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HYRJE  
Që nga viti 2020 ka një rritje  të gjuhës së urrejtjes që përdoret 
në rrjete sociale. Rritja e përdorimit të rrjeteve sociale mund të 
jetë një prej indikatorëve të cilët kanë ndikuar në rritjen e këtij 
fenomeni. Si rrjedhojë në shumë fusha të ndryshme ka pasur 
rritje të dezinformimit, keq-informimit, gjuhës së urrejtjes 
seksiste, gjuhës së urrejtjes raciste, ofendimeve, influencës nga 
jashtë, e shumë fenomene me të cilat ndikohen qytetarët dhe 
krijohen opinione të gabueshme por edhe ndasi politike. 
Raporti ka për qëllim përmbledhjen e lajmeve në të cilat është 
përdorur gjuhë e urrejtjes apo gjuhë ofenduese ndaj personave 
me aftësi të kufizuar, komunitetit LGBTI+, minoriteteve etnike 
si dhe grave, me fokus lexueshmërinë potenciale dhe 
ndërveprime në rrjetet sociale. 

Veçori e këtij raporti është se lajmet të cilat kanë pasur më së 
shumti lexueshmëri potenciale dhe ndërveprime në rrjete 
sociale do të paraqiten në mënyrë vizuale, përmes screnshotave 
të lajmeve që kanë pasur përmbajtje ofenduese ndaj grupeve të 
lartë cekura.  

Duke parë mungesën e reagimit nga akterët relevantë, qoftë me 
ndërhyrje ligjore, qoftë edhe me veprime konkrete nga mediat 
dhe personat e përfshirë në shpërndarje të kësaj gjuhe, ne kemi 
hulumtuar dhe analizuar gjuhën e urrejtjes dhe dezinformimin 
edhe në shtetet rajonale, por gjithashtu edhe veprimet e 
ndërmarra në këtë aspekt nga këto vende. Si rrjedhojë duke u 
bazuar në aspektin lokal dhe atë rajonal hulumtues, në fund 
janë edhe rekomandimet për akterët.  
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METODOLOGJIA 
Raporti përfshinë monitorimin e periudhës Janar-Tetor të vitit 
2022. Gjatë kësaj periudhe janë monitoruar 20,585 artikuj, 
prej të cilave janë analizuar 3461 lajme (me përmbajtje të 
evidentuar të gjuhës së urrejtjes, seksiste apo raciste) nga 
mediat ndaj grupeve të margjinalizuara të shoqërisë me fokus 
gratë, komuniteti LGBTI+, minoritetet etnike dhe personat me 
aftësi të kufizuara, dhe shpërndarjes së tyre në rrjete sociale. 

Në vitin 2021, D4D ka realizuar punimin “Monitorimi i 
deklaratës së mirësjelljes në media sociale gjatë zgjedhjeve 
lokale 2021”, punim i cili ka pas për qëllim luftimin e gjuhës së 
urrejtjes, lajmeve të rreme, dezinformimit e fenomeneve tjera të 
cilat zakonisht shfaqen gjatë periudhës zgjedhore. Për të 
realizuar, ne kemi tentuar me krijimin e një kodi të mirësjelljes 
në rrjete sociale, me zotime nga partitë politike, kandidatët/et, 
mediat dhe organizatat e shoqërisë civile. Si nga partitë politike, 
po ashtu edhe nga kandidatët dhe mediat, ne kemi gjetur 197 
shkelje. Si rrjedhojë e kemi parë që përkundër zotimeve, të 
gjithë akterët nuk e kanë përfillur këtë deklaratë përderisa nuk 
ka pasur as penalizime apo denime. 

Gjatë vitit 2022, D4D ka realizuar disa punime që qëllim kanë 
pasur luftimin e keqinformimit tek qytetarët, me fokus te 
monitorimit në kategori si: Gjykatën Speciale, Ndikimi nga 
Jashtë, Dialogu Kosovë - Serbi, Ndasitë Politike dhe Mizogjenia. 
Të gjitha këto kategori janë monitoruar për një vit radhazi me 
ç’rast janë realizuar shtatë punime, ku metedologjia e përdorur 
në realizimin e këtyre punimeve ka qenë në të gjitha punimet e 
njëjtë andaj si vazhdimësi vjen edhe ky punim me monitorimin 
e lajmeve me po të njëjtën metedologji mirëpo me tjera kategori 
të lajmeve të monitorimit siç janë gjuha e urrejtjes apo gjuhë 
ofenduese ndaj personave me aftësi të kufizuar, komunitetit 

https://d4d-ks.org/punime/
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LGBTI+, gjuha raciste ndaj minoriteteve etnike si dhe gjuha 
seksiste ndaj grave. 

Për  këtë punim D4D është angazhuar gjithashtu edhe në 
hulumtim që lexuesit ta kenë më të qartë edhe definicionin e 
gjuhës së urrejtjes dhe se si ne kemi konkluduar se një lajm, apo 
postim në rrjete sociale përmban gjuhë të urrejtjes. Si rrjedhojë 
kemi konsultuar edhe dokumente që hyjnë në fushën e 
defincionit të gjuhës së urrejtjes në kuadër të Ligjit 
ndërkombëtar mbi të drejtat e njeriut.  

Definicioni i Kombeve të Bashkuara mbi gjuhën e urrejtjes 
parasheh se kjo gjuhë i referohet diskursit që shënjestron një 
grup apo individ bazuar në karakteristika njerëzore/natyrore 
(siq është raca, religjioni apo gjinia) të cilat e cenojnë paqën 
sociale.1 

Sidoqoftë, nuk ka ndonjë definicion universal mbi gjuhën e 
urrejtjes nën ligjin ndërkombëtar mbi të drejtat e njeriut. 
Koncepti në përgjithësi kontestohet te pjesa e lirisë së opinionit 
dhe të shprehurit, kundër diskriminimit dhe barazisë.  

Për të dhënë një kornizë të unifikuar për Kombet e Bashkuara 
që të adresoj këtë çështje në aspekt global, strategjia e OKB-së 
dhe plani i aksionit mbi gjuhën e urrejtjes e definon gjuhën e 
urrejtjes si “çfarëdo komunikimi me fjalë, në të shkruar apo 
sjellje, që sulmon apo përdor gjuhë pezhorative apo 
diskriminuese me referencë tek një person apo grup mbi bazat 
se kush janë ata, në fjalë të tjera, duke u bazuar në religjion, 
etni, nacionalitet, racë, ngjyrë, prejardhje, gjini ose ndonjë 
faktor tjetër identiteti”.  

Dy platformat që janë përdorur për monitorimin e rrjeteve 
sociale janë CrowdTangle dhe MediaToolkit, me fokus në 
monitorimin dhe analizimin e lajmeve kundër grave, 
komunitetit LGBTI+, minoriteteve etnike si dhe 
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personave me aftësi të kufizuara. Nga muaji Janar deri në 
muajin Tetor, janë analizuar gjithsej 3461 lajme, prej tyre 1000 
nga secila kategori, që nënkupton monitorimin dhe analizimin 
e 100 lajmeve për muaj nga secila prej 4 kategorive të 
lartcekura. (Përveç lajmeve te komuniteti LGBTI+, janë 
analizuar aq sa ka pasur lajme në total për shkak të numrit të 
vogël të artikujve që janë publikuar). 

Gjithsej, nga dy platformat monitoruese, dhe katër kategoritë 
kemi hasur në 60 lajme, në të cilat është përdorur gjuhë 
urrejtëse ndaj këtyre grupeve.  

Përpos përdorimit të kësaj metodologjie, fokus ka edhe në 
periudha specifike është realizuar edhe  monitorim i 
shënjestruar, në bazë të së cilit do të mund të nxirren rezultate 
në periudhë më të shkurtër.   

Grafi 1. Lajmet e monitoruara (janar – tetor 2022) 
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TË GJETURAT NGA MONITORIMI I 
RRJETEVE SOCIALE  
Përpos rasteve nga platformat monitoruese, gjatë periudhave të 
veçanta D4D ka monitoruar rastet me arritshmëri potenciale të 
lartë tek lexuesit, dhe lajmet të cilat kanë përmbajtur gjuhë të 
urrejtjes ndaj njërit prej grupeve të caktuara. Këto lajme janë 
pjesë e këtij kapitulli të veçantë ngase i takojnë një prej 
kategorive të cilat kanë qenë pjesë e monitorimit mirëpo ka 
raste ku janë përfshirë edhe monitorimi i komenteve në rrjete 
sociale.  

Gjatë këtij viti çrregullimi i informacionit ka qenë në nivel të 
lartë qoftë në pjesën e komenteve, qoftë në pjesën e lajmeve. Kjo 
gjithashtu u manifestua me shpërndarje të lartë të lajmeve, por 
edhe te pjesa e komenteve nga qytetarët. Çdo periudhë 
monitoruese kishte gjuhë ofenduese e urrejtëse, përfshirë këtu 
ndaj komunitetit LGBTI+, minoriteteve etnike, grave, si dhe 
personave me aftësi të kufizuar.  

Përpos monitorimit në baza mujore, gjithashtu ne kemi 
monitoruar specifikisht raste kur kemi besuar që gjuha 
ofenduese mund të jetë në nivel të lartë.  

Në muajin shkurt të vitit 2022, periudhën 21-26 shkurt kemi 
monitoruar rrjetet sociale, mbi gjuhën e urrejtjes seksiste, ku 
nga 100 lajme, kemi hasur në 178 komente dhe lajme me 
çrregullim të informacionit që përfshinin gjuhë linquese, 
seksiste, raciste, të ashpër në rrjete sociale, në lajmet rreth ligjit 
për martesat e gjinisë së njejtë. 

Nga monitorimi i rrjeteve sociale një tjetër fenomen që e kemi 
vërejtur është se periudha nga Janari deri në Qershor, ka pasur 
më shumë gjuhë të urrejtjes seksiste dhe raciste, në krahasim 
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me periudhën e dytë monitoruese, të përfshirë gjithashtu në 
këtë raport (Korrik - Tetor).  

Përmes monitorimit, në kuadër të kategorive të ndara ne kemi 
gjetur gjuhë seksiste, gjuhë raciste, gjuhë ofenduese si dhe gjuhë 
diskriminuese ndaj një apo më shumë kategorive, në veçanti 
ndaj grupeve të marxhinalizuara siç janë gratë, minoritetet 
etnike, komuniteti LGBTI+ dhe personat me aftësi të kufizuara. 

 

 

 

 

 

100 178Lajme të shkarkuara
Periudha: 21-26 shkurt

Komente dhe lajme me  
çrregullime të informacionit

ah popull maxhip ishi 
kan be ropt va c&*!

“Smumdje psikologjike eshte,Masi 
nuk shtohen! Edhe ashtu shoqria 
ne kosove nuk i pranon. Une nuk 
mundem me i pa. Me nje �ale 
Degjenerim.”

Me mujt i kisha djeg me benzin

Po nuk jemi kunder ka plot qen 
neper kosovë qe jan pa martu e 
ata kan nevoj per kta persona 
edhe bajn sevap me ta se jan 
qart kove te fundit.

GJUHË

Me ne krye me Mimozen 
do i ralizojm te gjithat , e 
valltaren e nones…

Pak jeni vonu se tish votu ma 
heret vlau i mimozes skish pas 
nevoj me u martu jasht shteti po 
e kish gjet fatin ne Gjakov.

Vetem Mimoza e 
voton me krenari. 
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Gjatë monitorimit të gjuhës seksiste ne kemi hasur në 20 raste 
ku është përdorur gjuhë seksiste në rrjete sociale. Në të gjitha 
këto raste lexueshmëria potenciale ishte mjaft e lartë, në shifër 
prej 211,981. Ndërveprimet (pëlqime, komente dhe 
shpërndarje) me këto lajme kanë arritur në numër prej  6,224.  

Gjuha raciste është një prej fenomeneve e cila ka shpërndarje të 
lartë në rrjete sociale, por gjithashtu edhe ka përdorim të lartë 
të kësaj gjuhe, jo vetëm nga personat e përfshirë, por edhe nga 
vetë mediat, të cilat shpërndajnë një gjuhë të tillë, apo nuk e 
ndalojnë gjatë përdorimit të personave të tretë. 

  

 

20
raste të gjuhës 
seksiste

211,981
lexueshmëri  
potenciale

6,224
ndërveprime
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Gjatë kësaj periudhe monitoruese (Janar-Qershor) ne kemi 
gjetur gjuhë raciste të përdorur në 10 raste. Këta artikuj/lajme 
kanë pasur arritshmëri potenciale të lartë tek lexuesit, në shifër 
prej 467,062, dhe në këto lajme totali i ndërveprimeve ka qenë 
585.  

Përpos gjuhës seksiste dhe gjuhës raciste që kemi monitoruar 
gjatë gjithë kësaj periudhe, gjithashtu edhe gjuha ofenduese 
ndaj personave me aftësi të kufizuar, ka qenë fokusi ynë i 
monitorimit. Si rrjedhojë në diskursin qoftë mediat qoftë civil, 
për fat të keq ekziston dhe përdoret në masë mjaft të lartë gjuha 
ofenduese ndaj personave me aftësi të kufizuar.  

Si rrjedhojë gjatë muajve Janar-Qershor të vitit 2022, ne kemi 
monitoruar, dhe analizuar artikuj të shumtë, ku në fokus kemi 
pas gjuhën ofenduese ndaj personave me aftësi të kufizuar. 

  

 

10
raste të gjuhës 
raciste ndaj 
minoriteteve etnike

467,062
lexueshmëri 
potenciale

585
ndërveprime
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Gjatë kësaj periudhe monitoruese ne kemi hasur në gjuhë 
ofenduese në 21 raste, ku arritshmëria potenciale ka qenë 
2,333,523, që do të thotë se gjasat që secili prej nesh ti kemi parë 
këto lajme janë shumë të mëdha. Pëlqime, shpërndarje dhe 
komente në total me këto artikuj kanë qenë 52,702. 

 

Gjuha e urrejtjes ndaj grave 
Gjatë gjithë periudhës së monitorimit në rrjetet sociale ka pasur 
një nivel më të lartë të përdorimit të gjuhës së urrejtjes. Ndër 
grupet më të shënjestruara në rrjete sociale janë gratë. Si 
rrjedhojë gjatë periudhës Janar - Tetor jane monitoruar rrjetet 
sociale përmes platformave CrowdTangle dhe MediaToolkit, 
mbi gjetjën e gjuhës urrejtëse të përdorur ndaj grave.  

Gjatë kësaj periudhe ne kemi analizuar mbi 1000 lajme, nga 
totali i 5642 artikujve, prej të cilatave kanë rezultuar 20 raste 
me gjuhë të urrejtjes dhe ofenduese. Si rrjedhojë bashkërisht të 
gjitha këto lajme kanë arritur lexueshmëri potenciale prej 
211,981.  

 

21
raste të gjuhës ofenduese 
ndaj personave me aftësi 
të kufizuara

2,333,523
lexueshmëri 
potenciale

52,702
ndërveprime
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Një prej artikujve të publikuar nga INDEPENDENT, gazetë kjo 
e cila i bënë publikimet e saj edhe “online” gjatë vitit 2017 kishte 
realizuar një hulumtim për gra dhe obsesionin medial për 
paraqitjen e dukjes së tyre. Ky hulumtim tregon se kjo paraqitje 
e përdorur ndikon te gratë/vajzat të bëhen pjesë e politikës dhe 
rritjen e seksizmit.2 

Një prej artikujve që ne do të paraqesim më poshtë ka po të 
njejtin potencial, dhe si i tillë nuk duhet të paraqitet nga mediat, 
për të njejtin shkak. 

Artikulli i cili ka pas 
arritshmëri të lartë tek lexuesit 
është artikulli me titullin: “Pas 
fenirimit, presidentja edhe i 
lidh flokët (VIDEO)”. Ky 
artikull plotësisht fokusohet në 
dukjen e Presidentes Vjosa 
Osmani, edhe pse në brendi të 
artikullit tregohet se ngjarja në 
fjalë është gjatë betimit të 
prokurorëve me mandat fillestar. Si rrjedhojë ky artikull ka 
arritur tek 48,283 lexues potencial, ku ndërveprime me këtë 
lajm kanë qenë 1037, prej tyre 649 pëlqime, 387 komente si dhe 
1 shpërndarje e lajmit.  

Përpos në këtë medie, ky lajm është shpërndarë edhe në 11 
media/portale tjera, dhe ka arritur tek 14,083 lexues, ku 
ndërveprime me këtë lajm kanë qenë 197 prej tyre janë 89 
pëlqime, 46  komente si dhe 62 shpërndarje. 

Lajmi tjetër ka të bëjë me një editorial nga gazetari Mero Baze, 
i cili ndër të tjera shkruan për Presidenten e Republikës së 
Kosovës duke e etiketuar si “vajzë instagrami”, e pastaj në 
mbrendi të këtij artikulli gjithashtu i referohet edhe flokëve dhe 
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trupit të Presidentes Osmani, me qëllim të turpërimit të trupit 
(body shaming). Ky artikull ka arritur tek 32.060 lexues 
potencial, ndërveprime me këtë artikull kanë qenë 1080, prej  
tyre 744 pëlqime, 321 komente dhe 15 shpërndarje.  

 

Përpos në këtë medie, ky 
artikull është shpërndarë edhe 
në 7 media/portale tjera, dhe 
ka arritur tek 53,451 lexues 
potencial, ndërveprime në këta 
artikuj në total janë 1834, prej 
tyre 916 pëlqime, 884 komente 
si dhe 34 shpërndarje. Nëse 
shohim në bazë të llogaritjes, 
ky artikull në përgjithësi ka 
arritur tek 85,511 lexues potencial, në të cilat ka pasur 1660 
pëlqime, 1205 komente, si dhe 49 shpërndarje tjera.  
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Këtë vit nga 5642 lajme të shkarkuara dhe 1000 lajme me 
potencialin më të lartë të arritshmërisë të analizuara, gjuha 
seksiste në rrjete sociale është e lartë. Arritshmëria potenciale 
nga këto lajme ka qenë në total prej 211,981, me 3969 pëlqime, 
2366 komente si dhe 162 shpërndarje.  

 

Gjuhë ofenduese/diskriminuese ndaj 
personave me aftësi të kufizuar  

Gjatë monitorimit D4D, është fokusuar edhe në raportimin e 
gjuhës ofenduese/diskriminuese ndaj personave me aftësi të 
kufizuar, si një prej grupeve shoqërore të marxhinalizuara. Si të 
tillë, gjatë periudhës Janar-Tetor ne kemi analizuar 1000 lajme 
në total nga 2474 lajme të monitoruara përgjatë këtyre 10 
muajve.  

Nga ky monitorim ne kemi hasur në gjuhë 
ofenduese/diskriminuese ndaj personave me aftësi të kufizuar 
në 27 raste prej të cilave ka arritshmëri mjaft të lartë tek 
lexuesit. 

 
Grafi 2. Statistikat nga rrjetet sociale - Gjuha seksiste ndaj grave 
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Artikulli i publikuar me titull 
“Policia ndërhynë në lokalin 
ku këndonte Labi: Mos ma 
lësho baterinë se s’jam qorr” ka 
qenë një prej lajmeve me 
arritshmërinë më të lartë tek 
lexuesit gjatë këtij viti, që kemi 
monitoruar, duke mos marrë 
paraysh edhe shpërndarjet që 
janë bërë nga persona të tretë, jashtë portaleve/mediave. Si 
rrjedhojë ky lajm ka arritur tek 1,973,744 lexues, ndërveprime 
në këtë artikull kanë qenë 48850, prej të cilëve 308 pëlqime, 56 
komente si dhe 48486 shpërndarje.  

Përpos kësaj medie, ky artikull është shpërndarë edhe në 23 
media/portale tjera, dhe ka arritur te 354,108 lexues potencial, 
dhe ndërveprime në këtë artikull kanë qenë 3770, prej tyre 3226 
pëlqime, 440 komente, dhe 104 shpërndarje të artikullit.  

Një artikull tjetër i cili ka 
përmbajtur gjuhë ofenduese 
ndaj personave me aftësi të 
kufizuar ishte edhe artikulli me 
titull “Si m’i lypë qorrit sy, si 
gra t’kqija - Pse në Kuvend vet 
përfaqësuesit e popullit po 
ofendojnë popullin”. Lajm ky i 
publikuar pas deklaratave të 
cilat kanë ndodhur në 
Kuvendin e Republikës së 
Kosovës. Përderisa ka pasur reagim nga vetë Shoqata e të 
Verbërve të Kosovës rreth kësaj gjuhe, atëherë vetë kjo gjuhë 
duhet të mospublikohet, apo të bëhet thirrje që të mos përdoret 
një gjuhë e tillë.  
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Ky lajm ka arritur potencialisht te 661 lexues, dhe ka pasur 80 
ndërveprime, prej tyre 45 pëlqime, 26 komente si dhe 9 
shpërndarje. E mira që ky lajm gjatë kësaj periudhe nuk është 
gjetur nga platformat tona monitoruese në media/portale tjera, 
dhe si i tillë nuk ka arritur te lexuesit tjerë.  

Nga ky monitorim ne kemi gjetur në total 27 lajme të cilat kanë 
përmbajtur gjuhë ofenduese apo diskriminuese ndaj personave 
me aftësi të kufizuar. Në kuadër të monitorimit ne kemi gjetur 
se lajmi i parë të cilin e kemi paraqitur në këtë kategori ka pasur 
arritshmërinë potenciale më të lartë, dhe si rrjedhojë ky 
lajm/artikull është marrë edhe nga media apo portale tjera dhe 
është shpërndarë edhe më shumë.  

Nga totali i 27 lajmeve që i janë servuar publikut në rrjete 
sociale, shikueshmëria apo lexueshmëria potenciale me këto 
lajme tek qytetarët ka qenë tejet e lartë. 2,335,920, të paktën 
kanë parë këto 27 lajme të cilat kanë pas gjuhë 
ofenduese/diskriminuese ndaj personave me aftësi të kufizuar. 
3607 pëlqime kanë qenë në të gjithë artikujt, ku prej tyre 576 
komente si dhe 48,618 shpërndarje.  

Grafi 3. Statistikat nga rrjetet sociale - Gjuha ofenduese/diskriminuese 
ndaj personave me aftësi të kufizuar 
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Gjuhë raciste ndaj minoriteteve etnike  
Gjuhë raciste qoftë në raportim por edhe në shkrim ka pasur 
gjatë gjithë kohës, e përdorur edhe nga mediat, e portalet por 
edhe nga vetë qytetarët.  

Shtimin e diskursit të gjuhës raciste e ka rritur edhe fillimi i 
pandemisë Covid - 19. Aq e fuqishme ka qenë rritja e racizmit sa 
që njerëzit në përgjithësi kanë tentuar që përmes burimit të 
problemit ta përcaktojnë fajtorin. Si rrjedhojë çështja e virusit 
morri një konotacionin/kualifikim etnolinguistik kur filloj të 
quhej edhe si “Virusi i Wuhanit” në asocim me popullin Kinez, 
dhe njerëzit janë parë si bartës apo përhapës të virusit, dhe si 
rrjedhojë u dehumanizuan.3 

Në bazë të Asociacionit të Lajmeve të Radio Televisionit Digjital 
(RTDNA), mbi gjuhën raciste thuhet se përdorimi i 
identifikuesve racor në media ishte për dekada mjet për të 
veçuar ata që nuk ishin të bardhë. Kjo praktikë ndihmoi në 
formimin dhe nxitjen e stereotipeve dhe vazhdon edhe sot të 
krijojë ndarje midis njerëzve.  

Gjatë vitit 2022, përmes platformave monitoruese, kemi 
moniturar gjuhën e urrejtjes raciste. 1000 lajme nga muaji 
Janar deri në muajin Tetor janë në këtë kategori të lajmeve nga 
totali i 12416, i rrjedhojë gjatë këtij monitorimi ne kemi hasur 
në 13 raste të cilat kanë përmbajtur gjuhë të urrejtjes ndaj 
minoriteteve etnike. 

Nga rastet e analizuara, njëri prej rasteve ku është përdorur 
gjuhë e urrejtjes raciste është "Ai është më i zi se sh***, armik i 
nxënësve"- gjyshi që tentoi ta sulmojë Rrahman Jasharin, e 
ofendon rëndë atë”. Kjo video është publikuar nga një medie në 
kohën e mbajtjes së grevës nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit. 



Luftimi i gjuhës së urrejtjes, 
seksiste dhe gjuhës raciste 

 

____ 

19 

Si rrjedhojë një person gjatë marrjes në intervistë ka përdour 
gjuhë të urrejtjes racore dhe nuk është ndërprerë apo edhe nuk 
është prerë fjala ku është përdorur kjo gjuhë, por është 
shpërndarë në rrjete sociale. 

 

Kjo video e postuar ka arritur potencialisht te më së paku 
201,547 shikues/lexues në rrjete sociale. Me këtë postim kanë 
qenë së paku 4118 ndërveprime, prej tyre kanë qenë 3099 
pëlqime, 916 komente si dhe 103 shpërndarje.  

Gjuha e urrejtjes racore gjatë 
gjithë periudhës ka qenë 
evidente dhe në të shumtën e 
rasteve ka ardhur përmes 
mediave, e lejuar me apo pa 
qëllim. Një lajm tjetër qe e kemi 
identifikuar gjatë kësaj 
periudhe monitoruese ka qenë 
edhe lajmi “Tre romë e vjedhin arkën e ndihmave në një furrë 
në Prishtinë”, i cili direkt bie në gjuhë të urrejtjes dhe gjuhës 
denigruese ndaj një komuniteti të caktuar. Pa marrë parasysh 
rrethanat asnjëherë gjatë raportimit/shkrimit nuk përmendet 
një etni tjetër.  
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Lajmi i publikuar ka arritur lexueshmëri potenciale prej 
130,361, gjithashtu ky lajm është shpërndarë edhe nga dy media 
tjera, lajmi i cili gjithashtu ka patur lexueshmëri potenciale të 
lartë, prej 119,201, dhe është shpërndarë po ashtu edhe 7 herë 
tjera qoftë nga portale tjera apo edhe individë. E pastaj media e 
tretë që e ka shpërndarë këtë lajm, ka pasur arritshmëri 
potenciale prej 66,136, nga ta ishin 118 pëlqime, 33 komente si 
dhe 6 shpërndarje tjera.  

Një lajm tjetër gjithashtu është shpërndarë nga një medie mbi 
një deklaratë të analistit Valon Syla, e cila në realitet nuk është 
gjetur askund përmes hulumtimeve tona, vetëm në disa portale 
fantome të cilat nuk kishin ndonjë burim të kësaj deklarate, por 
po ashtu edhe ueb-faqet e tyre nuk ishin funksionale për t’u qasë 
dhë për të parë se në të vertëte a ekziston një deklaratë e tillë.  

Lajmi me titullin “Valon Syla: 
Po vin analfabetat e Gabelat e 
Gurbetit për ta shpërnda 
virusin”, ishte publikuar nga ky 
portal/medie në rrjete sociale. 
Si rrjedhojë ne kemi hulumtuar 
dhe kemi gjetur se po i njejti 
lajm është publikuar një vit më 
heret nga disa medie/portale fantome gjatë periudhës së 
ardhjes së diasporës në Kosovë.  

Ky lajm i publikuar më 21 Korrik 2022, ka pasur arritshmëri 
potenciale prej 47,229 dhe gjithashtu është pëlqyer nga 211 
persona, është komentuar nga 213 të tjerë si dhe është 
shpërndarë edhe nga 2 lexues tjerë.  
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Gjuha e urrejtjes ndaj komunitetit 
LGBTI+ 

Gjatë muajve Janar - Tetor, D4D ka monitoruar dy platformat 
monitoruese CrowdTangle dhe MediaToolkit, mirëpo në 
asnjërën prej platformave nuk është gjetur gjuhë urrejtëse e 
vërejtur nga këto platforma.  

Duke qenë se në kuadër të të dyja platformave kemi gjetur 
vetëm 461 lajme në total, ne jemi fokusuar që të shohim në disa 
prej postimeve se çfarë komente dhe se si reagojnë qytetarët në 
lajmet ku raportohet apo shkruhet rreth komuniteti LGBTI+.  

Si rrjedhoj më poshtë të ilustruara do të gjeni disa prej 
shembujve të komenteve që i kemi marrë nga rrjetet sociale.  
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Nga ajo që kemi monitoruar 
gjatë gjithë periudhës Janar - 
Tetor, kemi vërejtur që gjuha 
urrejtëse ndaj komunitetit 
LGBTI+, ka pasur rritje kur 
është mbajtur parada e 
krenarisë apo kur është 
diskutuar mbi Kodin Civil. Si 
rrjedhojë kjo bie barrë edhe 
mbi mediat, të cilat në 
raportimet e tyre përdorin tituj tendencioz e që pastaj nxisin 
qytetarët në reagime. Një prej rasteve të tilla ishte edhe rasti që 
do të paraqitet më poshtë. Titulli është kështu “Si i priu gruaja 
me shami Ylberit: Momente interesante nga Parada e 
Krenarisë”  
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Nga ajo çfarë vërejmë në këto lajme, e të cilat nuk publikohen 
vetëm ne një medie, janë me tituj tendencioz, që të nxisin 
reagimin e publikut e me këtë edhe rritjen e klikueshmërisë me 
lajmin.  

Në të njejtat raste që kemi vërejtur se kur flitet për komunitetit 
LGBTI+ mbi mbajtjen e paradës së krenarisë, apo mbi 
diskutimin e kodit civil, në studio televizive, apo edhe në media 
paraqiten lajme nga të ftuar me prapavijë religjioze që pa 
dyshim se kanë mendime të kundërta sa i përket lirive dhe të 
drejtave, e kjo pastaj krijon rritje të madhe të urrejtjes në rrjete 
sociale, e në veçanti në komente ndaj këtij komuniteti. 
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Për të analizuar më mirë çështjen e gjuhës së urrejtjes që e kemi 
në Kosovë, ne kemi hulumtuar edhe në rajonin e Ballkanit 
Perëndimor se sa është ky fenomen i shfaqur dhe si po trajtohet.   

 

Bosnja dhe Hercegovina 
Përhapja e dezinformimit dhe gjuhës së urrejtjes në Bosnjë 
është pjesërisht rezultat i mungesës së kornizave ligjore dhe 
rregullatore në sferën e mediave. Lidhur me dezinformimin rus, 
ligjet për transparencën e përfitimit të pronësisë kërkohen nga 
të gjitha vendet anëtare të BE-së por Bosnja dhe Kosova nuk 
kanë ligj të tillë.  Në këtë mënyrë bëhet i vështirë ekspozimi i 
mediave, qëllimi i së cilave është përhapja e dezinformatave dhe 
amplifikimi i interesave ruse. Për më tepër, veprimet e 
ndërrmara nga sistemi juridik në Bosnjë dhe Hercegovine 
kundër gjuhës së urrejtjes dhe dhunës online, janë 
jashtëzakonisht të ngadalta dhe jo efektive.  

Në vitin 2020 Bosnja dhe Hercegovina prezentoi dënimet për 
lajmet e rrejshme lidhur me Covid-19. Kodi penal gjithashtu 
parasheh dënime për nxitje të urrejtjes racore, kombëtare ose 
fetare, të cilat mund të përfshijnë edhe dënim me burgim, 
megjithatë kjo vlen vetëm për ata të cilët jetojnë në Bosnje.4 

 

 

GJUHA E URREJTJES 
DHE DEZINFORMI NË 
SHTETET E RAJONIT 
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Sipas një raporti gjithëpërfshirës mbi ligjet dhe rregulloret e 
medias në Bosnjë, Këshilli i Mediave të Shtypura dhe Online 
vepron si një organ vetërregullues dhe nuk ka mundësi të 
sanksionojë ata të cilët shkelin dispozitat e kodit. Shtrirja e 
vetërregullatorëve është e kufizuar veçanërisht në lidhje me 
aktivitetet e mediave dhe të atyre që nuk repektojnë normat 
profesionale, si dhe Këshilli nuk mban përgjegjësi për komentet 
në rrjete sociale dhe bloget. 5  Në fund të fundit regjimi ligjor i 
Bosnjës sa i përket dezinformimit është i pa efektshëm. 
Pavarësisht ligjit joefektiv, shoqëria civile po angazhohet në 
këtë drejtim. Shoqëria civile boshnjake po përpiqet të përdor 
fushata për edukimin mediatik dhe projekte të tjera për të 
reduktuar dezinformimin. Në vitin 2021 filloi një pilot projekt 
për rritjen e qëndrueshmërise kundrejt dezinformimit dhe do të 
zgjasë deri në vitin 2023.6 

 

Mali i Zi 
Një shpërndarje e njejtë demografike sa i përket besueshmërisë 
së dezinformatave vërehet në të gjitha shtetet e Ballkanit 
Perëndimor. Në Mal të Zi sfera mediatike është e vogël dhe 
sikurse pjesa tjetër e Ballkanit ka ndikim të konsiderueshëm 
serb, megjithatë ndryshe nga Kosova dhe shtetet tjera të 
Ballkanit, Facebook-u nuk është me aq ndikim në Mal të Zi.7 

Prandaj kërkimet dhe të dhënat për dezinformim janë të pakta. 
Pavarësisht kësaj, ndikimi i huaj është një çështjë kryesore për 
Malin e Zi dhe ishte faktor shtytës për tentim grusht shteti ndaj 
Dukanovicit të krijuar nga nacionalistët ruso-serbë dhe 
malazez. Studimet e ndërrmara nga SHBA-të tregojnë se 
dezinformimi ishte një faktor kyç në çdo fazë të grusht shtetit.8 
Kjo nuk do të thotë se dezinformimi për brenda shtetit nuk 
ndodh, pasi që vet Dukanovic kishte ofruar vetë dezinformata 
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lidhur me Covid-19 dhe probleme të tjera.9Skena mediatike në 
Mal të Zi është mjaft problematike jo vetëm për shkak të 
ndikimit serb por edhe për shkak të kontestimit të ulët të 
organeve mediatike dhe qasjes së kufizuar në burime. Ashtu si 
Kosova transparenca për pronësi është e vështirë të gjurmohet 
gjë që e bënë të vështirë të rregullohet. Megjithatë, sipas raportit 
të publikuar nga Freedom House “në qershor të vitit 2021 
parlamenti  emëroi një këshill të ri të RTCG-së i cili në gusht 
emëroi një drejtor të ri. Pas këtyre ndryshimeve, RTCG filloi të 
shfaqte politikë editoriale më të balancuar dhe përmbajtje 
politike më gjithpërfshirëse dhe të larmishme.10  

Megjithëse Mali i Zi është anëtare e NATO-s, mungon 
legjislacioni në lidhje me dezinformimin dhe rregullimin e 
mediave. Ligji për media ndalon gjuhën nxitëse, të urrejtjes dhe 
të shënjestruar por një gjuhë e tillë rrallë ndiqet penalisht për 
shkak të sistemit të pafinancuar gjyqësor.11  Për më tepër ligji 
kërkon përcaktimin e një organ vetërregullues të krijuar nga 
mediat malazeze, që do të thotë se Malit të Zi i mungon një 
organ qëndror për rregullimin e sferës mediatike.12 Kështu që 
edhe Mali i Zi ka nevojë për përmirësime të rëndësishme që të 
kufizojë përhapjen e gjuhës së urrejtjes dhe të dezinformatave.  
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Shqipëria 
Sa i përket kërcënimeve të dezinformatave me të cilat përballet, 
Shqipëria devijon pak nga shtetet e tjera të Ballkanit. Diktatura 
në Shqipëri e izoloi vendin nga valet e para të ndikimit të 
jashtëm që përjetoi pjesa tjetër e rajonit, dhe si rezultat i kësaj 
shumica e dezinformatave aktuale në vend vjen nga qeveria.13 
Shqipëria kryesisht përballet me dezinformim në formën e 
retorikës sensacionale e cila prodhohet për të gjeneruar 
shikueshmëri e jo për shkak të shqetsimit për raportim të saktë. 
Kyeministri i Shqipërisë Edi Rama, ndër të tjera akuzohet 
gjerësisht për sjellje të tilla për të rritur praninë e tij publike.14  

Sfera mediatike është e mbushur me dezinformata, një analizë 
në Facebook zbuloi se edhe mediat më cilësore përdorën burime 
me dezinformim.15 Në pjesën më të madhe në Shqipëri nuk ka 
pasur ndonjë fushatë të huaj me dezinformim. Pavarësisht 
sasisë relativisht të vogël të dezinformatave nga vendet e huaja, 
gjuha e urrejtjes dhe mizogjenia online janë ende një problem 
për vendin. Aleanca një grup i aktivizmit për LGBT+, ka 
raportuar se anëtarët e tij janë subjekt i abuzimit online. Balkan 
Insights raportoi se normat me rrënjë të thella patriarkale 
legjitimojnë dhe normalizojnë dhunën dhe diskriminimin ndaj 
grave.16   

Politikëbërësit miratuan legjislacionin për “lajme të rreme” në 
vitin 2019, dhe kryeministri Edi Rama tregoi se ligji bie në 
përputhje me legjislacionin ndërkombëtar për këto çështje.17 Në 
mënyrë të ngjashme Kushtetuta mbron grupet e caktuara ndaj 
diskriminimit, megjithëse në të kundërtën mbron edhe 
shprehjen e lirë.18 Megjithatë çështja reale për Shqipërinë është 
zbatimi i ligjeve ekzistuese, dhe rrjedhimisht edhe në sistemin 
gjyqësor. Reforma gjithëpërfshirëse e sistemit gjyqësor filloi në 
vitin 2016 dhe po i afrohet përfundimit në vitin 2022. 19 
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Korrupsioni në mediat shqiptare ekziston ende, ku biznesi dhe 
interesat politike vazhdojnë të dominojnë, ndonëse kishte 
filluar shumë më pak përpara reformës së 2016. 

 

Maqedonia e Veriut 
Ashtu si politika rajonale në Ballkan, politikat e brendshme të 
Maqedonisë së Veriut kanë majftueshëm çështjë përçarëse dhe 
ndarjesh sociale për tu përkeqësuar. Ndryshe nga Shqipëria, 
shumica e fushatave dezinformuese që shënjestrojnë 
Maqedoninë e veriut janë në lidhje me politikën 
ndërkombëtare. Pranimi i vendit në NATO ka qenë një temë e 
fushatave dezinformuese të mbështetur nga Rusia, megjithatë 
pikëpamja e Maqedonisë së veriut për NATO-n është pozitive.20 
Prandaj, fushatat dezinformuese kryesisht shënjestrojnë 
ndarjet etnike si diaspora Shqiptare ose marrëdhëniet e zymta 
me Greqinë.21 

Sferat mediatike në Maqedoninë e veriut ndyshuan bashkë me 
ndryshimin e regjimit në vend. Gjatë kontrollit të organizatës 
revolucionare, mediat ishin të lidhura me partinë dhe u 
përdorën për përfitimet e saj politike. Kohëve të fundit 
Maqedonia e veriut ka parë investime të konsiderueshme nga 
Hungaria dhe rrjedhimisht mbulimin mediatik pro-hungarez. 
VMRO-DPMNE është partia e implikuar më shpesh në 
përhapjen e dezinformatave, minimin e marrëdhënieve me 
Greqinë dhe Bashkimin Social Demokrat të Maqedonisë dhe ka 
lidhje të ngushta me Victor Orban dhe Rusinë nga shoqata.22 
Hetuesit kanë gjetur fonde të konsiderueshme qe synojnë 
sektorin mediatik të vendit nga firmat Sllovene e që janë në 
pronësi të shtetasve hungarez. Njeriu mbrapa këtyre 
investimeve është Peter Schatz, i cili zotëron dy media në 
Maqedoninë e veriut.23 
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Mediat sociale kanë një rol mjaft të madh në sferën e mediave 
maqedonase, veçanërisht në përforëcimin e dezinformatave të 
cilat publikohen nga mediat kryesore. Paralmenti së fundmi ka 
propozuar burgun si dënim për shkelje të lirisë së shprehjes për 
gazetarët duke i targetuar ata që synojnë të cenzurojnë mediat.24 
Ndryshimet në ligjet për mediat lidhur me ndalimin e gjuhës 
raciste dhe ksenofobike janë kërkuar nga gazetarët. Sistemi 
gjyqësor i Maqedonisë së veriut ka një histori të dobët në rastet 
që lidhen me gjuhën e urrejtjes dhe diskriminimin. 25  Në 
përgjithësi, ligji dështon të rregullojë siç duhet problemin e 
dezinformimit që do të thotë se vetërregullimi dominon në 
Maqedoninë e veriut. 

 

Serbia  
Serbia gëzon marrëdhënie të ngushta me Rusinë dhe ka në vend 
një nga mediat më të mëdha pro-ruse Sputnik Serbia, dhe fusha 
e mediave është e dominuar nga Vuçiç dhe partia e tij. Gjatë 
presidencës së tij ka pasur një rënie të cilësisë në sferën 
mediatike në Serbi.26 Dezinformimi i sponzorizuar nga shteti 
përforëcohet nga Pink TV dhe media të tjera të cilat zakonisht 
targetojnë opozitën e partisë. 27  Individë të famshëm si 
politikanë ose elita në vend shfryëzojnë rrjetet sociale për të 
shpërndarë më tutje dezinformata. Fushatat dezinformuese në 
vendet e lartpërmendura janë të përhapura nga Sputnik Serbia, 
por nuk shfaqen brenda vendit në Serbi. Duket se Serbia është 
kryesisht përçuese e Rusisë për dezinformatat në Ballkanin 
Perëndimor. Sputnik- Serbia zakonisht nuk ndërvepron me 
politikën e brendshme, ndoshta sepse interesat e saj në vend 
janë mjaft të sigurta. Prandaj, dezinformimi në Serbi mund të 
kuptohet si fushatë e jashtme që mbështet dezinformimin nga 
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Rusia, dhe fushatën e brendshme dezinformuese të drejtuar nga 
Serbia. 

Serbia ka një sferë mediatike mjaft të lirë dhe të hapur, prandaj 
cenzura nuk është ndonjë problem, përkundrazi, është mungesa 
e rregullorës që lejon dezinformimin të lulëzojë në vend. Sipas 
Freedom House, Serbia nuk ka ndonjë ligj specifik që rregullon 
përmbajten e saj në internet dhe gëzon një sferë mediatike 
relativisht të lirë, edhe pse Qeveria e Vuçiçit ka filluar 
gradualisht të zvoglojë liritë civile.28  

Ashtu si vendet e tjera Ballkanike nuk ka kuadro specifike të 
rregulluar për sferën mediatike në Serbi duke zgjedhur 
vetërregullimin. Në vitin 2022 qeveria propozoi ndryshime në 
formën e zgjedhjeve të gjyqtarëve, por ka dyshime se kjo nuk do 
të ndryshojë në të vërtetë ndikimin e përhapur që e gëzojnë 
politikanët serb në gjykata. 29 
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REKOMANDIME  
Ndërsa bota po bëhet sa vjen e më dixhitale është e rëndësishme 
që qeveritë të jenë një hap para problemeve të sigurisë dixhitale 
për të siguruar integritetin e informacionit që konsumojnë 
qytetarët dhe mjediset mediatike. Përhapja e dezinformimit dhe 
keqinformimi në Kosovë ka potencial të përkeqësojë ndarjet 
etnike, të ndikojë në zgjedhje dhe të kërcënojë vlerat 
Demokratike. Për të trajtuar në mënyrë efektive përhapjen e 
gjuhës së urrejtjes, mizogjene dhe raciste në internet, Kosova 
duhet të përdorë praktika nga BE-ja dhe të bashkëpunoj me 
organizatat ndërkombëtare. 

Kjo pjesë përmban rekomandime të politikave që synojnë 
gjuhën e urrejtjes në platformën mediatike. Kodi i Përforcuar i 
Praktikës (KPPD) i BE-së 2022, shërben për identifikimin e 
fushave mediatike të cilat kanë nevojë për përmirësime në 
Kosovë dhe ofron bazën për luftimin e gjuhës së urrejtjes. 

(KPPD) 2022 përshkruan hapat e nevojshme për të trajtuar 
dezinformimin kudo në BE. Shpresat e Kosovës për anëtarsim 
në BE varen pjesërisht nga respektimi i legjislacionit të BE-së. 
prandaj , një kampanjë efektive që trajton dezinfomimin dhe 
gjuhën e urrejtjes duke përdorur teknikat e BE-së do të rriste 
gjasat për anëtarësim.  

Kodi i praktikës përmban 44 pika të detajuara dhe secila me 
pjesë plotësuese. Tri fusha kanë rëndësi të veçantë për mjedisin 
mediatik të Kosovës duke përfshirë zhvillimin e kornizave 
rregulluese, forcimin e transparencës së mediave dhe fuqizimin 
e qytetarëve duke u dhënë atyre mjetet e nevojshme për të 
identifikuar dezinformatat. 
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Rekomandimet e mëposhtme trajtojnë fushat që kanë nevojë 
për përmirësim bashkë me  zhvillimin e një kornize ligjore dhe 
rregullative për fushën mediatike të Kosovës.  

Rekomandimet 

1 | Zhvillimi i një Kodi të Praktikës së Kosovës në përputhje me 
standardet e BE-së që gjendet në Kodin e Përforcuar të 
Praktikës për Dezinformim (KPPD) më 2022. 

2 | Shoqëria civile dhe organizatat e mediave duhet të krijojnë 
dialog të qëndrueshëm dhe formal, me synim për të 
mbështetjen zhvillimin e legjislacionit gjithëpërfshirës për 
dezinformim dhe lajme të rreme. 

3 | Zhvillimi i një mekanizmi efektiv për ankesa në përputhje me 
pikat 18 dhe 24 të (KPPD) në lidhje me zhvillimin e një sistemi 
transparent dhe në kohë për apelimin e zbatimit të kodit të 
praktikës. 

4 | Krijimi ose zgjerimi i mandatit ekzistues të një agjensie, me 
financim dhe juridiksion adekuat për mbikëqyrjen e ankesave 
dhe apeleve për dezinformim. 

5 | Zhvillimi i një baze të dhënash që përmban të dhëna publike 
mbi pronësinë dhe financimin e organeve mediatike, ne 
bashkëpunim me shoqërinë civile dhe grupet mediatike në 
përputhje me ligjet e privatësisë dhe me pikën 10 të (KPPD). 

6 | Mbajtja e hapur, e përditësuar dhe e qartë e të dhënave bankare 
për hulumtuesit që vazhdojnë të  monitorojnë dhe analizojnë 
trendet mediatike në përputhje me pikën 31 të (KPPD). 
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7 | Zhvillimi i një fushate të fuqishme për edukimin medial në 
bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile që tashmë e 
kanë ndërmarrë këtë punë, me qëllimin për të zhvilluar aftësinë 
për të identifikuar dezinformatat. 

8 | Zhvillimi i një Komuniteti për verifikimin e fakteve me 
qëndrueshmëri dhe transparencë financiare bazuar në 
Komunitetet verifikuese nga BE-ja, dhe sigurimi i punës dhe 
bashkëpunimit me punën e Komunitetit për verifikimin e 
fakteve. 

9 | Ndarja e një pjese të buxhetit për Këshillin e Mediave të 
Shkruara të Kosovës për ngritjen e kapaciteteve, veçanërisht 
zhvillimin e aftësisë për monitorimin e ‘portaleve’ online.  

10 | Përcaktimi i një sistemi për shënjimin, etiketimin ose 
identifikimin publik të informacionit të dëmshëm ose të 
pasaktë bazuar në punën e Komunitetit për verifikim të fakteve.  

11 | Krijimi i një baze të dhënash publike që grumbullon të dhëna 
për të gjeturat e dezinformimit të identifikuar nga Komunitetet 
për verifikim të fakteve dhe kërkimet e shoqërisë civile. 
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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 
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