SCN-së përdoren në të gjithë botën, nga Australia në

qytete individuale anëtare.
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ME ÇFARË MERREMI NE

Nga programet e
deradikalizimit e deri në
strategjitë e përfshirjes së të
rinjve, ne po sigurojmë që
përgjigjet lokale t’i adresojnë
nevojat lokale.
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SCN-ja punon për të parandaluar
sfidat e urrejtjes, polarizimit dhe
ekstremizmit duke identifikuar dhe
adresuar shtytësit lokal prapa këtyre
kërcënimeve globale. Qoftë përmes
projekteve intensive për ngritjen e
kapaciteteve apo hulumtimeve dhe
analizave të pavarura, ne punojmë për
një grup të larmishëm të nevojave të
anëtarëve për të ndërtuar një politikë
të bazuar në prova dhe një praktikë
lokale të informuar globalisht.

NDËRTIMI

I INFRASTRUKTURËS LOKALE
TË PARANDALIMIT
Duke punuar sipas qasjes nga poshtë lartë,
ne themelojnë organe lokale të koordinimit
që bashkojnë bashkitë/komunat, edukatorët
e shoqërisë civile, organet e shëndetit publik,
sektorin privat dhe liderët e religjioneve për
të identifikuar dhe adresuar tendosjet në
komunitet. Ne e bazojmë suksesin tonë në

DIZAJNIMI
I POLITIKAVE DHE
STRATEGJIVE

Ne bëhemi partnerë me zyrtarë të qyteteve
për të krijuar vlerësime lokale të rrezikut dhe
hartimin e planeve të veprimit dhe përgjigjeve
programore. Nga programet e deradikalizimit
deri në strategjitë e përfshirjes së të rinjve,
ne sigurojmë që përgjigjet lokale të adresojnë
nevojat lokale.

TRAJNIM
TRAJNIM DHE NDËRTIM I
KAPACITETEVE
Ne galvanizojmë kryetarët e komunave, zyrtarët
e qyteteve, shërbimet lokale, komunitetet dhe të
rinjtë, duke i trajnuar ata për të luajtur role aktive në
diagnostikimin dhe përgjigjen ndaj faktorëve lokalë të
rrezikut, duke krijuar një repozitirium ndërkombëtar
të qasjeve të praktikave më të mira.

shfrytëzimin e institucioneve ekzistuese dhe të
besueshme, duke filluar nga shërbimet sociale
deri te infrastruktura qytetare tradicionale.

INFORMIMI
TË DHËNAT DHE VEGLAT
Ne i ndihmojmë anëtarët të kenë qasje në
hulumtimet më të fundit dhe praktikat më të
mira nga i gjithë Rrjeti përmes Qendrës sonë të
SCN-së në internet (Online Hub), e cila përmban
histori, intervista, udhëzues dhe module
trajnimi për mësues, zyrtarë të qyteteve dhe për
shoqërinë civile. Mapper-i i SCN-së i Urrejtjes

LIDHJA

E PARTNERITETEVE GLOBALE
DHE LOKALE

Ne veprojmë si një urë, duke krijuar marrëdhënie
më të forta të punës ndërmjet pushteteve lokale
dhe qendrore. Gjithashtu, i sigurojmë shoqërisë
civile njohuri, shkathtësi dhe burime për të
inkurajuar partneritete kuptimplota me zyrtarë në
bashkitë e qyteteteve.

dhe Ekstremizmit iu siguron anëtarëve të dhëna,
duke ndërtuar observatorë digjital që i ndërlidhin
rreziqet në internet me sjelljet jashtë internetit.

www. strongcitiesnetwork.org
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KU PUNOJMË
Për pesë vjet, kemi angazhuar ose trajnuar drejtpërdrejt 5,000 profesionistë dhe
liderë komunitetesh, përfshirë 750 zyrtarë të qyteteve dhe mbi 100 kryetarë
bashkishë. Duke siguruar metodologji që mund të përsëriten dhe përshtaten nga
partnerët tanë lokal, po arrijmë shumë zyrtarë çdo vit. Këtu janë disa nga pikat
kryesore të zgjedhura nga e gjithë bota.

EVROPË
Themeluam një partneritet publikoprivat me Zyrën e Kryetarit të Londrës
për Punë Policore dhe Krime dhe
Google.org për të mbështetur, trajnuar
dhe financuar shoqërinë civile për të
kundërshtuar urrejtjen, jotolerancën
dhe ekstremizmin.

AMERIKA E VERIUT
Punuam me Kryetarin e Bashkisë së Chattanooga,
Tennessee (USA), për të themeluar Këshillin kundër
Urrejtjes, i dizajnuar për të promovuar politikat dhe
strategjitë për të pasur një komunitet më të sigurt, më
rezistent dhe më mirëpritës për qytetarët, i frymëzuar
nga rrjetet lokale të parandalimit të SCN-së.

AFRIKA SUB-SAHARIANE
Vendosëm partneritet me pesë qarqe të Kenisë
për të zbatuar Planet e Veprimit të Qarqeve,
duke siguruar mbështetje organizatave
lokale, trajnime për praktikuesit lokal, si dhe
shkëmbime ndër qarqet.

AMERIKA JUGORE DHE KARAIBET
Transformuam praktikën policore në komunitet në
shtatë bashki, të tilla si në Trinidad dhe Tobago, të
frymëzuar nga praktikat e mira ndërkombëtare.

+
www. strongcitiesnetwork.org
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Sigurimi i metodologjive që mund të përsëriten
dhe përshtaten nga partnerët tanë lokal.

BALLKANI PERËNDIMOR
E përkrahëm Komunën e Kumanovës
(Maqedonia e Veriut) për krijimin e një Ekipi
multidisiplinar të Veprimit në Komunitetit,
si dhe në vendosjen e një Plani Lokal të
Veprimit dhe në udhëheqjen e aktiviteteve
kryesore lokale të parandalimit.

AZIA QENDRORE

AZIA JUGORE

Punuam me liderët qeveritarë dhe

Përmirësimi i shkathtësive kërkimore

praktikuesit në vendet kryesore të

primare dhe sekondare midis organizatave

Azisë Qendrore për të përgatitur

lokale të shoqërisë civile, të të rinjve

dhe përmirësuar procesin e

dhe drejtuesve të qyteteve në provincën

rehabilitimit dhe ri-integrimit.

Khyber-Pakhtunkhwa (Pakistan), duke e
përshtatur dhe përsëritur modelin në nivel
të fshatit dhe qytetit në të gjithë qytetin
Karaçi.

AZIA JUGLINDORE
Zgjerimi i Rrjetit në Filipine, Indonezi
dhe Malajzi për të nxitur bashkëpunimin
rajonal dhe kombëtar-lokal për
parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit
të dhunshëm.

OQEANIA
Mbështetëm pushtetin qendror të

LINDJA E MESME
Gjashtë pilot rrjete për parandalim lokal në

Viktorias (Australi) për të identifikuar,
analizuar dhe krijuar hartë të
narrativave anti-islame në internet.

mbarë Libanin dhe Jordanin, duke realizuar më
shumë se 40 aktivitete lokale dhe duke i nxitur
ndryshimet politike sipas qasjes nga poshtë
lart nëpërmjet bashkëpunimit me strategjitë
kombëtare.

www. strongcitiesnetwork.org

8

RJETI I QYTETEVE TË FORTA

POLITIKAT DHE
STRATEGJIA
Përcaktimi i rolit lokal lidhur me
përgjigjen ndaj urrejtjes, polarizimit
dhe ekstremizmit shpesh paraqet
sfida unike. Duke punuar ngushtë
me anëtarët tanë, SCN-ja ndihmon
në krijimin e një mandati lokal, duke
identifikuar infrastrukturën praktike
dhe kornizat e politikave që u duhen.
Për të zhvilluar strategji efektive të
parandalimit, ne i lidhim zyrtarët
lokalë me ata homologë të qyteteve
të tjera, duke e transferuar atë që ka
funksionuar diku tjetër në kontekstin
e tyre.

LOCAL PREVENTION NETWORKS
Seven
formal local
prevention networks
PLANIFIKIMI
I AKTIVITETEVE
LOKALE
comprising
100 frontline
Deri më sot,more
kemithan
realizuar
seminare trajnimi
practitioners
across
Lebanon,
Jordan
and
për politikëbërës dhe praktikues
në 62
qytete në

North
Macedonia
havetëdriven
over
40 Qendrore,
më tepër
se 20 vende
Afrikës,
Azisë
community
engagements.
Azisë Jugore, Lindjes së Mesme dhe Ballkanit
Perëndimor.

LOCAL INNOVATION GRANTS
More
than 14 local
KONSULTA
ME innovation
QYTETET grants

awarded to connect promising and vibrant
Kemi realizuar konsulta me qytetet për t’i
local organisations with financial and
siguruar qytetet me një vlerësim të nevojave
technical support and resources.
lokale, me 11 qytete në Bangladesh, Keni,
Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe Pakistan.

COMMUNITY RESILIENCE
SURVEYS
PUNË ME POLITIKA NDËRKOMBËTARE
In-depth population surveys designed
Kemi synuar lokalizimin dhe udhëheqjen e
to measure our impact on resilience and
qyteteve si parime kryesore në përpjekjet
cohesion. Delivered in cities across North
globale të parandalimit, duke hartuar agjenda
Macedonia, Senegal, Lebanon and Kenya to
të politikave ndërkombëtare në të gjitha nivelet,
establish an evidence base for programme
duke përfshirë, ndër të tjera, bashkëpunimin
evaluation.
me Forumin Global Kundër Terrorizmit, Rrjetin e

“…Filluam të realizojmë trajnime për zyrtarë të policisë, si dhe të
policisë në komunitet dhe agjencive të tjera të zbatimit të ligjit, në
kuptimin e praktikave më të mira. Për më tepër, modelin që ne e

Ndërgjegjësimit për Radikalizimin dhe Rrjetin për

krijuam tashmë aplikohet në shtatë bashki të tjera në Trinidad dhe

Gatishmëri në luftën kundër terrorizmit.

Tobago.”
Ish-Kryetari i Bashkisë Chaguanas, Gopaul Boodhan (Trinidad dhe
Tobago)

www. strongcitiesnetwork.org
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INFRASTRUKTURË PËR
PARANDALIM LOKAL
SCN-ja ndërton dhe trajnon rrjetet lokale të koordinimit
që bashkojnë drejtuesit e qytetit, shërbimet publike lokale
dhe komunitetet lokale në zhvillimin e një përgjigjeje
të koordinuar ndaj rrezikut. Programet tona i synojnë
kufizimet ekzistuese me të cilat përballen qytetet në qasjen
e burimeve, shkathtësive dhe mekanizmave praktik të
koordinimit për të cilët kanë nevojë.

RRJETE TË PARANDALIMIT LOKAL
Shtatë rrjete zyrtare lokale të parandalimit që
përbëjnë më shumë se 100 praktikues të vijës
së frontit në të gjithë Libanin, Jordaninë dhe
Maqedoninë e Veriut kanë drejtuar më shumë se
40 angazhime të komunitetit.

GRANTE LOKALE PËR NOVACIONE
Më shumë se 14 grante lokale për novacione janë
akorduar për të ndërlidhur organizatat lokale
premtuese dhe frymëzuese me burime dhe
përkrahje financiare dhe teknike.

SONDAZHE PËR MATJEN
E REZISTUESHMËRISË SË
KOMUNITETIT
U hartuan sondazhe të hollësishme të popullsisë
për të matur ndikimin tonë mbi rezistueshmërinë
dhe kohezionin. U shpërndanë në qytete anë e
kënd Maqedonisë së Veriut, Senegal, Liban dhe
Keni për të përcaktuar vlerësimin e programit të
bazuar në dëshmi.

“Sot, të gjithë kanë nevojë për parandalim.
Si qytet, kaluam disa sfida që na shtynë të
marrim një qasje parandaluese. Si rezultat,
kryetari i bashkisë i konsideron rrjetet lokale
të parandalimit si një prioritet për të rinjtë,
posaçërisht për shkollat. Përfshirja me
SCN-në ka pasur ndikim shumë pozitiv për
praktikuesit e qytetit dhe zyrtarët komunalë
... Të them të drejtën, ne nuk e prisnim një
rezultat të tillë. Kjo i tejkaloi pritjet tona.”
Pikë Fokale e Bashkisë Saida (Liban)

www. strongcitiesnetwork.org
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TË DHËNA DHE VEGLA
Kurtë informacionet
janë
pakta,
mund
të lindin
ndarje
dhe
akuza
reciproke,
ndërsa
bëhetkomunikimi
thelbësor.

QENDRA ONLINE E SCN-SË (ONLINE HUB)
është një burim digjital falas në dispozicion në faqen tonë të
internetit që përmban profilet e qytetetve, module trajnimi
për tema të tilla si ndërhyrjet dhe përfshirja e të rinjve, si
dhe një bibliotekë me qindra burime, duke përfshirë planet
kombëtare dhe lokale të veprimit, strategjitë dhe hulumtimet
më të fundit.

MJETET PËR REAGIM PAS INCIDENTIT
sigurojnë udhëzime për autoritetet lokale dhe praktikuesit
për të mbështetur zyrtarët e qytetit për t’iu përgjigjur një
sulmi terrorist ose një incidenti të dyshuar, në një kohë kur
informacioni është i pakët, ndarjet dhe akuzat reciproke mund
të përshkallëzohen, ndërsa komunikimi është thelbësor.

ONLINE MAPPER-I KUNDËR URREJTJES DHE
EKSTREMIZMIT
u siguron qyteteve një kuptim të pashembullt të natyrës,

Punojmë vazhdimisht për të siguruar të
dhënat, veglat dhe ekspertizën më të fundit
për autoritetet lokale për t’u siguruar që
ata mund të përballojnë kërcënime të reja,
si jashtë internetit, ashtu edhe në internet.
Personeli ynë ofron ekspertizë në një gamë
të gjerë temash: ndërhyrje, përfshirje
të komunitetit, planifikim aktivitetesh,
përgjigje ndaj ekstremizmit të djathtë,
dezinformim, monitorim dhe vlerësim, etj.
Katër burimet kryesore janë përshkruar më
poshtë:

www. strongcitiesnetwork.org

shtrirjes dhe përhapjes së përmbajtjes ekstremiste në
internet në komunitetet e tyre, duke kombinuar përpunimin
e gjuhës burimore me kërkimin etnografik dhe ndryshimet e
hartave në nivel të lagjes.

VEGLAT E EKSTREMIZMIT QË SYNOJNË
GRATË, VAJZAT DHE ISLAMIN
janë krijuar për të nxjerrë në pah praktikat dhe proceset
efektive për sigurimin e ndërhyrjes për gratë dhe vajzat e
kthyera nga ish-territoret e ISIS. Ato gjithashtu i përcaktojnë
kornizat ekzistuese të politikave dhe veglat praktike në
dispozicion të atyre që janë të përfshirë në përgjigjen e
rasteve të tilla.
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TRAJNIME DHE
NGRITJE
KAPACITETESH
Programet e trajnimit dhe ngritjes së kapaciteteve të SCN-së janë krijuar për t’iu
mundësuar qyteteve t’i përgjigjen një numri kompleks kërcënimesh. Përmes informacionit
të siguruar nga ekspertët kryesorë, ato ndihmojnë në ndërtimin e lidhjeve kuptimplota
ndërmjet udhëheqësve të qytetit dhe organizatave lokale që ndërthurin besueshmërinë e
komunitetit me dekada të mirëkuptimit lokal.

Kombinimi i
besueshmërisë
së komunitetit
me dekada të
mirëkuptimit lokal.
“Projekti ynë, i mbështetur nga SCN, ka
përfshirë më shumë se 200 gra nga vende të
ndryshme që tani janë ambasadore të paqes.
Ne gjithashtu i trajnuam ato të jenë këshilltarë
në komunitetit.”
Salma Ebrahimi, Mombasa (Keni)

•

Shkodër (Shqipëri): Kemi ngritur një Këshill Lokal të

•

Kemi nisur modele rajonale për bashkëpunim lokal,

Sigurisë Publike i përbërë nga organe të qeverisjes

duke krijuar platforma për praktikuesit që t’i përgjigjen

vendore, drejtues fetarë dhe media lokale për të

sfidave të përbashkëta dhe t’i bashkohen përgjigjes

mbështetur Ministrinë e Brendshme të Shqipërisë

parandaluese në 62 qytete në Afrikë, Azi Qendrore,

në zhvillimin e një Strategjie Kombëtare kundër

Ballkan dhe Azi Jugore.

Radikalizimit.
•
•

Metoda të përmirësuara për ndërhyrje individuale

Keni: Kemi zhvilluar bashkëpunim shumësektorial

dhe angazhim të komunitetit përmes trajnimeve të

ndërmjet zyrtarëve të pushtetit qendror dhe të

hartuara posaçërisht për më shumë se 100 aktorë të

qarqeve, shoqërisë civile, akademikëve dhe kompanive

sektorit publik në të gjithë Shtetet e Bashkuara dhe

të sektorit privat.

Kanada.
www. strongcitiesnetwork.org
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QYTETE TË RINJË
Ndërsa të rinjtë, nga njëra anë, janë në
një pozicion unik për të kryer ndryshime,
ata shpesh përjashtohen nga proceset
vendimmarrëse lokale dhe irritohen nga
kanalet e kufizuara për bashkëpunim me
autoritetet lokale. Qytetet Rinore punojnë
me të rinjtë dhe zyrtarët e pushtetit lokal
për të forcuar zgjidhjet e përbashkëta
të drejtuara nga të rinjtë për sfidat e
komunitetit të tilla si urrejtja, polarizimi dhe
ekstremizmi.

•

Kemi krijuar zyra dhe iniciativa të dedikuara për të
rinjtë në gjashtë qytete në të gjithë Keninë, Libanin dhe
Senegalin, të hartuara bashkërisht nga të rinjtë dhe
politikëbërësit vendorë.

•

Kemi mundësuar që zëri i të rinjve të rezonojë fort në
njoftimin e fushatave të fuqishme që përfshijnë më
shumë se 200 të rinj, nga ish-të burgosurit në zonat më
të prekshme të Dakarit (Senegal) deri tek anëtarët e
këshillave lokale të rinisë në Mombasa (Keni).

•

Kemi zhvilluar modele të qeverisjes me pjesëmarrje

“Pjesa më e mirë e përvojës sime me Qytetet e Rinjë

të të rinjve me më shumë se 50 drejtues të qeverisjes

ishte dita jonë e fundit e trajnimit kur ishim në gjendje

lokale, të udhëhequr nga praktikat më të mira globale

të bashkëvepronim me palët e interesuara të bashkisë.

dhe kërkimeve më të fundit.

Në atë moment, ne patëm mundësinë për të shkëmbyer
pikëpamje mbi praktikat e mira dhe bashkëpunimin në
të ardhmen.”
Pjesëmarrës i Laboratorit Rinor për Novacione, Dakar
(Senegal)

www. strongcitiesnetwork.org

•

Kemi nisur më shumë se 25 fushata ndryshimesh që
përfshijnë më shumë se 1.000 të rinj duke arritur kështu
më shumë se 1 milion njerëz në internet.
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PARTNERITETET
GLOBALE DHE LOKALE
SCN-ja i lidh pushtetet kombëtare dhe lokale,
shoqërinë civile, bizneset, organizatat dhe
komunitetet shumëpalëshe, duke formuar,
si kurrë më parë, bashkëpunim në agjendat
prioritare të parandalimit.

SAMITE GLOBALE
•

Samitet Globale të SCN-së përfshinë më shumë se
1,200 praktikues, 450 zyrtarë të qyteteteve dhe më
shumë se 100 kryetarë bashkish, duke frymëzuar
politikën dhe ndryshimin e programimit në të gjithë
rrjetin tonë.

SHKËMBIME NDËRMJET QYTETEVE
•

Kemi mundësuar krijimin e partneriteteve dypalëshe
midis qyteteve, duke zbatuar qasje për të parandaluar
dhunën dhe duke bashkuar më shumë se 60 praktikues
nga 27 qytete.

PARTNERITETE PUBLIKE-PRIVATE
•

Mbajtëm një Grup Pune të Kryetarëve të Bashkive
në kuadër të SCN-së për Partneritete Publiko-Private
Kundër Urrejtjes në bashkëpunim me Konferencën e
Kryetarëve të Bashkive të SHBA-së dhe Kryetarëve të
Komunave të Chattanooga dhe Los Anxhelosit (SHBA).

•

Kemi nisur një iniciativë të Partneritetit të Qyteteve
të Forta me Forumin Ekonomik Botëror dhe Drejtorinë
Ekzekutive të Komitetit Kundër Terrorizmit pranë
Kombeve të Bashkuara për të zhvilluar iniciativa
që promovojnë qytete të sigurisë, aftësive dhe
mbështetjes.

•

“Duhet të them që konferencat dhe takimet e organizuara
nga SCN-ja na kanë përgatitur vërtetë në një mënyrë të
tillë që tani parandalimi është ngulitur në mendjet tona.

Në Londër (MB), njoftuam Fondin e Përbashkët të

“Pas kthimit tonë nga konferencat e ndryshme, jemi duke

Kryetarit të Bashkisë, i cili mblodhi Bashkinë dhe

organizuar njerëz më shumë se në të kaluarën, si dhe

Google.org për të siguruar grante të vogla me vlerë

gjithashtu kemi rritur aktivitetet e ndërgjegjësimit.”

800,000 £ për grupet e shoqërisë civile në kryeqytet për

Pjesëmarrës i Laboratorit Rinor të Inovacioneve, Dakar (Senegal).

të parandaluar urrejtjen dhe ekstremizmi i dhunshëm.

Kryebashkiakët e Kousseri, Mokolo, Kolofata dhe Méri (Kamerun).
www. strongcitiesnetwork.org
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SI MUND TË
PËRFSHIHESH EDHE TI
““Rrjeti i Qyteteve të Forta po dëshmon të jetë
i shkëlqyeshëm për qytetin ... Ajo çfarë po bën
Rrjeti i Qyteteve të Forta dhe ISD-ja është ajo
se na ofrojnë mjete për të fuqizuar komunitetet
tona lokale ... Së pari, dua t’u them të gjithëve,
bashkohuni me Rrjetin e Qyteteve të Forta. ”
Andy Berke, Kryetar i Bashkisë Chattanooga, Tennessee
(SHBA).

SCN-ja është krijuar posaçërisht për
udhëheqësit e vetëqeverisjeve lokale,
politikëbërësit dhe praktikuesit e
shërbimeve publike për të punuar së
bashku në vijën e frontit. Anëtarësimi
në rrjet është falas dhe i hapur, si për
autoritetet lokale megaqyteteve dhe
shteteve, ashtu edhe për bashkitë dhe
qarqet më të vogla.
Nëse jeni të interesuar të bashkoheni
dhe të bëheni anëtar i komunitetit
global të liderëve lokalë të bashkuar
në luftën kundër urrejtjes, polarizimit
dhe ekstremizmit, ju lutemi plotësoni
formularin në faqen tonë të internetit
me titull ‘Bëhuni një qytet i fortë’,
dhe një anëtar i ekipit tonë do të
kontaktojë me ju që të mund të
realizoni anëtarësimin tuaj.

www. strongcitiesnetwork.org
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Mundësoni
pushtetit
tuaj
lokal
të
lidhet
me homologë të tjerë në të gjithë botën.

Anëtarësimi do të mundësojë që pushteti juaj
lokal të lidhet me homologë të tjerë në të gjithë
botën dhe të përfitojë nga anëtarësimi në një rrjet
global të ekspertëve, studiuesve, inovatorëve
dhe udhëheqësve në fushën e parandalimit dhe
luftimit të ekstremizmit të dhunshëm.
Përveç sigurimit të udhëzimeve dhe mbështetjes,
SCN-ja zbaton një program aktivitetesh për
zyrtarët e vetëqeverisjes lokale, duke përfshirë
samite globale, seminare rajonale, shkëmbime
ndërmjet qyteteve dhe trajnime për praktikues.
Uebfaqja jonë përmban një Qendër Online
(Online Hub), e cila përmban kërkimet më të
fundit, profilet e anëtarëve, modulet e trajnimit
dhe një bibliotekë të madhe të praktikave më të
mira.
Nuk ka qenë kurrë një kohë më e mirë se kjo për
t’u bashkuar me rrjetin tonë që rritet çdo ditë.
Ju lutemi na kontaktoni përmes faqes sonë të
internetit ose emailit:
info@strongcitiesnetwork.org, ose në Twitter dhe
LinkedIn. Mezi presim t’ju njoftojmë.

“Mendoj se flasim të njëjtën gjuhë. “Kjo është me të
vërtetë një lidhje që është bërë e mundur përmes Rrjetit
të Qyteteve të Forta dhe mendoj se ajo që është arritur
deri më tani është e pabesueshme.”
Andy Berke, Kryetari i bashkisë, Chattanooga, Tennessee (SHBA).
Shkëlqesia e Tij, Hassan Ali Joho, Guvernator i Mombasës (Keni).

www. strongcitiesnetwork.org
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