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Hyrje 

Në vazhdim të monitorimit të portaleve online dhe rrjeteve sociale Instituti D4D prezanton 

publikimin e raportit për katërmujorin e katërt ose rarpotin e pestë në përgjithësi. Në vitin e kaluar 

D4D, ka lanësuar raportin e parë, ku është bërë monitorimi i fushatës zgjedhjore dhe balotazhit në 

Kosovë, ndërsa në fillim të këtij viti është lanësuar raporti i qerek vitit të parë (Q1), ku është bërë 

monitorimi i portaleve online dhe rrjeteve sociale për muajt tetor-nëntor dhe dhjetor 2021. Ndërsa 

për këtë vit është bërë monitorimi i lajmeve për muajt janar-shkurt-mars me ç’rast është raporti i 

dytë (Q2) i lansuar nga Instituti D4D, ku janë monitoruar portalet online dhe rrjetet sociale dhe 

monitorimi për muajt, prill – maj – qershor, derisa rrjedhimisht ky raport është i katërti në të cilin 

është duke punuar Instituti D4D, ku është bërë monitorimi i artikujve për periudhën korrik – gusht 

- shtator. 

Edhe në këtë raport janë përfshirë monitorimi i kategorive: ndasitë politike dhe gjuha e ashpër, 

Covid-19, ndikimi i jashtëm, gjykata speciale, dialogu Kosovë – Serbi, mizogjinia dhe dhuna 

online ndaj grave. Veçori e këtij raporti si në raportin e kaluar është analizimi i artikujve ku është 

raportuar për konfliktin Ukrainë-Rusi, lajme këto të cilat janë futur në kategorinë e ndikimit të 

jashtëm. Këto kategori të lajmeve janë analizuar në dy gjuhë; shqip dhe serbisht. Karakteristikë e 

këtij raporti, që ka dalur nga monitorimi i portaleve online dhe rrjeteve sociale janë artikujt me 

tituj të ekzagjeruar, lajme me titull të shtrembëruar si dhe vlen të theksohet se edhe në këtë raport 

ka dominuar gjuha e urrejtjes. Raporti përmban konkluzione dhe rekomandime të cilat u drejtohen 

portaleve online, subjekteve politike, mediave si dhe qytetarëve. 
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Metodologjia 

Instituti D4D, ka vazhduar me monitorimin e portaleve online dhe rrjeteve sociale. Ky raport ka 

përfshirë periudhën e monitorimit të artikujve në portale online dhe rrjete sociale për tre muaj, 1 

korrik deri më 30 shtator. Monitorimi është bërë duke përdorur dy platformat ‘MediaToolkit’ dhe 

‘Croëdtangel’. Monitorimi është bërë paralelisht në mostrën në gjuhën shqipe dhe atë serbe. Në 

mostrën në gjuhën shqipe janë monitoruar 76 portale online, 203 faqe dhe 10 grupe në rrjetin social 

Facebook dhe 32 llogari në rrjetin social Tëitter. Ndërsa në mostrën në gjuhën serbe janë 

monitoruar 55 portale online, 16 faqe dhe 1 grup në rrjetin social Facebook dhe 18 llogari në 

Tëitter. 

 

Arsyeja pse janë përdorur dy platformat e lartë cekura është se të dy këto platforma bëjnë 

mbledhjen e të dhënave numerike. MediaToolkit ka bërë matjen e lexueshmërisë potenciale (reach) 

të artikujve dhe postimeve në portalet online dhe llogaritë në Tëitter, Croëtangel ka bërë matjen e 

ndërveprimeve (like, love, care, haha, ëoë, sad, angry, comment dhe share) në rrjetin social 

Facebook. Ndërsa kategoritë në të cilat është fokusuar monitorimi janë: Ndikimi i jashtëm, ndasitë 

politike dhe gjuha e ashpër, Gjykata speciale, dialogu Kosovë – Serbi, mizogjinia dhe dhuna online 

ndaj grave.  

Gjatë procesit të monitorimit janë ruajtur informata të caktuara 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 krijuar një bazë të të dhënave ku janë ruajtur 

materialet si në vijim: 

• Screenshots; (Pamje të shkëputura nga ekrani); 

• 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. 

Qëllimi i këtij raporti është identifikimi i lajmeve që përmbajnë çrregullime të informacionit të 

cilat me ose pa qëllim kanë ndikuar në keq informimin e qytetarëve, nxitjen e urrejtjes për individ 

ose grupe të ndryshme, si dhe familjarizimin e publikut me prezencën e çrregullimeve të 

informacionit dhe nevojën për vërtetim të lajmeve. Sikur në raportet paraprake edhe në këtë raport 

janë analizuar dhe pasqyruar artikujt dhe postimet me çrregullime të informacionit që publikohen 

dhe shpërndahen nëpër portalet online dhe rrjetet sociale në Kosovë në dy gjuhë: shqip dhe 
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serbisht, ku tek kapitulli i të gjeturave kryesore janë pasqyruar disa nga shembujt që kanë pasur 

më së shumti lexueshmëri potenciale dhe ndërvperime më së shumti.  
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Të gjeturat kryesore 

 

Në periudhën e monitorimit për muajt korrik - shtator Instituti D4D, ka analizuar 2600 artikuj për 

gjashtë kategoritë që janë monitoruar edhe në raportet e kaluara sic janë, mizogjenia, ndasitë 

politike, gjykata speciale, ndikimi nga jashtë, dialogu Kosovë - Serbi si dhe lajmet rreth luftës 

Ukrainë - Rusi, lajme këtë të cilat janë futur në kategorinë ndikimi nga jashtë. Çka vlen të theksohet 

se edhe në këtë periudhë fokus i veçantë u është dhënë lajmeve të cilat kanë të bëjnë me këtë 

konflikt. Ajo çka është vërejtur në përgjthësi edhe në këtë peirudhë, përkundër që numri i lajmeve 

ka qenë mi vogël sesa në të gjitha periudhat tjera një numër i madh i lajmeve me përmbajtje të 

çrregullt të informacionit në kategorinë e ndasive politike dhe gjuhës së ashpër, luftës Ukrainë-

Rusi si dhe mizogjinisë dhe dhunës online ndaj grave. Lajmet e kategorisë së Gjykatës Speciale, 

si në raportet e kaluara ashtu edhe në këtë raport, nuk kanë munguar, mirëpo ajo që vlen të 

theksohet se pavarësisht zhvillimeve të kësaj situate dhe ngjarjeve rreth Gjykatës Speciale, numri 

i lajmeve të publikuara nëpër rrejte sociale dhe portale online shpesh është më i kufizuar, për shkak 

se jo cdo herë fokusi i lajmeve po është rreth mbulimit të këtyre zhvillimeve. Kjo është vërejtur 

edhe në monitorimin e portalerve dhe rrjeteve sociale gjatë këtyre muajve, ku lajme që kanë 

përmbajtur çrregullim të informacionit ka pas vetëm në mostrën e gjuhës shqipe, e jo edhe në atë 

të gjuhës serbe, andaj më poshtë janë pasqyruar disa nga shembujt që kanë pasur lexueshmëri dhe 

ndërveprime më të madh në rrjete sociale. Në këtë periudhë në mostrën në gjuhën shqipe kanë 

dominuar më së shumti narrativat ku ka qenë përplasja politike e nxitur nga greva e SBASHK-ut. 

Greva nxiti përqarje politike, akuza dhe kundërakuza shpesh të nxjerra jashtë kontekstit dhe 

deklarata të njëanshme të liderëve të partive politike dhe jo vetëm. Ndërsa në mostrën e gjuhës 

serbe, ashtu edhe si në raportet e kaluara, më së shumti kanë dominuar deklaratët me përmbajtje 

jo të vërtetë dhe tituj të ekzagjeruar. 

Gjithashtu gjatë monitorimit të lajmeve për këta tre muaj Instituti D4D, ka analizuar gjithsej 5,144 

lajme prej të cilave 99 lajme kanë përmbajtur çrregullim të informacionit, në mostrën në gjuhën 

shqipe. ndërsa cka vlen të theksohet se numri i lajmeve me përmbajtje të cregullimit të 

informacionit e kanë dominuar lajmet me luftën Ukrainë Rusi, ku gjithsej numri i lajmeve që kanë 

pasur crregullum të informacionit ka qenë 48 lajme gjithsej. 

 

 

 

 

 



8 

 

Gjykata Speciale  

Lajmet e kategorisë së Gjykatës Speciale, si në raportet e kaluara ashtu edhe në këtë raport, nuk 

kanë munguar, mirëpo ajo që vlen të theksohet se pavarësisht zhvillimeve të kësaj situate dhe 

ngjarjeve rreth Gjykatës Speciale, numri i lajmeve të publikuara nëpër rrejte sociale dhe portale 

online shpesh është më i kufizuar, për shkak se jo cdo herë fokusi i lajmeve po është rreth mbulimit 

të këtyre zhvillimeve. Kjo është vërejtur edhe në monitorimin e portalerve dhe rrjeteve sociale 

gjatë këtyre muajve, ku lajme që kanë përmbajtur çrregullim të informacionit ka pas vetëm në 

mostrën e gjuhës shqipe, e jo edhe në atë të gjuhës serbe, andaj më poshtë janë pasqyruar disa nga 

shembujt që kanë pasur lexueshmëri dhe ndërveprime më të madh në rrjete sociale. Ndërsa gjatë 

periudhës së monitorimit korrik - shtator në analizimin e artikujve në kategorinë e Mizogjenisë, në 

të dyja mostrat në gjuhën shqipe dhe atë serbe, veçanërisht në mostrën e gjuhës serbe është vërejtur 

se kanë dominuar lajmet me përmbajtje mizogjenike, ku njëri nga shembujt që ka pasur edhe më 

së shumti lexues potencial dhe ndërverpime në rrjetet sociale është pasqyruar si narrativ në 

shembullin më poshtë. Gjithashtu edhe në mostrën në gjuhën shqipe për tre muaj sa ka zgjatur 

monitorimi 15 lajme kanë qenë me përmbajtje të çrregullimit të informacionit derisa, në 

shembullin më poshtë është pasyqruar njëri nga lajmet që ka pasur lexueshmëri dhe ndërveprim 

më të madh në rrejtet sociale.  

 

Shembull në mostrën shqipe 

 

Artikulli me titullin: “Specialja trondit Kadri Veselin, e 

konsideron kriminel: Është në dijeni për mundësinë e një 

dënimi të madh”. Bazuar në titull dhe në përmbajtjen brenda 

artikullit, ky lajm konsiderohet artikull me titull të 

ekzagjeruar dhe shtrembërim të informacionit. Për shkak se 

Gjykata Speciale ende nuk ka marr një verdikt përfundimtar 

për ish-kryetarin e PDK-së, Kadri Veselin dhe në deklaratën 

e Gjykatës Speciale thuhet se: “Në veçanti, gjyqtari i 

procedurës paraprake konsideron se Z. Veseli është vënë në 

dijeni për akuzat ndaj tij dhe mundësinë e një të dënimi të 

rëndë në rast të dënimit”. Duke u bazuar në citatin e 

Gjykatës Speciale titulli i artikullit ka përmbajtje të 

shtrembërim të informacionit, pasi që nuk bëhet fjalë për një dënim të madh por të rëndë.  
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Kryeministri Shqiptar Edi Rama kishte mbajtur një fjalim 

në Organizatën e Kombeve të Bashkuara (OKB) duke 

kritikuar shtetet demokratike se kishin rënë preh e një 

raporti sic ishte ai i Dick Marty-t. Në fjalimin e tij Rama 

kishte shpjeguar se pse ky raport është jo valid dhe se për 

krerët e UCK-së nuk është gjetur asnjë provë. Ndërkaq, 

Ministrja e jashtme e Kosovës Donika Gërvalla pavarësisht 

fjalimit të Ramës, kritikoi atë për mbrojtje të panevojshme 

të Serbisë. Ky artikull kishte 54,624 lexues potencial dhe 

gjeneroi 1,498 ndërveprime, prej të cilave 703 pëlqime, tre 

shpërndarje, dhe 792 komente. 

 

Ndasitë politike dhe gjuha e ashpër 

Në këtë periudhë në mostrën në gjuhën shqipe kanë dominuar më së shumti narrativat ku ka qenë 

përplasja politike e nxitur nga greva e SBASHK-ut. Greva nxiti përqarje politike, akuza dhe 

kundërakuza shpesh të nxjerra jashtë kontekstit dhe deklarata të njëanshme të liderëve të partive 

politike dhe jo vetëm. Ndërsa në mostrën e gjuhës serbe, ashtu edhe si në raportet e kaluara, më së 

shumti kanë dominuar deklaratët me përmbajtje jo të vërtetë dhe tituj të ekzagjeruar. 

 

Shembull në mostrn shqipe  

 

Memli Krasniqi, kryetar i Partisë Demokratike të 

Kosvës përmes deklaratave të njëanshme akuzoi 

qeverinë Kurti duke thënë se “Shkollat i mbylli për 

nxënës por i hapi për zgjedhje të Vetëvendosjes”. 

Kjo deklaratë e Krasniqit pati 68,190 lexues 

potencial dhe gjeneroi 1,116 ndërveprime në rrjete 

sociale, prej të cilave 447 pëlqime, 661 komente dhe 

8 shpërndarje.  
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Artikullime titullin: “Ganimete Musliu, Osmanit: Je 

vegël e Albinit, robëreshë e Prindonit” , është 

artikull me gjuhë denigruese dhe ofenduese ndaj 

Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani-Sadriu, duke 

e quajtur vegël dhe robëreshë.  

 

 

 

Konsulli i Republikës së Kosovës, Lulzim Krasniqi, 

në Nju Jork kishte shkruar një status në Facebook si 

kundërpërgjigje e vendimit të Ministres Gërvalla për 

t’a shkarkuar atë nga pozita e konsulit. Krasqni 

kishte shkruar rreth kompetencës së tij për të 

performuar rolin e tij prej konsuli të karrierës dhe 

kishte thënë se Gërvalla i kishte kërkuar atij që të 

heq flamurin e UCK-së nga zyra e konsulatës. 

Megjithatë, ky pretendim është i paverifikuar për 

shkak se nuk është ofruar ndonjë dëshmi rreth kësaj deklarate. Ky artikull ka arritur tek 119,466 

lexues potencial dhe ka gjeneruar 3,423 ndërveprime në rrjetet sociale, prej të cilave 1,722 

pëlqime, 1,643 komente dhe 58 shpërndarje në rrjetet sociale.  

 

 

 

Në një emision politik të transmetuar në kanal 10, 

Fatmir Sheholli ka pretenduar se me ndihmën e 

Millan Radojciqit Vjosa Osmani është votuar si 

Presidente e Republikës së Kosovës dhe se vet 

Radojciqic është ai që ka dhënë lejen që deputeti 

Hoxha dhe Fadil Gashi nga komunitetet të shkojnë e 

të votojnë në Kuvend që Vjosa bëhet Presidente. 

Megjithatë, pretendime të tilla nuk ka qenë e mundur 

të verifikohen nga ana e stafit të D4D dhe ky është 

një lajmë i paverifikuar. Ky artikull ka arritur tek 39480 lexues potencial, dhe ka pasur 938 

ndërveprime në rrjetet sociale, prej të cilave 448 pëlqime, 468 komente, dhe 22 shpërndarje.  

 

Shembull në mostrën serbe 
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Artikulli me titullin: “Prishtina në mesnatë fillon aksionin”, Vuçiq 

bëri të ditur se çfarë pritet në Kosovë nga sonte: “Dërguan njësitet në 

Jarinje dhe Bernjak për të ndaluar të gjithë me dokumentet serbe”, 

është lajm i publikuar një nate para fillimit te aplikimit te masave te 

reja për qytetarët e Serbise pas vendimit të qeverisë së Kosovës për 

reciprocitetin e dokumentave dhe targave të automjeteve, vendim të 

cilin Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq e quan aksion. Andaj duke 

u bazuar në deklaratën e Vuçiqit, ku thote se regjimi i Prishtines 

mundohet te bëhet si viktime dhe perpiqet të përfitoj nga disponimi në 

botë, duke krahasuar Vuqiqin me Putinin dhe Kurtin me Zeleskin, 

kështu që “ Zelenski i ri do te shpëtoj popullin nga hegjemonizmi 

serbomadh”. Qeveria e Kosovës nuk ka zhvilluar ndonjë aksion, 

përveç respektimit të vendimit për reciprocitet rreth dokumentacioneve. Duke u bazuar në këtë 

deklaratë dhe titull, është informacion për ta mashtruar publikun i cili mund të shkaktojë dëm 

publik dhe kërcënim ndaj proceseve demokratike politike. Ky lajm ka pasur 194425 lexues 

potencial, 3266 ndërveprime prej tyre 1510 pëlqime, 1648 komente dhe 108 shpërndarje. 
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Mizogjenia  

Gjatë periudhës së monitorimit korrik - shtator në analizimin e artikujve në kategorinë e 

Mizogjenisë, në të dyja mostrat në gjuhën shqipe dhe atë serbe, veçanërisht në mostrën e gjuhës 

serbe është vërejtur se kanë dominuar lajmet me përmbajtje mizogjenike, ku njëri nga shembujt që 

ka pasur edhe më së shumti lexues potencial dhe ndërverpime në rrjetet sociale është pasqyruar si 

narrativ në shembullin më poshtë. Gjithashtu edhe në mostrën në gjuhën shqipe për tre muaj sa ka 

zgjatur monitorimi 15 lajme kanë qenë me përmbajtje të çrregullimit të informacionit derisa, në 

shembullin më poshtë është pasyqruar njëri nga lajmet që ka pasur lexueshmëri dhe ndërveprim 

më të madh në rrejtet sociale.  

 

Shembull në gjuhën shqipe 

 

Artikulli me titullin: “E shkreta grua Vlora, po e mbron, por shefi 

i saj është burgosur për urdhërdhënie e vrasje të pro 

amerikanëve”, është lajm që përmban çrregullim të informacionit 

pasi që nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), 

Vlora Çitaku quhet e shkretë. Ky lajm ka pasur 3,373 lexues 

potencial dhe ka pasur 118 ndërvperime duke përfshirë, 56 

pëlqime, 41 komente dhe 21 shpërprandje.  
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Shembull në mostrën serbe 

Artikulli me titullin: “Si nëna ashtu edhe e bija: Trashëgimtarja 

e famëkeqes Albright investon 237 milionë euro në shtetin e rremë 

të Kosovës!”, ka qenë një titull që ka qarkulluar shumë në portalet 

serbe pas marreveshjes së nënshkruar prej krerëve të shtetit të 

Kosovës me agjensionin “ Millennium Challenge Corporation” 

për investimin e 237 milion eurove në stabilitetin erergjike të 

Kosovës.  Këtu verehet gjuha e urrejtjes e përdorur ndaj Alice 

Albright drejtuese e MCC dhe siq thuhet nënës së saj tashmë të 

ndjerë Madeleine Albright të cilën edhe e quajnë “famekeqe”.  Ky lajm ka pasur 36490 lexues 

potencial, 2514 ndërveprime prej tyre 950 pëlqime, 1435 komente dhe 129 shpërndarje, si dhe ka 

qenë në 4 portale të ndryshme si lajm. 

 

Dialogu Kosovë - Serbi 

Artikulli me titull “ Në prag të fjalimit të Vucicit, titujt: Kurti do luftë” është një titull në 

portalin Kossev, që është një portal nga Mitrovica e Veriut, ku tregon për titujt e portaleve të 

ndryshme serbe të cilat në ballinat e tyre të gjitha e kanë si lajm kryesor dialogun e zhvilluar në 

Bruksel ne mes të kryeministrit Albin Kurtit dhe presidentit të Serbisë Aleksander Vucic. Keto 

janë me screenshot fotot që janë postuar në këtë lajm: Ky artikull ka pasur 21,341 lexues potencial, 

830 ndërveprime prej tyre 454 pëlqime, 358 komente dhe 18 ndërveprime. 
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Vladimir Gjukanovic nga partia në pushtet deklaroi se 

Serbia duhet të ndërhyjë në Kosovë. Ai këto deklarata i 

bëri pas vendimit të Qeverisë së Kosovës për vendosjen e 

masave të reciprocitetit. Në postimin e tij në Tëitter ai tha 

se “Duket sikur Serbia është e detyruar të fillojë 

denazifikimin e Ballkanit – do të doja të gaboja”. Tëeet-i i 

tij u raportua nga portalet e online dhe është i njëjti 

narrativë me atë të përdorur për fillimin e luftës në 

Ukrainë. Narrativa pati 82,293 lexues potencial dhe 

gjeneroi 352 ndërveprime në rrjetet sociale, nga të cilat 65 

shpërndarje, 98 komente dhe 189 reagime të zemëruara. 
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Kryeministri i Kosovës dhe Presidenti i Serbisë janë 

takuar në Bruksel për të vazhduar dialogun 

ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Krerët e Serbisë dhe 

Kosovës, përkatësisht Aleksandar Vuçiq dhe Albin 

Kurti, nuk arritën marrëveshje më 18 gusht, gjatë 

bisedimeve dypalëshe të organizuara nga Bashkimi 

Evropian në Bruksel. Në rrjetet sociale ishin 123 

shkrime dhe postime që përmes gjuhës së ashpër 

dhe deklaratave të njëanshme lajmëronin dështimin 

për arritjen e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe 

Serbisë dhe kritikonin ashpër liderët për 

mosndarjen e informacioneve dhe spekulimeve mbi 

shkaqet dhe kush ishte përgjegjës për dështimin. Këta artikuj dhe postime të kombinuara kishin 

një shtrirje prej 4.5 milionë, 2,731 ndërveprime, nga të cilat 2,286 pëlqime, 287 komente, 36 

shpërndarje dhe 122 reagime të tjera. 

Gjatë këaj periudhe pati edhe deklarata të paverifikuara të një gazetari dhe një ish-deputeti të bëra 

në një emision televiziv të cilat pastaj u postuan në Facebook duke gjeneruar një numër të madh 

ndërveprimesh. Një gazetar tha se “inteligjenca e NATO-s posedonte informacione se forcat 

speciale serbe ndodhen brenda territorit të Kosovës”. Më tej, ai shtoi se NATO-ja i kërcënoi 

institucionet e Kosovës se nëse “dërgojnë policinë në veri, do të përballen me pasoja të rënda” – 

duke përdorur gjuhë të papërshtatshme, ndërsa burimin e mbajti anonim. Videoja u pa nga 77,030 

njerëz potencial në Facebook dhe gjeneroi 240 komente, 56 shpërndarje dhe 595 pëlqime. Këto 

deklarata u publikuan edhe në dy portale të tjera – dhe artikujt kishin 18,037 lexues potencial. 

 

 

Shembull në mostrën serbe 

Artikulli me titull “ Kërcenim i ri se Lista Serbe do të largohet nga institucionet e Kosovës, 

kësaj radhe nëse vazhdon “persekutimi I serbëve” “  është një lajm te kategoria e lajmeve të 

dialogut i cili i  referohet listës serbe ku thotë “ do të largohemi nga institucionet e Kosovës – keto 

janë fjalët që serbët në Kosovë shpesh mund ti degjonjë nga perfaqesuesit e Listës Serbe, por nuk 

është se kthehen në veprime. Po të njejtin premtim, e ka dhënë prap Lista serbe në takim me Z. 

Vucic por këtë herë kanë thënë “ nëse nuk ndalet persekutimi” duke e cilësuar keshtu vendosjen e 
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masave te reja të reciprocitetit ndaj Serbisë që qeveria e 

Kosovës ka vendosur. Ky lajm ka pasur 33705 lexues 

potencial, 1278 ndërveprime prej tyre 662 pëlqime, 591 

komente dhe 25 shpërndarje. 

 

 

 

 

 

 

 

Ndikimi i jashtëm  

Për situatën në veri të Kosovës ka reaguar lideri i Çeçenisë, 

Ramzan Kadyrov. Narrativa kryesore e Kadyrov kritikon 

ashpër dhe në mënyrë të rreme NATO-n - të cilën ai e etiketon 

si "forca e keqe" dhe paralajmëron se pasojat për muslimanët 

do të jenë katastrofike. Artikulli kishte një shtrirje prej 89,322 

dhe 1,405 ndërveprimesh, nga të cilat 670 pëlqime, 673 

komente dhe 62 shpërndarje në Facebook. Për më tepër, 

artikulli u përhap në 16 portale të lajmeve online në Kosovë, 

Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. 

 

 

Portali “Sandzak live” ka postuar në Facebook deklaratat e 

presidentit Vuçiq, i cili ka thënë se është në dijeni për një listë të 

likuidimit të serbëve nga regjimi në Prishtinë dhe se agjencitë e 

huaja të inteligjencës janë në dijeni për këtë por po heshtin. Për 

më tepër, një grup çeçenësh dhe çerkezësh, të lidhur me 

kundërshtarët e Ramzan Kadyrovit, ndodheshin në veri të 

Kosovës me dy synime: angazhimin dhe pjesëmarrjen e 

shqiptarëve në konfliktin ruso-ukrainas dhe eliminimin e serbëve 

të armatosur në veri të Kosovës. Postimi gjeneroi 3,300 pëlqime, 

1,800 komente dhe 99 shpërndarje. 
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Konkluzionet  

Edhe gjatë kësaj periudhe të monitorimit numri i lexuesve ka pas rënie për më shumë se një milion, 

ai vazhdon të mbetet mjaftë i lartë krahasuar me raportet që janë përgatitur paraprakisht. Kësaj 

radhe për dallim me periudhën e kaluar pati shumë më shumë lexues potencial në mostrën në 

gjuhën shqipe, sesa në atë të gjuhës serbe. Kjo për shkak të zhvillimeve më të mëdha që kanë 

ndodhur gjatë muajve korrik – gusht – shtator në Kosovë, duke marrë fokus më të veçantë, greva 

në arsim. 

Gjatë periudhës së monitorimit korrik - shtator, gjatë analizimit të artikujve me çrregullim të 

informacionit është vërejtur prezencë e lajmeve që kanë të bëjnë me ndasitë politike dhe gjuhë të 

ashpër, dialogun Kosovë – Serbe. Për më tepër, një komponent me rëndësi në kategorinë e ndikimit 

të jashtëm është aftësia e dezinformatave për të nxitur urrejtje dhe ndasi politike në Kosovë. Në të 

dyja mostrat, me theks të veçantë në mostrën në gjuhën serbe është tentuar të bëhet një ndërlidhje 

e padrejtë e agresionit rus në Ukrainë dhe interventimit të NATO-s në Kosovë si dhe deformim i 

thellë i fakteve rreth veprimeve të Qeverisë së Kosovës në veri. Këto kanë dëmtuar seriozisht 

komunikimin e dy qeverive në dialogun Kosovë - Serbi. 

Andaj veçori e këtij raporti si në raportin e kaluar është analizimi i artikujve ku është raportuar 

ndasitë politike dhe dialogun Kosovë – Serbi. Këto kategori të lajmeve janë analizuar në dy gjuhë; 

shqip dhe serbisht. Karakteristikë e këtij raporti, që ka dalur nga monitorimi i portaleve online dhe 

rrjeteve sociale janë artikujt me përmbajtje të titujve të ekzagjeruar, përmbajtje të shtrembëruar, 

gjuhës së ashpër, gjuhës së urrejtjes. 
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Rekomandimet  

Mediat është e rëndësishme t’i informojnë në mënyrë të drejtë dhe të kontribuojnë në integritet të 

zgjedhjeve por edhe situatës politike në vend përgjithësisht. Në anën tjetër, edhe partitë politike 

dhe përfaqësuesit e tyre duhet të zgjedhin gjuhën e komunikimit dhe të shmangin përdorimin e 

termave ofendues. 

Rekomandimet për media 

● Të verifikohen të gjitha faktet para publikimit të lajmit - sidomos ato që ripublikohen dhe 

ato që kanë të bëjnë me lajmet që vijnë nga agjencitë e huaja të lajmeve; 

● Të mos promovohen ndasitë politike dhe gjuha e urrejtjes 

● Të raportohet me kujdes dhe përgjegjshmëri për mizogjininë; 

● Të implementohet praktika e raportimit të ndjeshëm gjinor; 

● Gjuha seksiste dhe gjuha e urrejtjes të cilësohen si të tilla në raportimet për to; 

● Të filtrohen komentet në rrjetet sociale të mediave, duke i larguar ato që përmbajnë gjuhë 

të urrejtjes dhe gjuhë seksiste 

● Të përmbahen nga përdorimin i titujve të ekzagjeruar që kanë për qëllim gjenerimin e 

klikimeve 

● Të gjithë artikujt e sponzorizuar në media të shkruara të kenë një shënim se janë të 

sponzorizuar nga subjekti politik apo kandidati i subjektit amë; 

● Media të bëjë të qartë dhe të denoj gjuhën ofenduese ndaj grave në politike; 

● Portalet të bëjnë verifikimin e fakteve dhe të mos bien pre e mashtrimeve që bëhen në 

media të huaja - sidomos në ato që vijnë nga Rusia dhe aleatet e saj; 

● Portalet të angazhohen në citimin e raporteve të gjykates speciale dhe të mos krijojn tituj 

të ekzagjeruar; 

● Portalet online si dhe llojet e tjera të mediave (TV, gazeta, radio), të përdorin mënyra të 

filtrimit për komentet në lajmet që ata shpërndajnë në rrjetet e tyre sociale e që janë me 

përmbajtje të gjuhës së urrejtjes, gjuhë seksiste dhe ofenduese; 
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● Vendosja e emrit të autorit/gazetarit që ka bërë lajmin, nëse nuk është e mundur vendosen 

vetëm inicialet e autorit/gazetarit, kjo për arsye të identifikimit të portalit që e kopjon 

lajmin nga burimet e pa cituara. 

Rekomandimet për subjektet politike 

● Të mos promovohen ndasitë politike, që ndikojnë në nxitjen e urrejtjes tek qytetarët; 

● Të mos përdoret gjuha seksiste kundrejt grave; 

● Partitë politike dhe liderët politikë duhet të përmbahen nga gjuha e ashpër, e urrejtjes dhe 

mizogjinike; 

● Partitë politike dhe liderët politikë nuk duhet të përfshihen në kampanja dezinformuese; 

● Partitë politike duhet t'i bëjnë publike shpenzimet për fushatë elektorale në rrjete sociale; 

● Partitë politike të ndërtojnë rregullore të brendshme me ç'rast ndërmerren masa disiplinore 

ndaj anëtarëve që përfshihen në fushata dezinformuese. 

Rekomandimet për qytetarët 

● Të kontrollohet dhe verifikohet, burimi i informacionit, autori, data e publikimit dhe linku 

i portalit 

● Të verifikohet vërtetësia e lajmit para se të shpërndahet në rrjete sociale 

● Të lexohen artikujt në tërësi dhe të mos shpërndahen informata bazuar vetëm në titujt e 

artikujve 

● Të përmbahen nga gjuha e urrejtjes dhe gjuha seksiste në komentime në rrjete sociale 

● Personat që preken në shpifjet dhe ofendimet e natyrave të ndryshme të raportojnë ato tek 

Këshilli i Mediave të Shkruara. 

 

 

 

 


