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1 | Hyrje
Zgjedhjet cilësohen si instrumenti më demokratik për zgjedhjen e
përfaqësuesve politik në vend, ku i gjithë cikli zgjedhor është i
rregulluar me ligjet përkatëse të Republikës së Kosovës dhe
Rregullat e Komisionit Qendror Zgjedhor, që nga shpallja e ditës
së zgjedhjeve e deri në certifikimin e rezultateve. Pjesë shumë e
rëndësishme e këtij procesi është fushata zgjedhore, por që me
zhvillimin e teknologjisë informative dhe përdorimin e Facebook
dhe Twitter është vështirë të kontrollohet vija që ndan lirinë e
shprehjes me atë të cenimit për palët kundërshtare. Ky raport
përfshinë monitorimin e lajmeve gjatë periudhës së fushatës
zgjedhore dhe garës gjatë balotazhit në lidhje me shpërndarjen e
lajmeve dhe mënyrën e informimit të qytetarëve.
Në bazë të raportit të fundit për vitin 2021 nga Agjencia e
Statistikave të Kosovës për përdorimin e Teknologjisë Informative
dhe Komunikimit, në Kosovë 96.1% e ekonomive familjare kanë
qasje në internet në shtëpi apo banesa, ku shpeshtësia e
përdorimit të internetit disa herë gjatë ditës është 80%1. Kjo në fakt
pasqyron edhe shpërndarjen e informatave në kohë rekord tek
shumica e popullsisë, konkretisht tek personat e moshave 16-74
vjeç. Është thelbësore që shpërndarja e informatave të bëhet në
mënyrë të drejtë dhe pa përmbajtje të informatave të gabuara apo
gjysmake. Gjithashtu, përdorimi i gjuhës ofenduese, të ashpër dhe
seksi
ste duhet të mënjanohet. Në fakt, dezinformimi dhe shpërndarja e
lajmeve me përmbajtje të çrregullt bëhet në masë të madhe nga
portale të ndryshme të cilat operojnë në Kosovë, por edhe nga
individ të fushave të ndryshme qoftë gazetarë, apo përfaqësues të

1

https://ask.rks-gov.net/media/6422/tik-ne-ek-familjare-2021.pdf
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subjekteve politike të cilët kanë një ndikim të madh tek grupe të
caktuara. Ndikimi tek grupet e caktuara është edhe më i dukshëm
gjatë periudhave zgjedhore, kur subjektet politike bëjnë fushatë
zgjedhore të rregulluar sipas Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e
Përgjithshme dhe Ligjit Nr. 03/L-072 për Zgjedhjet Lokale. Në fakt,
subjektet politike po vazhdojnë me praktikën e të bërit fushatë
parazgjedhore edhe pse kjo e fundit nuk është e rregulluar me
ligjet e lartë cekura të cilat janë në fuqi. Përveç subjekteve
politike, mediat janë ato të cilat kanë rolin esencial në shpërndarje
të informatave, e që jo rrallë herë ndodh që shpërndarja e lajmeve
të jetë e një anshme, favorizuese, e shtrembëruar,
keqinformuese, me përmbajtje të gjuhës seksiste, me tituj të
ekzagjeruar me qëllim të shtimit të kureshtjes së lexuesve. Për
definicionet më të hollësishme të këtyre termeve, shihni shtojcën
9.2.
Duke parë numrin e madhe të lajmeve të shpërndara me
karakteristika të tilla dhe me qëllim të identifikimit të tyre, Instituti
D4D ka monitoruar fushatën zgjedhore zyrtare për zgjedhjet
lokale të cilat janë mbajtur me 17 tetor 2021, si dhe periudhën e
fushatës zgjedhore për rundin e dytë gjatë balotazhit që është
zhvilluar nga data 8 deri më 12 nëntor. Qëllimi i këtij raporti është
identifikimi i lajmeve të cilat kanë pasur synim keqinformimin e
qytetarëve si dhe nxitjen e urrejtjes për individ ose grupe të
ndryshme, si dhe familjarizimin e publikut me termet e
keqinformimit dhe vërtetimit të lajmeve. Ky raport përmban edhe
rekomandime të cilat u drejtohen, mediave online, subjekteve
politike, gazetarëve si dhe qytetarëve.

2 | Metodologjia
Gjatë periudhës 15 shtator 2021 deri më 15 tetor 2021 sa zgjati
zyrtarisht fushata zgjedhore për rundin e parë për zgjedhjet
lokale, si dhe periudhën 8-12 nëntor 2021 gjatë fushatës zgjedhore
____________________________________________________________________
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për balotazh, Instituti D4D ka bërë monitorimin e portaleve online,
rrjeteve sociale, dhe përfaqësuesve të lartë të subjekteve
politike. Monitorimi është bërë duke përdorur dy platforma të
automatizuara për monitorimin e mediave online dhe mediave
sociale ku janë mbledhur lajmet e mediave online dhe postimet
nga Facebook dhe Twitter. Monitorimi është bërë paralelisht në dy
mostra: një në gjuhën shqipe dhe një në gjuhen serbe. Në mostrën
në gjuhën serbe shumica e portaleve të monitoruara janë nga
Serbia ose 48 nga 55 dhe vetëm 7 janë portale që operojnë në
Kosovë. Arsya pse është bërë monitorimi edhe i portaleve në
Serbi është për shkak se shumica e serbëve të Kosovës lajmet i
marrin nga këto portale.
Arsya pse janë përdorur dy platforma të automatizuara për të
mbledhë të dhënat numerike është për shkak se përderisa në
faqet dhe grupet në Facebook ka qenë e mundur të maten
ndërveprimet 2 në portalet online dhe llogaritë në Twitter është
matur lexueshmëria potenciale 3 e artikujve dhe postimeve. Me
anë të këtyre dy platformave në mostrën në gjuhën shqipe janë
shkarkuar gjithsej 75,198 artikuj prej të cilëve 9,613 nga faqet në
Facebook ndërsa 1,105 nga grupet në Facebook, 63,232 artikuj nga
portalet online dhe 1,157 postime nga Twitter. Prej tyre janë
analizuar 4,237 artikuj të cilët përfshinë 1,398 artikujt nga faqet
në Facebook, 1,105 artikuj nga grupet në Facebook, 1,344 artikuj
nga portalet online dhe 390 artikuj nga Twitter. E njëjta
metodologji është përdorur edhe për shembujt në gjuhën serbe
ku janë monitoruar gjithsej 1,801 artikuj/postime. Janë shkarkuar

Ndërveprimet përfshinë reagimet në Facebook si: Pëlqimet; komentet; shpërndarjet
dhe reagime të tjera (wow, haha, sad, angry, love)

2

Lexueshmëria potenciale i referohet numrit të njerëzve që kanë parë një artikull
apo postim specifik. Arsyeja pse quhet potenciale është përshkak se njerëzit mund të
kenë nga dy apo më shumë llogari apo paisje.

3
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195 postime nga faqet në Facebook ndërsa nuk ka pasur asnjë
postiml në grupet në Facebook, 45,678 artikuj nga portalet online
dhe 4,191 postime nga Twitter. Prej tyre janë analizuar 1,801 artikuj
të cilët përfshinë 157 nga faqet në Facebook, 0 artikuj nga grupet
në Facebook, 1,344 artikuj nga portalet online dhe 300 artikuj nga
Twitter.
Në mostrën shqipe janë monitoruar 76 portale online, 10 grupe
dhe 203 faqe në Facebook dhe 32 llogari në Twitter. Në mostrën
në gjuhën serbe janë përfshirë 55 portale online, 1 grup dhe 16
faqe në Facebook dhe 18 llogari në Twitter. Duhet theksuar fakti
që shumë portale online të Kosovës të cilat operojnë në gjuhën
serbe marrin lajme direkt nga portalet online nga Serbia. Prandaj,
një pjesë e konsiderueshme të portaleve të monitoruara në
mostrën në gjuhën serbe janë portale që operojnë në Serbi dhe
Bosnje e Hercegovinë. Gjithashtu tek mostra në gjuhen shqipe
janë të përfshirë edhe disa portale që operojnë në Shqipëri dhe
Maqedoni të Veriut. Për më shumë detaje, lista e portaleve online,
faqeve dhe grupeve në Facebook dhe llogaritë në Twitter janë të
përfshira në fund të këtij raporti, tek pjesa e shtojcave. Në
përmbajte të këtij raporti do të përfshihen shembuj nga mostra në
gjuhen shqipe dhe ajo serbe. Portalet online, faqet dhe grupet në
Facebook dhe llogaritë në Twitter janë përzgjedhur duke marrë
për bazë kriterin e numrit të ndjekësve që ato kanë pasur, bazuar
në faktin që ato mund ta kenë ndikimin më të madh tek qytetarët
dhe shpejtësia e shpërndarjes së informatës mund të jetë shumë
herë më e lartë se sa ato që kanë numër më të vogël të ndjekësve.
Kemi ndërtuar një bazë të fjalëve kyçe në platformat me të cilat
kemi bërë monitorimin, për të identifikuar më mirë lajmet të cilat
ndërlidheshin me zgjedhje.
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Kategoritë në të cilat fokusohet raporti janë ndasitë politike,
ndikimet nga jashtë dhe mizogjenia. Në këto kategori është bërë
monitorimi i çrregullimeve të informacionit ku përfshihen
shpërndarja dhe publikimi, me ose pa qëllim, i informacioneve të
pavërteta, të manipuluara, të ekzagjëruara apo që përmbajnë
gjuhë të ashpër, seksiste dhe të urrejtjes. Bazuar në këto kategori,
Instituti D4D ka bërë edhe klasifikimin e artikujve me përmbajtje
të çrregullt të informacionit, ku përqindja më e madhe e artikujve
gjatë fushatës zgjedhore në mostrën në gjuhën shqipe kanë
promovuar ndasitë politike, ndërsa në periudhën e balotazhit kanë
dominuar artikujt me përmbajtje të gjuhës së ashpër dhe
ofenduese.

2.1. Procesi i monitorimit
Procesi i monitorimit është bërë gjatë gjithë fushatës zgjedhore
ndërsa procesi i analizmit është bërë në baza javore. Arsyeja pse
artikujt me ndërveprimet me të larta janë zgjedhur për këtë raport
është për të parë më mirë ndikimin që ato patën në procesin e
fushatës zgjedhore. Informatat gjatë procesit të monitorimit janë
ruajtur për shkak të vërtetësisë së të dhënave, si dhe për shkak
se disa artikuj apo postime ndonjëherë ndodh që të largohen pas
postimit nga portalet ose grupet e caktuara. Me këtë rast kemi
____________________________________________________________________
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krijuar një bazë të të dhënave ku janë ruajtur materialet si në
vijim:
•

Screenshots;

•

Të dhënat numerike si për shembull numri i lexuesve
potencial, shpërndarja dhe ndërveprimet e tjera si pëlqimet,
komentet dhe shpërndarja;

•

Titujt e artikujve me fotografi, datë të postimit dhe emrin e
publikuesit të lajmit;

•

Komentet në postimet e kategorisë së mizogjenisë në
Facebook.

3 | Të gjeturat kryesore
Gjatë analizimit të 6,038 artikujve kemi vërejtur një numër mjaft
të madh të artikujve dhe postimeve të cilat kanë pasur
informacion të çrregullt, duke përfshë kështu artikuj dhe postime
të cilat kanë promovuar ndasitë politike, ofendimet, gjuhë të
ashpër dhe seksiste, gjuhë të urrejtjes, të nxjerra nga konteksti,
përmbajtje të pavërtetë, të manipuluar, të fabrikuar dhe tituj të
ekzagjëruar. Marrë parasysh që si rrjedhojë e pandemisë Covid19, fushata është orientuar më shumë në rrjete sociale për shkak
të mos lejimit të grumbullimit në numër të madh të elektoratit me
prezencë fizike, subjektet politike kanë shtuar përdorimin e
kampanjës online. Kjo e ka bërë edhe më të dukshme promovimin
e ndasive politike ku nuk është kursyer gjuha e urrejtjes dhe
çrregullimet e informatave me ose pa qëllime të caktuara.
Të gjeturat kryesore përfshinë periudhën e fushatës zgjedhore
edhe atë të balotazhit në mostrën në gjuhën shqipe dhe mostrën
në gjuhën serbe. Ajo cka është vërejtur në përgjithësi ka qenë
numri më i madh i postimeve të artikujve gjatë periudhës së
fushatës zgjedhore se sa gjatë fushatës në kohën e balotazhit, kjo
____________________________________________________________________
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mund të jetë si rrjedhojë e kohëzgjatjes së fushatës e cila ishte
një muaj, përderisa kohëzgjatja e fushatës gjatë balotazhit ishte
një javë, ashtu siç është e rregulluar me ligjet për zgjedhje.
Gjithsesi, përkundër kësaj dhe përkundër numrit më të vogël të
artikujve me përmbajtje të çrregullt, numri i ndërveprimeve dhe
lexueshmërisë potenciale ka qenë shumë më i madh gjatë
periudhës së balotazhit.
Gjithsej numri i artikujve dhe postimeve me përmbajtje të
çrregullt të informacionit në të dyja mostrat ishte 237. Në të dy
periudhat, në mostrën në gjuhën shqipe kanë qenë 180 artikuj dhe
postime që përmbanin çrregullime të informacionit prej të cilave
134 ishin gjatë fushatës zgjedhore ndërsa 46 në periudhën e
balotazhit, të cilat gjeneruan 219,397 ndërveprime në rrjete sociale
dhe 4,954,302 njerëz që potencialisht i kanë lexuar këto artikuj
dhe postime. Gjatë fushatës zgjedhore, postime dhe artikuj
përmbanin informacione të çrregullta në grupet në Facebook ishin
17 postime gjithsej, në faqet në Facebook 53 postime, 51 artikuj
nga portalet online si dhe 13 postime në llogaritë në Twitter.
Ndërsa në periudhën e balotazhit ishin 11 postime në grupet në
Facebook, 22 postime në faqet në Facebook, 12 artikuj në portalet
online dhe 1 postim në Twitter.

____________________________________________________________________
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Ndërsa në mostrën në gjuhen serbe 57 artikuj dhe postime të
analizuara përmbanin informacione të çrregullta, prej të cilave 56
ishin gjatë fushatës zgjedhore dhe 1 në periudhën e balotazhit.
Këta artikuj dhe postime gjeneruan 32,746 ndërveprime në rrjetet
sociale dhe 1,672,684 njerëz që potencialisht kanë lexuar këto
artikuj ose postime. Gjatë fushatës zgjedhore, artikuj dhe postime
që përmbanin informacione të çrregullta në faqet në Facebook
ishin 3 postime gjithsej, 44 artikuj të postuar në portalet online
dhe 8 postime në llogartië në Twitter. Ndërsa në periudhën e
balotazhit ishte vetëm një artikull që përmbante çrregullim të
informacionit në mediat online.
Në mostrën në gjuhën shqipe në artikujt dhe postimet me
çrregullim të informacionit gjatë fushatës zgjedhore dominonin
artikujt që promovonin ndasitë politike me gjithsej 36% duke u
pasuar nga gjuha ashpër dhe ofenduese me 34% dhe tituj të
ekzagjëruar me 23% ndërsa lajmet që ishin si tërësi
dezinforumese përbënin 7% të artikujve të monitoruar.
____________________________________________________________________
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Grafi 1. Lloji i çrregullimit të informacionit (mostra në gjuhën shqipe)

Në mostrën në gjuhën serbe në artikujt dhe postimet me
çrregullim të informacionit gjatë fushatës zgjedhore dominonin
artikujt që përmbanin gjuhë të ashpër dhe ofenduese me 64%
duke u pasuar nga ndasitë politke me 34% dhe 2% si tërësi
dezinformuese. Ndërsa në periudhën e balotazhit vetëm një
artikull ka pasur çrregullim të informacionit i cili kishte kontekst
të nxitjes së ndasive politike.

Grafi 2. Lloji i çrregullimit të informacionit gjatë fushatës zgjedhore (mostra në gjuhën
serbe)

Gjatë periudhës së balotazhit kishte një numër më të vogël të
artikujve që përmbanin çrregullim të informacionit por në anën
tjetër këta artikuj kishin lexueshmëri potenciale dhe ndërveprime
më të mëdha. Për dallim nga periudha e fushatës zgjedhore që
____________________________________________________________________
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nga artikujt me përmbajtje të çrregullt të informacionit përqindja
më e madhe e tyre promovonin ndasitë politike, në këtë fazë kjo
kategori renditet si e dyta me 29% ndërsa gjuha e ashpër ose
ofenduese ishte e theksuar në 39% të artikujve dhe postimeve.
Edhe lajmet që përmbanin dezinformatë gjatë balotazhit ishin më
të shpeshta me gjithsej 20% të artikujve ndërsa kishte një rënje të
artikujve me tituj të ekzagjeruar me gjithsej 12 %.

Tek artikujt nga mostra në gjuhën serbe, është vërejtur rënie si
në artikuj e po ashtu edhe në lexueshmëri gjatë periudhës së
balotazhit, e kjo ndërlidhet edhe atë se Lista Serbe i ka fituar 9
nga 10 komuna që në raundin e parë. Ndërsa nga mostra të cilën
e kemi monitoruar, është gjetur se vetëm një artikull me
përmbajtje anuese gjatë periudhës së balotazhit, ku është
sugjeruar të votohet Lista Serbe në komunën e Kllokotit. Artikulli
ishte publikuar nga një portalet online i cili operonë në Serbi.

Artikuj dhe postime që promovonin ndasitë politike përfshinin në
përgjithësi të gjitha subjektet politike, por më të theksuara ishin
ato kundrejt Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të
Kosovës, sidomos sa i përket Komunës së Prishtinës, ndërsa në
disa komuna më të vogla për Partinë Demokratike të Kosovës dhe
kandidatë të pavarur. Sa i përket ndikimeve nga jashtë artikujt në
të shumtën e rasteve ndërlidheshin me nivelin qendror dhe jo
direkt me zgjedhjet lokale. Ndërsa sa i përket kapitullit të
ndikimeve nga jashtë u vërejt një numër më i madh i artikujve dhe
lajmeve në mostrën në gjuhën serbe, sidomos sa i përket
dominimit të lajmeve gjatë periudhës kur situata në veri të vendit
ishte në fokus.
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Kampanjë e sponzorizuar nga portalet online pa treguar nëse
artikujt janë sponzorizuar nga ndonjë subjekt politik i caktuar.
Sponzorizimi i lajmeve ka ndikuar që lexueshmëria potenciale të
rritet shumë. Rast konkret kemi artikullin me Përparim Ramën ku
thuhej që u betua se me Sami Lushtakun do ta merrte Prishtinën
meqë nuk kishte mundur ta merrte Badovcin. Ky artikull u lexua
potencialisht nga mbi 2.1 milion persona, ndërsa më pas artikulli
u largua nga portalat. Për më shumë, ky artikull do të elaborohet
në shembujt e listuar më poshtë.
Fushatë e organizuar në grupe të ndryshme në platformën
Facebook, ku ky fenomen është vërejtur në mostrën në gjuhën
shqipe dhe kryesisht ka promovuar në masë të madhe ndasitë
politike, ka pasur përshkrime të ekzagjeruara, por duke mos
munguar edhe postimet me dezinformatë.

Riprodhim i artikujve nga portale të ndryshme, pa vërtetim të të
dhënave (fact-check). Riprodhimi i artikujve është bërë duke
përdorur tekstin dhe titullin e njëjtë me portalin online që e ka
prodhuar lajmin për herë të parë, apo duke ndryshuar vetëm
nuanca të vogla në titull.

Akuza dhe kundërakuza për subjektet politike dhe përfaqësuesit
e tyre shpeshherë të bazuara në fakte të shtrembëruara. Kjo
është vërejtur në profilet e tyre zyrtare në Facebook dhe pas
prodhimit dhe riprodhimit të këtyre lajmeve nga portalet duke
bërë artikuj bazuar në ato postime.

Hapje e portaleve dhe grupeve në kohën e fushatës zgjedhore, të
njejtat pas përfundimit të zgjedhjeve janë mbyllur.
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Ushtrimi i dhunës online përmes gjuhës seksiste, mizogjene ndaj
grave e cila u shpreh përmes komente nga ana e qytetarëve ndaj
grave kandidate për kryetare të komunave ka qenë tejet i madh,
duke përfshi 28.99% të komenteve të monitoruara. Edhe më të
theksuara ishin komentet me përmbajtje negative në të cilat bënin
pjesë gjuha e ashpër dhe ndasitë politike ndaj grave dhe
subjekteve të tyre amë, me gjithsej 40.43% të tilla.

Si fenomen është parë tendenca e shpërndarjes së lajmeve dhe
artikujve edhe në portalet online dhe portalet në Shqipëri dhe
Maqedoni e Veriut. I njëjti fenomen është vërejtur edhe tek mediat
dhe portalet në Bosnje dhe Hercegovinë si dhe Serbi. Për
shembull, në gjuhën shqipe, lajmet lëviznin kryesisht në Kosovë,
Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut ose Mal të Zi, ndërsa në mostrën
në gjuhën serbe, lajmet lëviznin në Serbi, Mal të Zi, dhe Bosnje
dhe Hercegovinë.

____________________________________________________________________
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4 | Ndarjet politike dhe gjuha e ashpër
Në përgjithësi fushata zgjedhore u karakterizua me artikuj dhe
postime të cilat kishin një ndikim të konsiderueshëm tek qytetarët
bazuar në numrin e madh të komenteve dhe reagimeve negative
në rrjetet sociale. Kjo sa i përket ndasive politike me theks të
veçantë në mostrën në gjuhën shqipe duke dominuar artikujt me
përmbajtje të atillë që proklamonin ndasitë politike, me 36%.
Shumë portale online publikuan artikuj që kishin tituj të
ekzagjeruar të cilët kishin për qëllim të rrisnin numrin e klikimeve
nga lexuesit dhe komentet e tyre në platformën Facebook. Përveç
artikujve nga portalet online dhe përfaqësuesit e subjekteve
politike, komentet nga qytetarët ishin ato të cilat vëreheshin në
masë të madhe duke paraqitur qëndrimet e tyre kundër një
kandidati/e të caktuar apo ndaj subjektit politik, të cilat jo rrallë
herë përmbanin gjuhë të urrejtjes e ofenduese.
Fushata zgjedhore nga kandidatët po ashtu u fokusua më shumë
në aspektin se si është “keqqeverisur” në legjislaturat paraprake
kur partitë kundërshtare ishin në pushtet, e shumë më pak u
fokusua në paraqitjen e programeve të tyre dhe planeve konkrete
të cilat planifikonin t’i realizonin përgjatë katër viteve të
ardhshme. Përveç akuzave, ofendimeve, gjuhës së rëndë të
përdorur, shumë artikuj përmbanin edhe keqinformim. Gjatë
fushatës zgjedhore të raundit të parë të zgjedhjeve lokale 2021, në
Republikën e Kosovës, është ndërmarrë një aksion i Policisë së
Kosovës, në të gjithë Kosovës, për heqjën e tabelave të cilave u
kishte skaduar afati në bazë të marrëveshjes së arritur në
Bruksel. Me këtë për shkak të tensioneve të mundshme është
dërguar njësia speciale në pikat kufitare në Bërrnjak dhe Jarinjë.
Këto aksione nxitën shkrimin e artikujve nga portalet në gjuhen
shqipe dhe ato serbe, me tituj e përmbajtje të ekzagjëruar, të cilat
ndikonin në rritjen e ndasive politike dhe keq-përceptimit të
qytetarëve për ngjarjet që ishin duke ndodhur. Postimi i artikujve
____________________________________________________________________
16

A e cenojnë integritetin e zgjedhjeve çrregullimet e informacionit

me përmbajtje të tillë është vërejtur sidomos në mostrën në
gjuhen serbe, ku përveç ndasive politike nxisnin edhe ndasitë
etnike.
Në mostrën në gjuhën shqipe, lajmet me përmbajtje të çrregullt
dhe titujt e ekzagjeruar për ndarjet politike nga portalet online
janë vërejtur po ashtu gjatë monitorimit të fushatës zgjedhore me
23% të numrit të përgjithshëm. Vlen të theksohet që gjatë dy
periudhave të fushatës ka pasur lajme me këto karakteristika por
që nuk i kemi elaboruar më poshtë për shkak se numri i
ndërveprimit nuk ka qenë shumë i lartë në krahasim me ato të
cilat janë të poshtëshënuara. Sa i përket gjuhës së ashpër dhe
ofenduese 34% e artikujve të monitoruar gjatë fushatës zgjedhore
kishin përmbajtje të tillë, qoftë në titull apo përmbajtje të artikujve
në përgjithësi.
Në mostrën në gjuhën serbe, në të shumtën e rasteve përkundër
që është përdorur shpifje, po ashtu janë përdorur edhe tituj të
ekzagjëruar, me qëllim të marrjes së klikimeve përmes artikujve
të tillë, e me këtë duke u tentuar edhe të krijohet bindje e gabuar
edhe pa hyrë fare në artikull. Në të shumtën e rasteve është
përdorur ky fenomen në artikujt e gjuhës serbe. Po ashtu është
vërejtur një përkrahje të madhe për Listën Serbe, e cila vinte nga
politikanët në Serbi, me deklaratat e tyre në mediat e portalet
kryesore
në
Serbi
dhe
Kosovë.
Përmes
këtyre
artikujve/deklaratave është promovuar idea kinse Lista Serbe
është mburojë e interesave të serbëve të Kosovës. Për më tepër,
kunderkandidatet e Listes Serbe nuk kane pasur mbulueshmeri
mediale. Sa i përket gjuhës së ashpër, në 22 prej 45 artikujve të
analizuar në mostrën e gjuhës serbe vetëm gjatë raundit të parë
të zgjedhjeve lokale 2021 është përdorur gjuhë e ashpër. Do të
thotë që në gati 50% të rasteve është hasur ky fenomen. Ndërsa
gjatë periudhës së balotazhit ka pasur numër më të vogël të
artikujve të shpërndarë, rrjedhimisht numër më të vogël edhe të
artikujve që nxisnin ndasitë politike për shkak se shumica e
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komunave e përmbyllën garën në rundin e parë. Këtu mund të
përmendet rasti i Drejtorit të Zyrës për Kosovën Petar Petkovic, i
cili bëri thirrje që të votohej kandidati i Listës Serbe në Komunën
e Kllokotit.

4.1. Fushata Zgjedhore: Shembuj nga mostra në
gjuhën shqipe
Në ditën e parë të
fushatës zgjedhore, u
shpërnda lajmi se djali i
Ukshin
Hotit
ishte
larguar nga PDK dhe se i
është bashkuar Lëvizjes
Vetëvendosje. Lajmin për
publikun fillimisht e ndau
një portal e që u ripostua
me tituj të përafërt edhe
nga nëntë portale/faqe të
tjera. Në total këta dhjetë artikuj arritën 1,957 ndërveprime, prej
të cilave ishin 1,252 pëlqime, 560 komente, 26 shpërndarje, dhe 119
ndërveprime të tjera. Megjithatë, largimin nga Partia Demokratike
e Kosovës dhe aderimi në LVV u deklaruan si të pavërteta nga
ana e Andin Hotit i cili bëri një postim në kanalin e ti zyrtar në
Facebook duke i cilësuar si të pa pranueshme lajmet të cilat
shkaktuan paqartësi tek masa nga tendenca dhe sulmet e
orkestruara që kulmuan lajmin e “bujshëm” për gjoja largimin e
tij nga PDK. Pas verifikimit të këtyre lajmeve kemi vërejtur që
fillimisht rreth kësaj çështje ishte pyetur një përfaqësues nga
radhët e subjektit politik PDK, në një intervistë në njërin nga
televizionet që operon në vend, prej nga edhe kishte nisur që ky
lajm të përhapet.
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Artikulli me titullin: “VVja kërkon vota për
Haskukën me fotografinë
e Kurtit”, është artikulli
që gjatë kohës së
fushatës zgjedhore bëri
bujë të madhe. Ky lajm në
fakt ishte i shtrembëruar,
për shkak se portalet
vendosën vetëm gjysmën
e billbordit ku ndodhej
fotografia e liderit të Lëvizjes Vetëvendosjes Albin Kurti, ndërsa
larguan pjesën tjetër ku ishte fotografia e kandidatit për kryetar
të komunës nga ky subjekt politik, Mytaher Haskuka. Ky artikull u
riprodhua nga tri faqe në Facebook duke arritur një total të
ndërveprimeve prej 967, prej tyre 236 pëlqime, 224 komente, 14
shpërndarje dhe 493 ndërveprime të tjera.
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Përparim Rama, tashmë
kryetar i Prishtinës, gjatë
kohës
së
fushatës
zgjedhore si kandidat për
kryetar nga radhët e LDKsë, ishte etiketuar nga
profile të mediave në
Facebook
të
cilat
shpërndanë lajmin që
Përparim Rama është
hedhur në gjyq nga familja
e këngëtares kosovare
me fame botërore Rita
Ora për shkak se nuk i’u
ka
kryer
punët
e
dizajnimit/renovimit
të
shtëpisë
së
familjes
Sahatçiu-Ora në Londër,
siç
ishin
dakorduar.
Përparim Rama në një
intervistë për gazetën
Reporteri mohoj të gjitha
duke thënë se ka raporte
të mira me familjen Sahatçiu-Ora. Ky lajm u shfrytëzua edhe për
klikime duke përgjysmuar titullin “Përparim Rama hidhet në gjyq
nga familja e Rita Orës?” ndërsa larguan pjesën “Deklarohet
kandidati për Kryetar të Prishtinës”. Artikuj të tillë u ndanë në 22
faqe publike në facebook si dhe 11 grupe të hapura. Në total artikujt
e shpërndarë arritën të kenë 413 ndërveprime prej të cilave ishin
198 likes, 120 komente, 21 shpërndarje si dhe 74 ndërveprime të
tjera.
Me datë 13 tetor, kur situata në Veri ishte jostabile u shpërnda një
artikull me titullin “PDK dhe Bërnabiq me reagime të ngjashme
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për aksionin e policisë në veri”, ku në të njëjtin grup i dhanë
përshkrimin “PDK nën direktivat e Beogradit. Ky konkludim nxiste
ndarje politike dhe bënte keqinformim të qytetarëve meqë nuk ka
fakte që ky subjekt politik është nën direktiva nga Beogradi, por
akuza të tilla u bënë për shkak të bindjeve të ndryshme politike.
Artikulli i shpërndarë ka pasur 4,095 lexues potenciale, ndërsa
arriti 1,463 ndërveprime prej të cilave ishin 650 pëlqime, 430
komente, 114 shpërndarje dhe 269 ndërveprime të tjera.

4.2. Fushata Zgjedhore: Shembuj nga mostra në
gjuhën serbe
Përpos gjuhës nxitëse ky artikull
vërehet që në titull krijon një
egzagjerim të gjithë ngjarjes.
Artikulli në të njejtën kohë
ndërlidhë ngjarjet e aksionit të
policisë në veri të vendit, për të
krijuar përshtypje tek qytetarët
se një konflikt i tillë ka përmasat
e konflitit të viteve 90-ta. Ky
artikull arriti ka pasur 213,292
lexues potenciale dhe pati 4,098
ndërveprime, prej të cilave 2,716
pëlqime, 1,189 komente, dhe 193
shpërndarje në rrejte sociale.
Në
një
artikull
tjetër
i
egzagjëruar dhe i nxjerrur jashtë
kontestit është artikulli me titull
“Levijatani janë nisur për luftë në
Kosovë, por janë kthyer nga
kufiri pasi nuk kanë pasur teste
PCR”. Në artikullin në fjalë është
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publikuar edhe një video nga ekstremisti neonacionalist i
Levijatani, organizatë kjo e cila në përgjithësi pretendon se mirret
me të drejta të kafshëve, mirëpo njihen për qëndrimet e tyre
radikale ekstreme. Në videon brenda artikullit ekstremisti Pavle
Bihali, bën njoftim se të gjithë ata që dëshirojnë të nisen në
Kosovë për luftë duhet ti kenë testet e tyre PCR. Ky artikull përpos
tjerash, përmes mesazhit në artikull nxit edhe urrejtje ndëretnike
duke njoftuar të gjithë ata që janë të gatshëm se si duhet të hyjnë
në Kosovë për të luftuar. Artikulli në fjalë ka pasur 68,209 lexues
potencial, ka gjeneruar 3,506 ndërveprime, prej të cilave ishin
2990 pëlqime, 423 komente, dhe 93 shpërndarje në rrejte sociale.
Në artikullin tjetër është përdorur
gjuhë anuese, duke iu referuar
deklaratave të Petar Petkovic,
drejtor i zyrës për Kosovë, në
kuadër të qeverisë së Serbisë.
Deklaratat e një anshme nga
politikanë në Serbi kanë qenë të
theksuara, në të shumtën e
rasteve duke iu referuar aksioneve në veri dhe duke u bërë thirrje
serbëve që të votohet vetëm Lista Serbe. Në këtë artikull ngriten
akuza ndaj Kryeministrit Kurti, se ai nuk po arrinë të bëjë
kampanjë elektorale, dhe po i shfrytëzon aksionet në veri si
mënyrë të fushatës. Në të njejtën kohë në po këto artikuj janë
akuzuar edhe ambasadat të cilat janë në Kosovë, se po e
përkrahin një gjë të tillë duke cilësuar se po e përkrahin dhunën
ndaj komunitetit serb në Kosovë. Artikulli në fjalë ka pasur 14,700
lexues potencial.
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4.3. Fushata zgjedhore në periudhën e balotazhit shembuj nga mostra në gjuhën shqipe
Në ditët e para të fushatës për balotazh në media ka qarkulluar
një lajm ku thuhet se Përparim Rama është betuar se do ta fitojë
Prishtinën me përkrahjen e anëtarit të Partisë Demokratike të
Kosovës (PDK), Sami Lushtakun. Ky
artikull me titullin “Betohet Perparim
Rama: Pasi që nuk munda ta marr
Badovcin, tash me Sami Lushtakun do
ta marr Prishtinën!”, është publikuar
nga një portal online në mbrëmjen e 11
dhjetorit. Fillimisht ky artikull ka
pasur 2.8 milionë lexues potencial
dhe është shpërndarë 43,453 herë. Ky
artikull është larguar nga të gjitha
portalet të cilat e kanë publikuar pasi
që është cilësuar si një lajm jo i
vërtetë.
Artikulli me titullin: “Skandaloze:
Publikohet Dokumenti Si Xhafer
Tahiri E “Bleu” Me 490 Euro Zyrtarin
E AAK-së”, është artikulli që gjatë
kohës së fushatës së balotazhit ka
qarkulluar si një lajm që cilësohet i
shtrembëruar, i manipuluar dhe i
ekzagjeruar. Ky lajm me këtë titull
është publikuar së pari nga një faqe
në Facebook. Dokumenti që
përmendet në titull është një grant
për mirëmbajtje të fshatit-rregullimit të hapësirës publike, që ishanëtar i AAK-së Rrahman Ajeti që ka kaluar në Lidhjen
Demokratike të Kosovës (LDK), kishte fituar nga Komuna e
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Vushtrrisë që udhëhiqet nga Xhafer Tahiri. Me shumën që
përmendet, faqja që e ka publikuar këtë lajm e ka cilësuar si
“blerje të zyrtarit të AAK-së”. Ky artikull është publikuar edhe nga
një portal dhe është shpërndarë në një grup në rrjetin social
Facebook, ku ka arritur 450 ndërverpime, prej të cilave 58
pëlqime, 45 komente, 27 shpërndarje dhe 48 ndërveprime tjera.
Artikulli me titullin: “Si Serbia, as Arben
Vitia nuk ka kërkuar falje për qindra
vdekje të shqiptarëve”, cilësohet si një
lajm ku përdoret gjuhë e rëndë ndaj
kandidatit për kryetar të komunës së
Prishtinës, Arben Vitia, duke u quajtur
nuse, krimogjen dhe vrasës nga
analistja Kimete Berisha. Kjo deklaratë
fillimisht është postuar në profilin e
analistes Berisha ku pastaj është
shpërndarë nga një portal dhe ka arritur 4,180 ndërveprime, prej
të cilave ishin 245 pëlqime, 93 komente, 13 shpërndarje dhe 67
ndërveprime të tjera.
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4.4. Fushata zgjedhore në periudhën e balotazhit shembuj nga mostra në gjuhën serbe
Zyrtarë shtetërorë nga Serbia
kanë dhënë deklarata të tilla që
kanë sugjeruar serbët lokal se
si të votojnë. Një deklaratë të
tillë e ka dhënë edhe Petkovic drejtor i zyrës për Kosovë “Jam
i bindur se serbet e Kllokotit do
të zgjedhin menqur dhe të
zgjedhin kandidatin e Listës
Serbe, Vladan Bogdanovic”, ky
është titulli i cili ka transmetuar
deklaratën e Petar Petkovic,
deklaratë e cila pa dyshim nxitë ndasi politike dhe që llogaritet
edhe si ndikim i jashtëm po ashtu. Në të njejtën kohë ky artikull
ka arritur potencialisht tek 8260 lexues potencial, ndërsa
ndërveprime ka si në vijim, 189 pëlqime, 18 komente, si dhe 13
shpërndarje.
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5 | Ndikimet nga jashtë
Në mostrën në gjuhën shqipe, ndikimet nga jashtë kryesisht ishin
artikujt e përkthyer nga media Serbe. Sa i përket shembujve në
gjuhën shqipe kishte numër konsiderueshëm më të madh të
artikujve të cilët ndërlidheshin me Qeverinë e Kosovës, Grenellin,
situatën e krijuar në Veri të vendit me forca të shtuara të policisë,
por jo artikuj me ndikim direkt që mund të ndikonin në opinion e
qytetarëve sa i përket zgjedhjeve lokale.
Në mostrën e gjuhës serbe, artikujt e postuar në lidhje me
ndikimet nga jashtë, gjatë periudhës së fushatës zgjedhore nuk
ndërlidheshin direkt me zgjedhjet lokale, përveç në rastet e
mostrës në gjuhën serbe nga artikujt me ndikim nga Beogradi dhe
nga Millorad Dodik, ish-presidenti i Republikës Serbe të Bosnje
dhe Hercegovinës ishin më të dukshme. Deklaratat e tyre u ndanë
në dy pjesë. Së pari, ata dhanë deklarata të ekzagjeruara përreth
situtës në veri, dhe së dyti, bënë thirrje Serbëve në Kosovë që të
votohej Lista Serbe. Në këtë kontekst, u vërejt një tendencë e
portaleve online në gjuhën serbe për të shtrembëruar faktet në
terren dhe për të ekzagjeruar rrethanat e situatës.
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5.1. Ndikimet nga jashtë gjatë fushatës zgjedhore Mostra në gjuhën shqipe
Artikulli me titullin: “Gjuriq: Kurti
po
e
çon
rajonin
drejt
gjakderdhjes”, është lajmi që gjatë
kohës së fushatës zgjedhore në
Kosovë ka qarkulluar në media të
ndryshme por edhe në ato nga
jashtë. Deklarata e Marko Gjuriqit,
Ambasador i Serbisë në SHBA tha
se me këto veprime kryemini i
Kosovës po çon rajonin drejt një
gjakderdhje dhe krejtë kjo është për shkaqe zgjedhore. Kjo
deklaratë mund të cilësohet si e ekzagjëruar dhe e pa bazë.
Deklarata e Gjuriq në profilin e ti në Twitter është publikuar në
mediat maqedone me ç’rast ka marrë gjithsej 3,136 ndërveprime,
prej të cilave 1714 pëlqime, 1400 komente dhe 32 shpërndarje.
Pas situatës së krijuar në veri të
Kosovës
ku
u
desh
të
intervenonin
edhe
njësitë
Speciale të Kosovës, filluan edhe
raportimet se Rusia është duke e
përgatitur ushtrinë e saj ta dërgoj
në kufi në mes të Kosovën dhe
Serbinë. Ky artikull u publikua nga
mediat në Rusi dhe u riprodhua
edhe nga faqet në Kosovë, me po
të njëjtin titull të ekzagjëruar. Ky postim ka arritur 17 ndërveprime
prej të cilave 5 pëlqime, 4 komente dhe 8 ndërveprime të tjera.
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5.2. Ndikimet nga jashtë gjatë fushatës zgjedhore mostra në gjuhën serbe
Në
artikullin
“Mentorët
e
pavarësisë së Kosovës, po
shtyejnë drejt radikalizimit - dhe
kjo nuk është e gjitha”, folësi i
ftuar në Sputnik.rs flet për
ngjarjet në veri të Kosovës, dhe
portretizon këtë si dëshmi që po
ata që kanë përkrahur projektin e
pavarësisë së një-anshme të
pavarësisë së nga ana e
Prishtinës, kanë vendosur ta
radikalizojnë dhe përshpejtojnë këtë proces, dhe kjo është më e
rrezikshmja. Përmes dezinformimit dhe narrativës anuese,
shtetet perëndimore portretizohen si influencuesit kryesor për
ngjarjet e ndodhura. Ky artikull ka pasur 57,200 lexues potencial
dhe është shpërndarë 12 herë.
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Në artikullin “Po i thërras të gjithë serbët në Kosovë, të mblidhen
përreth Listës Serbe” anëtari i Preisdencës së Bosnje dhe
Hercegovinës, Milorad Dodik, ka
ftuar serbët e Kosovës të
mblidhen përreth Listës Serbe, të
cilëve ai u ka uruar sukses në
zgjedhjet lokale të parapara të
mbahen më 17 tetor. Artikulli është
përkthyer dhe publikuar në mediat
dhe portalet në gjuhën shqipe. Kjo
artikull ka pasur 3,981 lexues
potencial, dhe nuk ka pasur
rishpërndarje.
Për të dëshmuar se ka pasur
tentim të ndikimit nga jashtë si nga
portale e media të ndryshme e po
ashtu edhe nga zyrtar të ndryshëm
politik na serbia, dhe të till me
influencë nga Rusia, mund ta
shihni një prej lajmeve i cili ka
qarkulluar nga Sputniknews, e i
cili është cilësuar si disinformim,
me titull “Lajme: A është e mundur
që ROSU të nis kapjen e Ujmanit,
Trepçës dhe objekteve tjera vitale/video/”. Ky artikull ka pasur
28,004 lexues potencial. Në këtë artikull në total flitet për një
çështje tjetër e cila nuk është aspak relevante me titullin që
përmban. Kur hyjmë në këtë artikull flitet për zgjedhjet në Rusi
dhe mbajtjen e Dumës nga partia e Vladimir Putin.
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5.3. Ndikimet nga jashtë gjatë fushata zgjedhore në
periudhën e balotazhit - Mostra në gjuhën shqipe
Lajmi me titullin “Janjiq: Grenelli
paguhet 100 mijë dollarë në muaj
nga Serbia për lobim”, i publikuar
më 8 nëntor është njëri nga
artikujt
që
gjatë
fushatës
zgjedhore të balotazhit është
shpërndarë edhe nga 10 faqe tjera
në Facebook. Deklarata e analistit
politik Dushan Janjiq është
cilësuar si lajm i pavërtet nga vetë
Richard Grenell. Të njëjtin lajm e
ka demantuar edhe vetë analisti
serb, Janjiq duke thënë se
deklarata e tij është keqinterpretuar. Në një intervistë, Janjiq e ka
demantuar. Ky artikull që është shpërndarë nga 11 faqe dhe 8
grupe në Facebook, ku ka arritur gjithsej 3,075 ndërveprime, prej
të cilave 1,365 pëlqime, 854 komente, 444 shpërndarje dhe 411
ndërveprime të tjera.
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6 | Mizogjinia
Fushata zgjedhore nuk ka kaluar pa gjuhë të urrejtjes dhe
seksiste karshi grave në politikë, kjo për qëllime të caktuara
personale ose për të dëmtuar përfshirjen e grave në politikë.
Artikujt dhe postimet po ashtu përmbanin tituj të ekzagjëruar për
të shtuar kureshtjen e lexuesve e poashtu për të nxitur
komentimin në postimet në Facebook nga qytetarët. Përfshirja e
grave në politikë e sidomos në nivel lokal vazhdon të mbetet e
zbehte dhe e pa balancuar, duke u respektuar kështu vetëm Ligji
për Zgjedhjet e Lokale dhe jo Ligji për Barazi Gjinore. Edhe numri
i grave kandidate për kuvende të komunave edhe atij për kanditate
të kryetareve të komunave është i ulët nga të gjitha subjektet
politike. Kjo pasqyron në fakt pozitën e grave brena strukturave
politike e më pas lë vend edhe për trajtim të tillë nga portalet
online si dhe faqet dhe grupet në Facebook. Padyshim që një
situatë e tillë ndikon edhe tek qytetarët për të komentuar me gjuhë
fyese dhe të urrejtjes ndaj grave në politikë meqë nuk i shohin të
denjta për këto pozita, kjo duke u bazuar në komentet e
monitoruara ndaj grave kandidate për kryetare të komunave.
Komentet e tilla mund të cilësohen si dhunë online që bëhet ndaj
grave. Një ndër gratë më të afektuara në këtë fushat ka qenë
Mimoza Kusari Lila e cila ka qenë kryetarja e vetme grua e një
Komune, ndërsa aktualisht është deputete në Kuvendin e Kosovës
dhe Kryetare e Subjektit Politik Alternativa, si dhe njëkohësisht
ishte kandidate për Kryetare të Komunës së Gjakovës në listën e
LVV. Gjatë fushatës zgjedhore për Kusari Lila kanë qarkulluar
artikuj të ndryshëm të cilën kanë poseduar gjuhë seksiste dhe të
urrejtjes që reflekton mbi të gjitha tiparet e mizogjenisë. Ndërsa
për kandidatet tjera më shumë ka pasur komente me përmbajtje
mizogjene nga vetë qytetarët se sa artikuj dhe postime me
informacione të çrregullta. Rastet me përmbajte të gjuhës
mizogjene nga komentet e monitoruara janë vërejtur vetëm në
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mostrën në gjuhën shqipe përderisa në mostrën në gjuhen serbe
nuk është vërejtur ndonjë rast.

6.1. Mizogjenia gjatë fushatës zgjedhore
Me 27 shtator u nda një lajm që kishte të bënte me kryetaren e
subjektit politik Alternativa Mimoza Kusari-Lila dhe një
pornoncim të kryetarit të AKR-së, Behgjet Pacolli. Titulli i këtij
artikulli ishte i nxjerrur jashtë
konteksti dhe deklatara ishte e
shtrembëruar. Megjithatë, edhe
deklarata e Behgjet Pacolli në
tërësi ka promovuar ndasitë
politike dhe ka përdorur gjuhë të
ashpër. Ky artikull ka arritur 453
ndërveprime, prej të cilave 165
pëlqime, 196 komente dhe 36
shpërndarje dhe 56 reagime të
tjera.
Kandidatja për Kryetare të Ferizajt
nga radhët e Lidhjes Demokratike
të Kosovës, Sibel Halimi, ka qenë
subjekt
talljeje
lidhur
me
premtimin e saj për përdorimin e
trotinetit elektrik në këtë komunë.
Ky lajm është publikuar nga një
portal, i shoqëruar me një footo të
manipuluar, duke e nxjerrur nga
konteksti premtimin e saj për përdorimin e trotinetave elektrik në
Komunën e Ferizajit. Përveç portalit i cili e ka bërë këtë foto
montazhë, ky artikull u postua edhe 8 herë të tjera në Facebook
ku është vërejtur numër i madh i komenteve që përmbanin
ofendime, gjuhë mizogjene dhe seksiste duke arritur kështu 1,862
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ndërveprime prej të cilave ishin 552 pëlqime, 676 komente, 8
shpërndarje dhe 623 ndërveprime të tjera.
Artikulli me titullin “Kur Mimoza Kusari dhe delegacioni u lodhën
duke vallëzuar, ndihmësi Gadafit i urdhëroi të vazhdojnë” u
ripublikua duke vënë në shënjestër Mimoza Kusari Lilën. Ky
artikull ishte publikuar kohë më parë, ndërsa u ripublikua gjatë
fushatës zgjedhore. Artikulli kishte foto të manipuluar,
përmbante gjuhë ofenduese ndaj kandidates për Komunë të
Gjakovës, Mimoza Kusari-Lila,
dhe ishte e nxjerrur nga
konteksti. Artikullli në rrjetin
social Facebook, ka gjeneruar
425 ndërveprime prej të cilave 164
pëlqime, 54 shpërndarje, 118
komente dhe 89 ndërvperime të
tjera. Përveç gjuhës fyese dhe
ofenduese që ka përdorur ky
portal komentuesit në këtë lajm
në faqen e Facebook-ut ka marr
qindra
komente
ku
është
përdorur gjuhë mizogjene ndaj
Mimoza Kusari-Lila, duke e
quajtur “kukull”.
Në një postim në Twitter që
pasqyronte debatin televiziv ku
ishin të ftuar kandidatët për
kryetar/e
të
Komunës
së
Gjakovës pati një sër komentesh
drejtuar
Kusari-Lilës
me
përmbajtje mizogjene. Ajo u
etiketua si turrec, që nuk di të flas
dhe nuk di të lexoj, për më tepër gjatë këtyre komenteve u vërejt
një qeshje cinike nga të gjithë burrat që ishin prezent në këtë
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debat. Kjo video e shpërndarë në Twitter arriti 2,100 shikues
potencial dhe 101 ndërveprime prej tyre 4 komente, 14 shpërdarje
dhe 83 pëlqime.

6.2. Mizogjenia ndaj grave kandidate për Kryetare të
Komunave: Komentet e qytetarëve në postimet
në Facebook
Në Zgjedhjet Lokale të vitit 2021
ishin gjithsej 14 gra kandidate për
Kryetare të Komunave. Prej tyre 11
ishin nga subjektet politike me
shumicë shqiptare. Megjithëse
vërhet një prezencë më e vogël e
mbulueshmërisë
mediale
të
grave kandidate në krahasim
homologët e tyre burra, kohë pas
kohe ishin pjesë e artikujve dhe
postimeve
të
shpërndarë
sidomos në faqet në Facebook.
Postimi i lajmeve të ndryshme në
Facebook u mundësoi shumë
përdoruesve të kësaj platforme të
komentojnë mendimet e tyre, e që
në masë të madhe përmbanin
gjuhë seksiste, ofenduese, gjuhë
të urrejtjes dhe ndasive politike.
Instituti D4D ka bërë monitorimin
e komenteve në postimet ku flitej
Grafi 3. Komentet e qytetarëve në
për 11 kandidatet për Kryetare të Facebook për 11 gra kandidate për Kryetare
Komunave në mostrën e gjuhës Komunave
shqipe (Arbënesha Kuqi, Floretë
Zejnullahu, Kaltrina Salihu, Leonora Bunjkau-Morina, Sibel
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Halimi, Hyrije Dobrunaj, Arta Ahmeti-Xhylani, Anduena Gralleva,
Ardiana Qorraj, Mimoza Kusari-Lila, Drena Podrimcaku) duke
analizuar 373 postime me gjithsej 5,567 komente.
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80
147
81

Nr. i
postimeve
me ZERO
komente
51
104
41

Nr. i
postimeve
me
komente
29
43
20

166

113

238
233
119
11
55
418
8

1,556

Nr. i
artikujve
Arbënesha Kuqi
Floretë Zejnullahu
Kaltrina Salihu
Leonora Morina
Bunjaku
Sibel Halimi
Hyri Dobrunaj
Arta Ahmeti Xhylani
Anduena Gllareva
Ardiana Qorraj
Mimoza Kusari Lila
Drena Podrimçaku

Gjithsej

Nr. i
Komenteve

Komente
pozitive

Komente
negative

Komente
mizogjene

612
356
100

52
192
84

529
128
15

31
36
1

53

728

364

305

59

185
173
111
6
39
338
2

53
60
8
5
16
80
6

932
176
23
5
79
2,556
0

402
139
16
3
72
378
0

383
34
6
2
6
843
0

147
3
1
0
1
1,335
0

1,163

373

5,567

1,702

2,251

1,614
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Arbënesha Kuqi ishte kandidate për kryetare të Komunës së
Gjakovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Në
Platformën Facebook janë bërë 80 postime të cilat kanë përfshirë
Arbëresha Kuqiq direkt, prej të cilëve 51 postime nuk kishin asnjë
koment ndërsa 29 postime të tjera kishin gjithsej 612 komente të
cilat janë analizuar. Nga ky numër 52 komente kishin përmbajtje
pozitive, 529 përmbajtje negative dhe 31 komente me përmbajtje
të gjuhës mizogjene.

Komentet:
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Floretë Zejnullahu, ishte kandidate për Kryetare të Komunës së
Besianës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Në
Platformën Facebook janë bërë 147 postime të cilat kanë përfshirë
Floretë Zejnullahun direkt, prej të cilëve 104 postime nuk kishin
asnjë koment ndërsa 43 postime të tjera kishin gjithsej 356
komente të cilat janë analizuar. Nga ky numër 192 komente kishin
përmbajtje pozitive, 128 përmbajtje negative dhe 36 komente me
përmbajtje të gjuhës mizogjene.

Komentet
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Kaltrina Salihu ishte kandidate për kryetare të Komunës së
Dragashit nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje dhe Listës Guxo. Në
platformën Facebook janë bërë 81 postime të cilat kanë përfshirë
Kaltrina Salihun direkt, prej të cilëve 41 postime nuk kishin asnjë
koment ndërsa 20 postime të tjera kishin gjithsej 100 komente të
cilat janë analizuar. Nga ky numër 84 komente kishin përmbajtje
pozitive, 15 përmbajtje negative dhe 1 koment me përmbajtje të
gjuhës mizogjene.
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Leonora Bunjaku Morina ishte kandidate për Kryetare të Gjilanit
nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Në platformën
Facebook janë bërë 166 postime të cilat kanë përfshirë Leonora
Bunjaku-Morina direkt, prej të cilëve 113 postime nuk kishin asnjë
koment ndërsa 53 postime të tjera kishin gjithsej 728 komente të
cilat janë analizuar. Nga ky numër 364 komente kishin përmbajtje
pozitive, 305 përmbajtje negative dhe 59 koment me përmbajtje të
gjuhës mizogjene.

Komente
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Sibel Halimi, ishte kandidate për Kryetare të Komunës së Ferizajit
nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në Platformën
Facebook janë bërë 238 postime të cilat kanë përfshirë Sibel
Halimi direkt, prej të cilëve postime 185 nuk kishin asnjë koment
ndërsa 53 postime të tjera kishin gjithsej 932 komente të cilat janë
analizuar. Nga ky numër 402 komente kishin përmbajtje pozitive,
383 përmbajtje negative dhe 147 koment me përmbajtje të gjuhës
mizogjene.
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Komente
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Hyri Dobrunaj ishte kandidate për kryetare të Komunës së Deçanit
nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në Platformën
Facebook janë bërë 233 postime të cilat kanë përfshirë Hyrie
Dobrunaj direkt, prej të cilëve 173 postime nuk kishin asnjë
koment ndërsa 60 postime të tjera kishin gjithsej 176 komente të
cilat janë analizuar. Nga ky numër 139 komente kishin përmbajtje
pozitive, 34 përmbajtje negative dhe 3 koment me përmbajtje të
gjuhës mizogjene.

Komente
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Arta Ahmeti Xhylani ishte kandidate për kryetare të Komunës së
Drenasit nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Në Platformën
Facebook janë bërë 119 postime të cilat kanë përfshirë Arta Ahmeti
Xhylanin direkt, prej të cilëve 111 postime nuk kishin asnjë koment
ndërsa 8 postime të tjera kishin gjithsej 23 komente të cilat janë
analizuar. Nga ky numër 26 komente kishin përmbajtje pozitive, 6
përmbajtje negative dhe 1 koment me përmbajtje të gjuhës
mizogjene.

Anduena Gllareva ishte kandidate për Kryetare të Komunës së
Drenasit nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Në Platformën
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Facebook janë bërë 11 postime të cilat kanë përfshirë Anduena
Gllarevën direkt, prej të cilëve 6 postime nuk kishin asnjë koment
ndërsa 5 postime të tjera kishin gjithsej 5 komente të cilat janë
analizuar. Nga ky numër 3 komente kishin përmbajtje pozitive, 2
përmbajtje negative dhe 0 koment me përmbajtje të gjuhës
mizogjene.

Ardiana Qorraj ishte kandidate për Kryetare të Komunës së
Deçanit nga Partia Demokratike e Kosovës. Në Platformën
Facebook janë bërë 55 postime të cilat kanë përfshirë Ardiana
Qorrajn direkt, prej të cilëve 39 postime nuk kishin asnjë koment
ndërsa 16 postime të tjera kishin gjithsej 79 komente të cilat janë
analizuar. Nga ky numër 72 komente kishin përmbajtje pozitive, 6
përmbajtje negative dhe 1 koment me përmbajtje të gjuhës
mizogjene.
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Mimoza Kusari Lila, kandidate për kryetare të Gjakoves nga
radhët e Lëvizjes Vetëvendosje ishte nga gratë kandidate për
Kryetare të Komunave me më së shumti postime në rrjetin social
Facebook. Në Platformën Facebook janë bërë 418 postime të cilat
kanë përfshirë Mimoza Kusari-Lilën direkt, prej të cilëve 338
postime nuk kishin asnjë koment ndërsa 80 postime të tjera kishin
gjithsej 2556 komente të cilat janë analizuar. Nga ky numër 378
komente kishin përmbajtje pozitive, 843 përmbajtje negative dhe
1335 koment me përmbajtje të gjuhës mizogjene.

Komente
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Drena Podrimçaku ishte kandidate për Kryetare të Komunës së
Pejës nga Partia Balliste. Në Platformën Facebook janë bërë 8
postime të cilat kanë përfshirë Drena Podrimçakun direkt, prej të
cilëve 2 postime nuk kishin asnjë koment ndërsa 6 postime të tjera
kishin gjithsej 0 komente të cilat janë analizuar. Nga ky numër 0
komente kishin përmbajtje pozitive, 0 përmbajtje negative dhe 0
komente me përmbajtje të gjuhës mizogjene.

____________________________________________________________________
47

FUSHATA ZGJEDHORE NË LLUPË

7 | Konkluzionet
Çrregullimet e informacioneve kanë qenë pjesë e pa ndashme
edhe gjatë këtyre zgjedhjeve, përfshirë këtu fushatën zgjedhore
dhe fushatën gjatë periudhës së balotazhit. Portalet online, faqet
e grupet në Facebook dhe llogarit në Twitter ndonjëherë postojnë
artikuj dhe lajme të cilat me apo pa qëllim mund të ndikojnë në
integritet të procesit zgjedhor, duke atakuar përfaqësues të
subjekteve politike apo subjektet politike si tërësi. Titujt e
ekzagjeruar, shtrembërimi i deklaratave dhe përmbajtjes së
lajmeve vetëm me qëllim të rritjes së lexueshmërisë nuk duhet të
jenë synim i portaleve të cilat postojnë lajmet për herë të parë por
edhe rasteve kur i ripostojnë artikujt nga portalet tjera. Përveç
postimit të lajmit për herë të parë që domosdoshmëritsht duhet
të verifikohet materiali, e njëjta gjë duhet të ndodh edhe nga
mediat tjera kur ato bëjnë ripostimin e lajmeve. Partiteë politike
duhet të kenë kujdes nga përmbajtja e gjuhës mizogjene ndaj
grave dhe të promovojnë sa më shumë rëndësinë e përfshirjes së
grave në skenën politike. Gjithashtu është e rëndësishme që çdo
postim dhe artikull i sponzorizuar në media të bëhet e ditur se nga
kush është sponzorizuar, kjo do ta rriste transparencën e
subjekteve politike dhe do të kontribuonte në rritje të besimit të
qytetarëve karshi mediave. Se ka pasur artikuj të sponzorizuar
gjatë këtij hulumtimi është vërejtur sidomos në periudhën e
balotazhit, kur lexueshmëria potenciale dhe ndërveprimet ishin
shumë më të larta përkundër numrit më të vogël të artikujve të
postuar me çrregullim të informacionit. Sa i përket ndikimeve nga
jashtë është vërejtur se ka numër më të madh të artikujve me
karakteristika të tilla në mostrën në gjuhen serbe se sa atë
shqipe. Kjo tregon për ndikimin e vazhdueshëm që shteti Serb
synon ta ketë tek qytetarët me përkatësi etinke serbe që jetojnë
në Kosovë, duke u munduar të kenë ndikim sidomos në forcim të
vazhdueshëm të Listës Serbe. Çrregullimet e informacionit janë
një trend global i cili ndodh edhe në vendet më demokratike, një
trend i tillë natyrisht se ka qenë i pashmangshëm edhe në Kosovë,
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por rritja e këtij trendi në mënyrë të vazhdueshme nuk kontribuon
në informim të drejt tek qytetarët dhe natyrisht që zbeh besimin e
qytetareve tek mediat. Andaj mediat por edhe partitë politike dhe
përfaqësuesit e tyre duhet të kenë kujdes të shtuar në
shpërndarje të informatave tek lexuesit, t’i informojnë në mënyrë
të drejtë dhe të kontribuojnë në integritet të zgjedhjeve por edhe
situatës politike në vend përgjithësisht.
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8 | Rekomandimet
Informimi i publikut duhet të bëhet në mënyrë të saktë dhe pa
pasur qëllim përfitimet personale duke rrezikuar dëmtimin e
palës tjetër. Shpërndarja e lajmeve të pavërteta, të
shtrembëruara apo nxitjes së urrejtjes nuk duhet të jetë opsion
as nga portalet online por as edhe nga individ të caktuar. Liria e
shprehjes përfundon aty ku cenohet liria e tjerëve. Në bazë të
konkluzioneve nga ky raport, janë nxjerrë rekomandime për
përfaqësuesit e portaleve, partive politike, gazetarëve e
analistëve dhe qytetarëve. Disa nga rekomandimet i’u adresohen
të gjithë grupeve të poshtë shënuara.

8.1. Rekomandimet për portalet
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8.2. Rekomandimet për Subjektet Politike

8.3. Rekomandimet për qytetarët
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9 | Shtojcat
Në vijim janë listat e mediave online, faqeve ne facebook, grupeve ne facebook dhe llogarit në twitter të cilat
janë monitoruar.

9.1. Përmbledhje e numrit të lajmeve të shkarkuara dhe të rishikuara
Mostra në gjuhën shqipe
Grupet në Facebook

Faqet në Facebook

Mediat Online

Twitter
Gjithsej

Fushata
zgjedhore

Balotazhi

Fushata
zgjedhore

Balotazhi

Fushata
zgjedhore

Balotazhi

Fushata
zgjedhore

Balotazhi

Artikujt e shkarkuara

937

168

5,288

4,325

41,930

21,302

1,067

90

75,107

Artikujt/postimet e
monitoruara

937

168

1,000

398

1,000

344

300

90

4,237

Artikuj me përmbajtje të
çregullt

17

11

53

22

51

12

13

1

180

Numri total i rishpërndarjeve
nga mediat tjera

44

5

38

19

86

12

N/A

1

205

Numri total i ndërveprimeve

27,098

4,272

74,986

21,000

37,702

54,339

N/A

N/A

219,397

Numri potencial i
lexueshmërisë

N/A

N/A

N/A

N/A

1,622,870

3,328,671

2,136

625

4,954,302
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Mostra në gjuhën serbe

Grupet në Facebook

Faqet në Facebook

Mediat Online

Twitter
Gjithsej

Fushata
zgjedhore

Balotazhi

Fushata
zgjedhore

Balotazhi

Fushata
zgjedhore

Balotazhi

Fushata
zgjedhore

Balotazhi

Artikujt e shkarkua

N/A

N/A

119

38

43,566

2,112

4,191

N/A

50,026

Artikujt/postimet e
monitoruara

N/A

N/A

119

38

1,000

344

300

N/A

1,801

Artikuj me
përmbajtje të
çregullt

N/A

N/A

3

N/A

45

1

8

N/A

57

Numri total i
rishpërndarjeve nga
mediat tjera

N/A

N/A

2

N/A

29

1

N/A

N/A

32

Numri total i
ndërveprimeve

N/A

N/A

456

N/A

31,922

220

148

N/A

32,746

Numri potencial i
lexueshmërisë

N/A

N/A

N/A

N/A

1,649,729

8,260

14,695

N/A

1,672,684
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9.2. Definicionet e terminologjisë mbi informacionet me përmbajtje të çrregullta
Termi

Definicioni

Çrregullimet e
informacionit

Çrregullimet e informacionit janë shpërndarja dhe publikimi, me ose pa qëllim, i informacioneve të pavërteta, të
manipuluara, të ekzagjëruara apo që përmbajnë gjuhë të ashpër, seksiste dhe të urrejtjes.

Lexuexhmëri
potenciale

Lexueshmëria potenciale do të thot se sa njerëz potencialisht e kanë lexuar artikullin nga artikujt në portalet online.
Të dhënat për secilin artikull janë gjeneruar nga platformat me të cilat kemi bërë monitorimin.

Ndërveprimet

Ndërveprimet përfshinë të gjitha veprimit e lexuesve në një postim në Facebook apo në Twitter, ku pëfshihen
pëlqimet, komentet, shpërndarja e artikullit apo reagime të tjera si i lumtur, i mërzitur, i nervozuar dhe i habitur.

Dezinformata

Informacion i paverifikueshëm i rremë ose mashtrues,i krijuar, paraqitur dhe shpërndarë për përfitime ekonomike
ose për të mashtruar ndërkombëtarisht publikun, i cili mund të shkaktojë dëm publik, kërcënimet ndaj proceseve
demokratike politike dhe të politikëbërjes, si dhe të së mirës publike.

Gjuhë e urrejtjes

Fjalimi ose shkrimi abuziv ose kërcënues që shpreh paragjykim ndaj një grupi të caktuar

Mizogjinia

Urrejtja, neveria ose paragjykimi ndaj grave

Dhuna online

Përdorimi i pajisjeve ose shërbimeve dixhitale në internet për t'u përfshirë në aktivitete që rezultojnë në vetëlëndim
fizik, psikologjik, emocional ose i shkaktojnë dëm një personi tjetër.

Tituj të ekzagjëruar

Titull i krijuar për t'i bërë lexuesit të dëshirojnë të klikojnë në një hiperlink, veçanërisht kur lidhja çon në përmbajtje
me vlerë ose interes të dyshimtë.
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Lista e shkurtesave
AAK

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës

AKR

Aleanca Kosova e Re

D4D

Democracy for Development

LDK

Lidhja Demokratike e Kosovës

LVV

Lëvizja vetëvendosje

PCR

polymerase chain reaction test

PDK

Partia Demokratike e Kosvës

SHBA

Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Instituti Demokracia për Zhvillim (D4D) është themeluar në prill
të vitit 2010 nga një grup i analistëve që po brengoseshin gjithnjë
e më shumë që procesi i shtetndërtimit e kishte lënë anash
demokracinë.
Vizioni i D4D-së është të promovojë një qytetari aktive dhe të
arsimuar, e cila merr pjesë plotësisht në hapësirën publike dhe
e përdor arenën publike për përfaqësim dhe vendim-marrje për
të diskutuar dhe ndërtuar konsensus për shpërndarjen e
resurseve që janë efikase, të shpejta, afatgjate dhe që sjellin
zhvillim të barabartë.
D4D ndikon në politikat specifike, promovon një qasje ndërsektoriale për zgjidhjen e problemeve dhe trajton rutinën
institucionale
të
vendimmarrjes
duke
rekomanduar
përmirësime në rritje dhe operon me efektivitet maksimal në
mënyrë që të promovojë plotësisht stabilizimin e Kosovës dhe
zhvillimin demokratik.
Për më shumë informata rreth aktiviteteve të D4D-së, ju lutemi
vizitoni faqen tonë elektronike: www.d4d-ks.org

