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1
Hyrje

Ky botim ka për qëllim të shërbejë si një udhërrëfyes 
për temat kryesore që lidhen me mbrojtjen e fëmijëve 
në media, përfshirë mediat tradicionale, por edhe ato 
online dhe rrjetet sociale e praninë në internet. Duke 
pasur parasysh rëndësinë gjithnë e më të madhe të 
medias online dhe internetit në përgjithësi për jetën e 
fëmijëve,	është	e	pamundur	të	shpërfillet	kjo	temë.

Temat kryesore të shtjelluara në botim përfshijnë 
parimet ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve në 
media dhe mënyra si përkthehen ato në legjislaconin 
vendas si dhe  rregullat e hartuara për profesionalizmin 
e medias kundrejt fëmijëve. Një kapitull i veçantë i 
kushtohet edukimit për median dhe informacionin 
për fëmijët, duke përmbledhur situatën e politikave në 
vend, por edhe rekomandime për rëndësinë që ka ky 
edukim për fëmijët dhe qasjet e ndryshme që mund të 
përfshihen.

Po kështu, një pjesë e rëndësishme e botimit 
janë dhe çështjet që prekin fëmijët dhe sigurinë 
online,	 pornografia,	 bullizmi,	 etj.	 Një	 tjetër	 aspekt	 i	
rëndësishëm është përdorimi i rrjeteve sociale, anët 
pozitive dhe negative të përfshirjes së fëmijëve në 
botën online, si dhe rëndësia e aksesit dhe përdorimit 
të drejtë të mundësive që ofron bota online. 
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Botimi u bazua dhe te materialet e hartuara gjatë 
konferencës me temë “Media dhe Fëmijët,” e organizuar 
me rastin e 20-vjetorit të autoritetit rregullator të 
medias	elektronike.	Botimi,	i	mbështetur	financiarisht	
nga Autoriteti i Mediave Audiovizive,  ka për qëllim 
t’u shërbejë një game të gjerë aktorësh, si gazetarëve, 
eskpertëve të medias, organizatave të të drejtave të 
fëmijëve, etj.   
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2
legjislacioni për mbrojTjen dHe

Të drejTaT e fëmijëve në media

Shqipëria	 ka	 ratifikuar	 një	 sërë	 konventash	
ndërkombëtare në lidhje me të drejtat e fëmijëve. Një 
nga më të rëndësishmet përsa i përket të drejtave të 
të miturve, përfshirë edhe mënyrën se si ata mbulohen 
në media, është Konventa e Kombeve të Bashkuara për 
Të Drejtat e Fëmijëve (KKBDF.) Ajo përcakton se çfarë 
duhet të bëjnë qeveritë dhe individët për të promovuar 
dhe mbrojtur të drejtat njerëzore të pandashme të 
të	 gjithë	 fëmijëve.	 Ratifikimi	 i	 Konventës	 i	 angazhon	
qeveritë të sigurojnë që fëmijët mund të rriten në 
kushte të sigurta dhe mbështetëse, me akses ndaj 
arsimit dhe kujdesit shëndetësor me cilësi të lartë, si 
edhe ndaj një standardi të mirë jetese. Duke nënshkruar 
KKBDF, qeveritë bien dakort të mbrojnë fëmijët nga 
diskriminimi, shfrytëzimi seksual dhe tregtar dhe 
dhuna, si dhe të tregojnë kujdes të posaçëm për jetimët 
dhe refugjatët e rinj. Ato gjithashtu pranojnë që fëmijët 
kanë të drejtën:

•	 të	shprehin	opinione,	sidomos	mbi	vendime	që	
ndikojnë tek ata;

•	 e	lirisë	së	mendimit,	shprehjes,	ndërgjegjes	dhe	
fesë;

•	 për	një	jetë	private	dhe	të	drejtën	për	të	luajtur;
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•	 të	formojnë	klubet	dhe	organizatat	e	tyre;
•	 të	kenë	akses	ndaj	informacionit	–	sidomos	atij	

nga shteti dhe media;
•	 t’i	bëjnë	vetë	të	ditura	idetë	dhe	informacionet.

KKBDF ofron një piketë me të cilën mund të maten 
përpjekjet e secilës qeveri për të përmirësuar jetët e 
fëmijëve. Çdo pesë vjet, qeveritë duhet të raportojnë 
mbi përparimin e bërë pranë Komitetit të OKB-së për 
Të Drejtat e Fëmijëve. Komiteti takohet me përfaqësues 
të qeverive dhe dëgjon pikëpamjet e organizatave 
joqeveritare (OJQ) përpara se të bëjë rekomandime 
mbi hapa të mëtejshme që duhet të ndërmarrë çdo 
vend për të përmbushur detyrimet e veta.

Përsa i përket legjislacionit vendas për pasqyrimin 
e fëmijëve në media, rregullimi kryesor bëhet 
nëpërmjet Ligjit Nr. 97/2013 Për Mediat Audiovizive1 
në Republikën e Shqipërisë, si dhe Kodit të 
Transmetimit të Autoritetit të Mediave Audiovizive, 
të miratuar nga Autoriteti i Mediave Audiovizive. 
Ligji	për	mediat	audiovizive	i	klasifikon	të	miturit	te	
grupet që duhen mbrojtur nga efekte të dëmshme që 
mund të vijnë nga përmbajtja mediatike, por edhe si 
një grup i cili duhet të ketë programacion të posaçëm, 
edukues, zbavitës, dhe të përshtatshëm për moshën. 
Në veçanti ligji vendos rregulla për reklamat që mund 
të konsiderohen të dëmshme për të miturit, përfshirë 

1 http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/
LIGJI-NR.-972013-%E2%80%9CP%C3%8BR-MEDIAT-
AUDIOVIZIVE-N%C3%8B-REPUBLIK%C3%8BN-E-
SHQIP%C3%8BRIS%C3%8B%E2%80%9D-I-NDRYSHUAR.pdf
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ndalimin	 apo	 kufizimin	 e	 reklamave	 për	 alkool,	
ushqime të dëmshme, apo përmbajtje që mund të 
konsiderohet se ndikon negativisht te mbarëvajtja 
e fëmijëve. Po kështu, ligji kërkon që mediat të 
përfshijnë në strukturën programore të tyre edhe 
parashikimet se sa hapësirë do u lihet programeve për 
fëmijë dhe llojet e tyre, si dhe në përgjithësi të ruajnë 
një standard moral dhe mbrojtje të përshtatshme për 
këtë grupmoshë të brishtë.

Për të plotësuar legjislacionin, Kodi i Transmetimit për 
Mediat Audiovizive2 i kushton një sektor të posaçëm 
mënyrës se si mediat duhet të trajtojnë fëmijët. Ky kod 
thekson se parimet bazë  në këtë aspekt janë  “garantimi  
i  mbrojtjes  së  fëmijëve,  e  drejta  absolute  e  fëmijës  
për  privatësi,  luftimi  i  paragjykimeve,  diskriminimit  
dhe  stereotipeve  në  shoqëri,  vërtetësia  dhe  saktësia 
e	 konfirmuar	 e	 raportimit	 të	 ngjarjeve	 që	 lidhen	me	
fëmijët, e drejta e pjesëmarrjes së fëmijëve, si dhe 
parimi shumë i rëndësishëm që e vendos median në 
shërbim të fëmijëve.” 

Më konkretisht, Kodi vendos rregulla të 
mirëpërcaktuara për mënyrën se si media duhet të 
kontaktojë dhe pasqyrojë fëmijët gjatë punës, por 
edhe për përmbajtjen që duhet të ketë parasysh për 
këtë grupmoshë. Kodi përcakton rregulla në lidhje me 
identifikimin	e	fëmijës,	me	modalitetin	e	intervistimit,	
si dhe i përmbahet dhe zgjeron rregullat e reklamës të 
përcaktuara në ligj. Për më tepër, Kodi udhëzon mediat 

2 http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2018/05/KODI-I-
TRANSMETIMIT-P%C3%8BR-MEDIAN-AUDIOVIZIVE.pdf
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për emisionet e përshtatshme për këtë grupmoshë, 
duke pasur parasysh oraret, përmbajtjen, anën etike, 
dhe	 në	 përgjithësi	 mbarëvajtjen	 fizike	 dhe	 mendore	
të fëmijëve në kontekstin e ndikimit të këtij grupi nga 
përmbajtja mediatike. Po kështu, Kodi përcakton dhe 
detyrime për media në lidhje me vendosjen e shenjave 
paralajmëruese për emisionet me fëmijë.

Në respektimin e këtij Kodi, përveç rolit monitorues të 
AMA, një përgjegjësi po aq e madhe është ajo e Këshillit 
të Ankesave, i cili funksionon pranë AMA, duke reaguar 
ndaj kërkesave, pyetjeve, apo ankesave të publikut. 
Këshilli i Ankesave pranë AMA-së shqyrton çdo ankesë, 
lidhur me transmetimin e lajmeve, respektimin e të 
drejtave të njeriut, rregullat e etikës, fshehtësinë e 
jetës private dhe mostransmetimin e programeve 
pornografike	 pa	 siguruar	 mbrojtjen	 e	 fëmijëve.	
Megjithatë, nuk duket se publiku ka një rol aktiv në 
këtë aspekt: sipas të dhënave të buletinit të fundit, 
Buletini Nr.53 i Këshillit të Ankesave, gjatë vitit 2018 
kishte patur katër ankesa në lidhje me pasqyrimin e 
të miturve në televizion. Këshilli kishte vendosur të 
tërhiqte vëmendjen e televizioneve në të gjitha rastet. 
Po kështu, ankesat vinin nga Këshilli i Ankesave dhe 
nga Agjensia Shtetërore për Mbrojtjen e Të Drejtave 
të Fëmijëve, pra nga organizata dhe institucione, dhe 
në këtë rast qytetarët vetë nuk kishin përfshirje të 
drejtpërdrejtë.

3 http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2019/06/Buletini-nr.-
5-KA.pdf
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3
rregUlla profesionale baZë4 

“për një pasQyrim eTiK 
Të fëmijëve në media”

 

Fëmijët në Shqipëri përbëjnë mbi 40 përqind të 
popullsisë dhe ata përfaqësojnë një nga grupet më 
të mëdha shoqërore në vend. Sipas Konventës për 
të	 Drejtat	 e	 Fëmijës	 të	 OKB-së	 (të	 ratifikuar	 nga	
Shqipëria në Shkurt 1992), çdo fëmijë gëzon të drejtën 
e marrjes së një informacioni të përshtatshëm, si dhe 
të	 drejtën	 e	 fjalës,	 të	 shprehjes	 së	 mendimit	 dhe	 të	
marrjes në konsideratë si një individ me të drejta të 
patjetërsueshme. 

Mass-media në të gjitha shoqëritë luan një rol të 
rëndësishëm në informimin e publikut si dhe në 
krijimin dhe respektimin e një imazhi pozitiv të qenies 
njerëzore, përfshirë edhe fëmijët. Duke patur parasysh 
këtë rol, mass-medias i del për detyrë, që jo vetëm 
të pasqyrojë me vërtetësi dhe paanshmëri çështjet 
që shqetësojnë fëmijët, por njëkohësisht të marrë në 

4 Këto rregulla u hartuan nga një grup pune i ngritur nga Instituti 
Shqiptar i Medias, me mbështetjen e UNICEF, duke u mbështetur 
te përvoja e BBC dhe kodeve të sjelljes së medias në lidhje me 
fëmijët në vende të ndryshme.
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konsideratë edhe respektimin e të drejtave të fëmijëve, 
nëpërmjet zbatimit të një etike dhe rregullash që 
vendosin në qendër fëmijën.

3.1 parimeT baZë

fëmijë konsiderohet çdo person nën 18 vjeç.

Interesi më i lartë i fëmijës! Gazetarët duhet të kenë 
parasysh që kur raportojnë për çështje që kanë të bëjnë 
me fëmijët dhe të drejtat e tyre, në çdo rast interesat 
e fëmijës, janë mbi çdo interes tjetër. Fëmijët shpesh 
gjenden në situata të vështira në jetën e tyre dhe 
raportim ose/dhe bërja publike e identitetit të tyre, 
ose raportimi i padrejtë ose i gabuar mund ta vendosë 
në rrezik apo të ndikojë negativisht në të ardhmen e 
fëmijës. Në rastet kur botimi dhe transmetimi i lajmit 
shfaq një rrezikshmëri të tillë, lajmi të mos botohet, ose 
të ndryshohet paraqitja dhe formulimi i tij (psh të mos 
flitet	 për	 një	 rast	 fëmije	 konkret	 por	 të	 parashtrohet	
si problem i përgjithshëm i situatës së të drejtave të 
fëmijëve ne vend). 

Fëmijët kanë të drejtë absolute për privatësi. 
Ndërhyrjet në këtë të drejtë, si nga media ashtu edhe 
nga institucione të tjera lejohen vetëm në rastet kur ato 
i shërbejnë mbrojtjes dhe interesit më të lartë të fëmijës 
në situatën konkrete. Ndërhyrje të tilla nuk mund të 
justifikohen	mbi	të	drejtën	e	informimit	të	publikut	të	
gjerë. Për çdo ndërhyrje të tillë duhet të informohet dhe 
merret pëlqimi i fëmijës si dhe kujdestarit të tij ligjor.



13Manual për gazetarët: Media dhe fëmijët

Luftimi i paragjykimeve. Media ka një rol të 
rëndësishëm dhe në parandalimin e luftimin e 
paragjykimeve dhe steriotipeve në shoqëri. Në asnjë 
rast, raportimi i ngjarjeve ku përfshihen fëmijët nuk 
duhet të transmetojë një mesazh diskriminues për 
fëmijët dhe familjet e tyre që i përkasin grupeve të 
ndryshme etnike, gjuhësore, kulturore apo shoqërore. 
Gjithashtu, raportimi i medias nuk duhet të çojë në 
krijimin e steriotipeve për fëmijëve. Kujdes i veçante 
duhet pasur për të evituar krijimin e steriotipeve për 
fëmijët që i përkasin pakicave (raportimi i ngjarjes 
sikur këta fëmijë të jenë viktima të komunitetit që i 
përkasin).

Raportimi profesional, i plotë dhe i saktë i ngjarjes. 
Ndërkohë që mbrohet identiteti dhe interesi i fëmijës, 
ngjarjet ku përfshihen fëmijët duhet të raportohet në 
kontekstin real ku ato kanë ndodhur, duke i kushtuar 
rëndësi analizës së plotë të shkaqeve dhe vërtetësisë 
së çdo elementi të tyre. Gazetari duhet të mbështetet 
në të paktën 2 burime të ndryshme informacioni, 
për profesionalitetin e te cilave gazetari ka marrë 
garanci. Megjithatë kontrolli i informacionit nëpërmjet 
burimeve te ndryshme nuk duhet të rrezikojë fëmijën 
e përfshirë në ngjarje. 

Media në shërbim të fëmijëve. Media me produktet 
e saj duhet t’i shërbejë mirëqenies dhe zhvillimit te 
fëmijëve si aktorë të përgjegjshëm në një shoqëri 
demokratike. Në botimin dhe transmetimin e çdo 
materiali, media përkatëse duhet të ketë parasysh nëse 
materiali mundet dhe duhet të aksesohet nga fëmijët 
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dhe ç’pasoja mund të ketë ky material në zhvillim e 
fëmijëve.

Të mbështetet botimi dhe transmetimi ne media i 
materialeve që përcjellin shembuj pozitive te fëmijët, 
ndërsa raportimi i veprave penale të pasqyrohet 
duke i shërbyer një interesi publik dhe jo për hir te 
sensacionalizmit.

Mediat shqiptare duhet te shikojnë mundësitë për 
realizimin e emisioneve dhe programe si dhe botimin 
e rubrikave për fëmijë në gjuhët e minoriteteve etnike 
dhe kulturore që jetojnë në Shqipëri. TVSH duhet të 
ketë gjatë javës çdo ditë nga një emision për fëmijë ne 
gjuhët e këtyre minoriteteve.

Pjesëmarrja e fëmijës është një tjetër parim i 
rëndësishëm. Media duhet t’i krijojë fëmijëve hapësirën 
e duhur dhe të përshtatshme që ata të shprehin lirisht 
mendimin e tyre, pa e deformuar atë. 

Media	 duhet	 të	 reflektojë	mendimet	 dhe	 opinionet	 e	
fëmijëve lidhur me zhvillimet në vend që ndikojnë në 
rritjen, mirëqenien dhe zhvillimin e tyre. Nëpërmjet 
medias, fëmijët duhet të bëhen pjesë e debatit publik 
mbi çështje te tilla si arsimi, shëndetësia, mjedisi, 
zhvillimet urbane, etj. 

Në të njëjtën kohë media duhet të shikojë me prioritet 
që programet apo rubrikat për fëmijët, të përgatiten 
nga vetë fëmijët ose në bashkëpunim me ta. Mediat 
shqiptare duhet të punojnë në drejtim të rritjes së 
sasisë dhe cilësisë së programeve për fëmijë.
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3.2 idenTifiKimi i fëmijës

a) Duhet shmangur çdo raportim, botim, 
transmetim,	 apo	 fotografim	 që	 çon	 direkt	 apo	
indirekt	 në	 identifikimin	 me	 pamje	 dhe	 zë,	
me gjeneralitete, adresë apo përshkrues të 
çdo fëmije që mund të jetë ose është viktimë, 
dëshmitar, i hetuar, akuzuar apo cilësuar fajtor 
për kryerjen e një vepre penale.

b) Duhet shmangur çdo raportim, botim, 
transmetim,	 apo	 fotografim	 që	 çon	 direkt	 apo	
indirekt	 në	 identifikimin	 me	 gjeneralitete,	
pamor, vizual, fonik, adrese apo përshkrues të 
çdo fëmije që mund të jetë ose është përfshirë 
në një ngjarje të rëndë familjare.

c) Në të dyja rastet e mësipërme duhen përdorur 
teknologji që mundësojnë fshehjen e identitetit 
me pamje ose zë te fëmijës.

d) Kujdes duhet treguar edhe me raportimin, 
botimin,	 transmetimin,	 apo	 fotografimin	 e	
palëve të treta jo-fëmijë, kur kjo mund te çojë ne 
identifikimin	direkt	ose	indirekt	te	fëmijës	sipas	
rasteve a dhe b te sipër-përmendura.

e) Fotot apo imazhet e fëmijëve duhen marrë 
në mënyrë të ndershme dhe të sinqertë dhe 
kurdo që është e mundur, ato duhen marrë me 
dijeninë dhe pëlqimin e vetë fëmijës, prindërve 
të tij ose kujdestarit ligjor të fëmijës, pasi t’ju 
jete shpjeguar qëllimi.
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f) Duhet shmangur botimi dhe transmetimi i fotove 
dhe imazheve degraduese të fëmijëve dhe në vend 
të tyre duhet stimuluar botimi dhe transmetimi i 
fotove dhe imazheve pozitive të fëmijëve.

g) Duhet shmangur botimi dhe transmetimi i çdo 
fotoje dhe imazhi fëmijë me nuance seksuale 
apo që paraqet fëmijën në pozicione të 
papërshtatshme. 

h) Fotografimi	 dhe	 filmimi	 i	 fëmijëve	 duhet	
kryer ne ambiente publike ose ne prezencën e 
përfaqësuesit ligjor të fëmijës ose një personi të 
ngarkuar prej tij.

i) Duhen	 evituar	 seancat	 e	 gjata	 të	 fotografimit	
dhe	filmimit	të	fëmijëve	dhe	duhen	marrë	masa	
që ambienti të jetë i përshtatshëm për fëmijën 
(për çdo seancë që zgjat në kohë,  fëmija të ketë 
ujë dhe ushqim në dispozicion).

j) Mediat duhet të kenë rregulla të forta për 
arkivimin	 dhe	 shpërndarjen	 e	 fotografive	 dhe	
filmave	me	fëmijë	duke	kufizuar	dhe	parandaluar	
mundësitë e abuzimit me këto materiale. 

3.3 inTervisTimi

Intervistimi i fëmijëve duhet të bëhet me praninë ose të 
paktën me dijeninë e përfaqësuesit te tij ligjor ose një 
personi të caktuar prej tij;
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Fëmijës si dhe përfaqësuesit ligjor duhet t’i shpjegohet 
paraprakisht qëllimi i intervistës, si dhe përdorimi i 
mundshëm i saj. Si fëmijës ashtu edhe përfaqësuesit 
ligjor duhet t’i respektohet e drejta për të mos pranuar 
të intervistohet.

Në rast se përfaqësuesi ligjor refuzon intervistimin e 
fëmijës, intervistimi mund të kryhet vetëm nëse fëmija 
insiston të intervistohet dhe gazetari ka një arsye 
konkrete të mendojë që intervistimi i shërben interesit 
te fëmijës. 

Në asnjë rast gazetari nuk ushtron presion, bën 
premtime apo jep dhurata fëmijës apo përfaqësuesit të 
tij ligjor me qëllim mundësimin e intervistimit. 

Në rast se gjatë dëshmisë së fëmijës mbi një ngjarje a 
fakt që ai ka dijeni fëmija emocionohet ose shfaqet i 
ngarkuar psikologjikisht, intervista duhet të ndërpritet 
deri sa kjo situate të kapërcehet. Kur shikon se situata 
vazhdon të jetë e njëjtë, ose mund të rishfaqet, gazetari  
heq dorë nga realizimi i intervistës.

Në të dyja rastet e sipër-përmendura (c dhe e) gazetari 
mund të kërkojë asistencën e një psikologu apo 
punonjësi social të specializuar gjatë intervistimit të 
fëmijës.

Intervista duhet të zhvillohet në një ambient të 
përshtatshëm ku fëmija të ndihet i lirë dhe jo nën 
presion.	Duhen	të	shmangen	intervistimet	dhe	filmimet	
e gjata që lodhin dhe ndikojnë negativisht te fëmijët, 
si dhe përsëritja pa arsye të forta e intervistimit dhe 
filmimit	të	të	njëjtit	fëmijë.
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Ambienti dhe kohëzgjatja e intervistimit si dhe pyetjet 
e drejtuara fëmijës duhet të jenë në përputhje me 
moshën dhe nivelin e pjekurisë së fëmijës. Për të 
mundësuar këtë duhet jo vetëm trajnim i gazetarëve që 
punojnë me fëmijët, por duhet edhe që këta gazetarë, 
para intervistimit të investojnë në vlerësimin dhe 
kuptimin e fëmijës. 

Pyetjet duhet të jenë të qarta dhe të drejtpërdrejta 
dhe nuk duhet t’i sugjerojnë përgjigjen fëmijës (Mos 
përdor pyetje sugjestionuese ose pyetje që e drejtojnë 
fëmijën drejt atij fakti apo fenomeni mbi të cilin jeni të 
interesuar).

Shmang pyetjet ose komentet paragjykuese, të 
rrezikshme për fëmijën, ose ato që i sjellin ndërmend 
ngjarje traumatike.

Fëmijët nuk duhet të detyrohen të sillen sipas 
udhëzimeve të dhëna nga gazetari ose media, ata duhen 
nxitur vetëm të jenë vetvetja.

Nëse gjatë intervistimit gazetari vihet në dijeni për 
një vepër penale të kryer ndaj fëmijës apo që rrezikon 
fëmijën, gazetari duhet të njoftojë menjëherë organet 
përkatëse.

Në rast se gjatë intervistimit gazetari vihet në dijeni 
për fakte, bërja publike e të cilave mund të rrezikojnë 
jetën, shëndetin apo mirëqenien e fëmijës, intervista 
apo kjo pjesë e saj duhet të mos botohet/transmetohet.
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4 

fëmijëT dHe media: 
disa KësHilla për gaZeTarëT 

Që pasQyrojnë problemaTiKaT 
e fëmijëve në media

Vizitoni shkolla / klube rinore për të folur me fëmijët 
mbi punën tuaj.

Pyesni nëse ata kanë të njëjtat mendime si fëmijët 
anembanë botës që nuk u pëlqen mënyra si paraqiten 
në media dhe prej medias:

Flisni me fëmijë nga grupe të ndryshme shoqërore 
dhe etnike. Mund të jenë burime të shkëlqyera për 
raportime dhe ofrojnë vështrime të freskëta mbi 
tema që i prekin ata drejtpërdrejt: arsimi, shëndeti, 
loja, kultura, politika, rënia në qafë dhe forma të tjera 
abuzimi.

Monitoroni veprimtaritë e Ministrisë/Avokatit 
të Fëmijëve që merren me çështje të fëmijëve. A 
ndjejnë fëmijët se këta i përfaqësojnë në mënyrë të 
mjaftueshme? Kontaktoni organizata joqeveritare që 
mund të jenë në gjendje t’ju vënë në kontakt me të rinj 
që	kanë	histori	interesante	për	të	treguar	–	por	kujtoni	
që të gjitha këto lloj organizatash kanë axhendat e tyre 
që duan të promovojnë.
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Investigoni	përdorimin	nga	 fëmijët	 të	 fotografive	dhe	
teknologjisë së informacionit, internetit, dhomave 
chat, celularëve, etj. A e dinë si ta mbrojnë veten nga 
materialet e dëmshme? A kanë përjetuar ndonjëherë 
përqasje të papërshtatshme prej të rriturve apo 
organizatave komerciale. 

¬ Profesionistët e medias kanë një detyrim për 
të respektuar të drejtat e njeriut të fëmijëve, në 
mënyrën se si punojnë dhe se si përfaqësojnë 
fëmijët. A i qëndron kontrollit puna juaj e 
përfunduar, si dhe mënyra se si e keni mbledhur 
informacionin 

¬ A iu përqasët raportit tuaj me një pikëpamje të 
përcaktuar se si donit që fëmijët të përgjigjeshin? 
A jeni treguar të drejtë ndaj asaj që fëmijët kanë 
thënë	në	fakt	–	do	ta	njohin	veten	në	atë	që	keni	
botuar, apo mos idetë e tyre janë riinterpretuar 
nga këndvështrimi i një të rrituri?

Disa pyetje që gazetarët duhet t’i bëjnë vetes para 
trajtimit të problematikës së fëmijëve: 

Kur kryet intervista me fëmijë:

¬   a u siguruat që ata të ishin të lirshëm dhe jo nën 
trysni?

¬   a lejuat kohë të mjaftueshme për të shpjeguar 
qëllimet tuaja?

¬  a morët pëlqimin e tyre për të përdorur emrat 
e tyre dhe për të nxjerrë dhe botuar imazhin e 
tyre?
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¬  a u siguruat që ata të dinë si t’ju kontaktojnë dhe 
të marrin një kopje të materialit të përfunduar?

¬ a e keni vlerësuar rrezikun që ka për fëmijën 
përdorimi i emrit apo imazhit të tij/saj dhe 
a e keni diskutuar këtë me fëmijën, prindërit 
apo kujdestarin e fëmijës, si dhe me kolegë të 
redaksisë?

¬ a keni aplikuar të njëjtat procedura kontrolli si 
ç’do bënit me informuesit e rritur, përpara se të 
botoni pretendime apo pohime që ju janë bërë 
nga fëmijët?

¬ a është marrë botimi/programi juaj me 
ofrimin e mbështetjes apo këshillave të 
besueshme/konfidenciale	 për	 fëmijët	 që	
iu përgjigjen çështjeve që kanë të bëjnë me 
shëndetin	personal,	abuzimin	fizik	apo	seksual,	
shfrytëzimin komercial, apo forma të tjera 
veprimtarie kriminale?
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5 
Çfarë ësHTë edUKimi mbi median

dHe si përsHTaTeT ai për fëmijëT?5

Edukimi mbi median bën të mundur analizimin 
me sy kritik të përmbajtjes mediatike, ose e thënë 
më thjeshtë: të lexosh midis rreshtave. Procesi i 
analizimit të përmbajtjes zhvillohet në mënyrë 
individuale për secilin person, në varësi të njohurive, 
dëshirave dhe predispozicionit të vet. Teorikisht një 
person i mirëinformuar mbi median duhet të jetë 
gjithmonë në gjendje që të bëjë dallim midis çështjeve 
thelbësore dhe elementeve dytësore në çdo lajm që 
lexon, dëgjon, apo shikon; të zbulojë elemente të 
propagandës apo reklamës së fshehtë; të diktojë 
racizmin dhe gjuhën e urrejtjes të shprehur haptazi 
apo	 në	 mynyrë	 të	 kamufluar	 në	 media,	 dhe	 pasi	 t’i	
dallojë të gjithë këto elemente, të jetë në gjendje të 
vërë re të gjitha strategjitë manipuluese që vijnë nga 
media	dhe	politikanët,	të	identifikojë	ato	elemente	që	
janë futur qëllimisht në artikull apo kronikë, dhe ato 
që janë lënë jashtë po me qëllim... 

5 Informacioni për këtë kapitull është bazuar te manuali i 
trajnerëve për edukimin për median dhe studimi për gjendjen 
e edukimit për median në Shqipëri, të kryera gjatë vitit 2019.  
http://www.institutemedia.org/Documents/PDF/TotManual.
pdf dhe http://www.institutemedia.org/Documents/PDF/
TotManual.pdf
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Megjithëse	 ka	 shumë	 përkufizime	 të	 edukimit	 dhe	
njohjes së medias, në këtë guidë informative do t’i 
përmbahemi	 këtij	 përkufizimi:	 Edukimi	 mbi	 Median	
dhe Informacionin (EMI) i referohet aftësive, njohurive 
teknike dhe shoqërore të qytetarëve të thjeshtë për 
të patur akses në media, për të gjykuar në mënyrë 
kritike, për të marrë dhe për të dhënë informacion 
dhe material mediatik nëpërmjet platformave dhe 
teknologjive tradicionale dhe digjitale.  Sipas këtij 
përkufizimi,	 të	 kesh	 edukim	mbi	median	 do	 të	 thotë	
se arrin të kuptosh se si funksionojnë këto platforma 
dhe teknologji informative, se di të ushtrosh të drejtat 
e tua dhe të respektosh të drejtat e të tjerëve ndërkohë 
që përdor këto mjete informative, dhe që arrin të 
identifikosh	dhe	të	shmangësh	elementet	e	dëmshme	
në media.  Edukimi mbi median dhe informacionin 
ka për qëllim që të sigurojë një përdorim sa më 
efikas	 të	 përmbajtjes	 mediatike	 dhe	 platformave	
informative që të përmbushen dhe repektohen 
nevojat dhe interesat individuale dhe kolektive, dhe të 
sigurohet një pjesëmarrje aktive, e përgjegjshme, në 
proceset demokratike dhe debatin publik në forumet 
tradicionale apo në internet.

Edukimi i fëmijëve në lidhje me median dhe 
informacionin është një mision shumë i rëndësishëm 
por edhe shumë i vështirë.  Ky proces ka një rëndësi 
të	 veçantë	për	 fëmijët	 –	 si	 pasojë	 e	nivelit	 të	 lartë	 të	
ekspozimit ndaj materialeve mediatike që nuk arrijnë 
akoma	t’i	kuptojnë	plotësisht	–	por	është	edhe	i	vështirë	
për të paktën dy arsye.  
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Së pari, në lidhje me fushën e teknologjive të reja vihet 
re zakonisht një përmbysje e pozicioneve tradicionale, 
pasi fëmijët shpesh dinë të përdorin disa nga pajisjet e 
reja më mirë se prindërit apo mësuesit e tyre.

Së dyti, trajtimi i secilës grupmoshë duhet t’i përshtatet 
veçorive dhe nevojave të secilit grup.  Fëmijët shpesh 
konsiderohen gabimisht si një grup homogjen, dhe 
trajnimi i grupmoshave të ndryshme fëminore me të 
njëjtat metoda është gabim, pasi përqasja e trajnimit 
duhet të varet nga niveli i zhvillimit kognitiv të fëmijës.  
Fëmijët deri në moshën shtatë vjeçare kanë një intuitë 
dhe	imagjinatë	të	zhvilluar,	por	kanë	aftësi	të	kufizuara	
për mendim abstrakt.  Nga ana tjetër, fëmijët e moshës 
7 deri në 11 vjeç mund të jenë në gjendje të kuptojnë 
më mirë konceptet dhe kontekstin e mesazheve të 
caktuara mediatike.  Më tej, adoleshentët janë në 
gjendje të mendojnë në mënyrë hipotetike, teorike, dhe 
kundërfaktuale, me aftësi për llogjikim dhe arsyetim 
abstrakt.

Në vend që t’i tregojmë se cilat janë përgjigjet e duhura 
apo të gabuara për çështje të caktuara, është më mirë 
që të nxitet debati, të lejohet diskutimi i hapur i ideve 
në	grup,	të	flitet	për	lidhjen	midis	shkakut	dhe	pasojave,	
alternativave të ndryshme dhe etikës.  Aktivitetet për të 
rinjtë në këto trajnime duhet të përmbajnë shembuj nga 
mediat tradicionale dhe interneti që hasen vazhdimisht 
gjatë jetës së përditshme: reklama, copëza të shkurtra 
video, blogje video, fraza apo pamje të përhapura 
gjerësisht në internet...  Në këtë mënyrë, mund t’i 
tregojmë pjesëmarrësve në trajnim se edukimi dhe 
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njohja e medias nuk është një subjekt abstrakt, por një 
aftësi praktike me rëndësi thelbësore që i ndihmon në 
interpretimin dhe krijimin e përmbajtjeve mediatike.

Edukimi për median dhe informacionin (EMI) në 
Shqipëri nuk është term gjerësisht i njohur, i diskutuar 
apo i pasqyruar në politikat e institucioneve publike. 
Organizata të ndryshme të shoqërisë civile, por edhe 
disa institucione publike, kanë punuar në këtë fushë, 
kryesisht në mënyrë sporadike dhe spontane. Një 
vizion i plotë, i qartë dhe i vazhdueshëm për aplikimin 
e konceptit në fushën e politikave dhe institucioneve 
publike, apo dhe organizatave jo qeveritare ka munguar. 

Deri më sot, politikat zyrtare janë marrë vetëm me 
aspekte të veçanta të edukimit mbi median dhe 
informacionin (EMI), ndërsa përpjekjet për t’i zbatuar 
këto politika nuk kanë qenë gjithmonë të suksesshme 
apo sistematike. Sa herë që përmendet edukimi mbi 
median dhe informacionin në strategjitë, politikat 
dhe dokumentet zyrtare, mund të dallohen qartë dy 
elemente	 të	përbashkëta:	 zakonisht	 flitet	për	njohjen	
me informacionin, dhe jo për edukimin mbi median; 
dhe gati gjithmonë i kushtohet vëmendje nevojës së 
zhvillimit të kompetencave që lidhen me edukimin mbi 
informacionin, ndërsa zhvillimi i një mendësie analitike 
dhe kritike mbi përmbajtjen e informacionit dhe 
medias vetëm sa preket shkarazi, apo nuk përmendet 
fare.

Në këtë drejtim, dokumentet zyrtare e vënë më shumë 
theksin mbi edukimin e qytetarëve në lidhje me 
ndërveprimin elektronik me qeverinë, dhe shoqërinë 
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digjitale në përgjithësi, duke i pajisur me aftësi 
teknike se si të mbledhin, përdorin, dhe shpërndajnë 
informacion në lidhje me këto shërbime. Gjykimi me sy 
kritik i aspekteve të tjera të procesit të digjitalizimit, 
apo të vetë cilësisë të informacionit, nuk ka qenë pjesë 
e politikave apo strategjive zyrtare.  Kjo prirje vihet re 
jo vetëm për sa i përket digjitalizimit dhe mediave të 
reja, por edhe në lidhje me mediat tradicionale, pasi 
nuk ka asnjë politikë për zhvillimin e edukimit mbi 
median, si në normat administrative të përgjithshme, 
ashtu dhe në ato për median.

E njëjta frymë vihet re qartë edhe në dokumente të 
tjera të rëndësishme që rregullojnë funksionimin e 
sistemit arsimor, si Strategjia e Zhvillimit të Arsimit 
Para-universitar 2014-2020, dhe Korniza Kurrikulare 
dhe Kurrikula Bërthamë.  Në lidhje me kompetencat 
digjitale, këto dokumente orientohen kryesisht drejt 
teknologjisë dhe TIK-ut, që përbën një nga shtatë 
fushat kryesore të nxënies në kurrikulat e arsimit para-
universitar.  Si rezultat i kësaj, TIK është tani një lëndë 
e detyrueshme për të gjitha shkollat para-universitare 
publike dhe private në vend.  Dhe pse zhvillimi i 
mësimit në këtë lëndë ka problemet e veta dhe duhet 
përmirësuar trajnimi i mësuesve, kurrikula e pranon 
rëndësinë që ka zotërimi i aftësive digjitale nga ana e 
qytetarëve.

Nga ana tjetër, një pjesë me rëndësi kritike, si zbërthimi 
i strukturave dhe punës së medias dhe informacionit, 
nuk është bërë pjesë e prioriteteve dhe politikave 
zyrtare.  Megjithatë, lëndë të ndryshme përfshijnë 
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edhe elemente të caktuara të analizimit me sy kritik 
të përmbajtjes në media, si teksti, reklamat, aksesi 
në informacion, etj.  Këto elemente zënë një hapësirë 
shumë	 të	 kufizuar	 në	 raport	me	 TIK-un,	 dhe	 për	më	
tepër nuk vihet re ndonjë vizion i qartë në politikat 
zyrtare mbi arsimin në lidhje me analizimin me sy 
kritik të medias dhe informacionit.

Përpjekjet më të mëdha për të mbushur boshllëkun 
në fushën e EMI-n vijnë kryesisht nga shoqëria civile.  
Këto iniciativa kanë kohëzgjatje dhe fushë veprimi 
të	 kufizuar,	 dhe	 u	 mungojnë	 politikat	 apo	 vizionet	
afatgjata, që kërkojnë bashkëpunim dhe bashkërendim 
pune me faktorë dhe organizata të tjera.  Megjithë 
kufizimet	dhe	mangësitë	e	veta,	këto	aktivitete	janë	të	
vetmet përpjekje serioze për të njohur qytetarët me 
EMI-n,	dhe	për	të	mos	u	kufizuar	vetëm	tek	teknologjia	
e informacionit dhe komunikimit.

Edhe mungesa e angazhimit të faktorëve mediatikë 
është pjesë e këtij problemi dhe dështimeve në 
ndërmarrjen e iniciativave të suksesshme në lidhje me 
EMI-n.  Në përgjithësi, mediat nuk kanë treguar ndonjë 
interes në edukimin e qytetarëve mbi median dhe 
informacionin, veçanërisht në lidhje me nevojën për 
analizimin e medias në një shoqëri demokratike.  

Një tjetër aspekt i përpjekjeve për edukimin për median 
është se në shumicën e rasteve, instruksionet që i 
jepen qytetarëve në lidhje me median kanë të bëjnë me 
mbrojtjen ndaj saj, dhe jo me mënyrën se si funksionon 
media.  Kjo prirje vihet re veçanërisht në përpjekjet e 
organizatave jo-qeveritare dhe institucioneve publike 
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që merren me mbrojtjen e fëmijëve.  Në fakt, iniciativat 
dhe përpjekjet për krijimin e hapësirave më të sigurta 
për fëmijët në internet, kanë shënuar përparime më të 
mëdha se çdo iniciativë tjetër në lidhje me elemente 
të analizimit kritik në kuadër të edukimit mbi median 
dhe informacionin.  Si pasojë e nevojës urgjente për 
të siguruar mbrojtje më të mirë për të miturit dhe 
ndjeshmërisë së kësaj teme, institucione shtetërore, 
organizata ndërkombëtare, dhe faktorë vendas kanë 
ngritur zërin dhe janë angazhuar aktivisht në këtë 
drejtim.  Kjo pasqyrohet edhe në legjislacionin aktual, 
në	udhëzime	dhe	rregullore	specifike	të	miratuara	nga	
autoritetet publike në lidhje me sigurinë e fëmijëve 
në internet dhe mbi çështjet e privatësisë, si dhe nga 
përpjekjet dhe aktivitetet e shumta të organizuara për 
këtë qëllim nga shoqatat për të rinjtë dhe fëmijët.

rekomandime

Bazuar në raportet dhe përfundimet e nxjerra në 
këtë fushë dhe duke patur parasysh edhe kontekstin 
shqiptar, rekomandimet e mëposhtme mund të 
merren në konsideratë për organizimin e iniciativave 
të ardhshme për zhvillimin dhe forcimin e përpjekjeve 
në lidhje me EMI-n në vend:

- Rishikim gradual i politikave zyrtare për të 
mos u angazhuar vetëm tek TIK, por edhe 
tek edukimi mbi median, informacionin, dhe 
edukimi digjital.
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- Rishikim gradual i kurrikulave për të përfshirë 
në sistemin arsimor konceptin e plotë të EMI-t, 
dhe jo vetëm TIK-un, me ndihmën e ekspertëve 
të medias, në mënyrë që të pasqyrohen nocione 
dhe koncepte të rëndësishme, eksperiencat më 
të mira në këtë drejtim, dhe t’i përshtatim ato 
me kontekstin shqiptar.

- Të zhvillohen trajnime të vazhdueshme për 
mësues, punonjës të institucioneve publike, 
institucioneve të specializuara, dhe OJQ-ve në 
fusha të lidhura me EMI-n.

- Mbështetje për programe pilot për përfshirjen 
sistematike të institucioneve publike të arsimit 
dhe medias në iniciativa të arsimit publik në 
lidhje me EMI-n.

- Mbështetje e aktiviteteve monitoruese dhe 
studimeve për EMI-n, duke analizuar aspekte 
të ndryshme të edukimit mbi median dhe 
informacionin.
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6
rreZiQeT e inTerneTiT për fëmijëT

1.  pornografia – përdredhja e mendjes së të 
rinjve

Të	shikuarit	shpesh	të	pornografisë,	sidomos	në	moshë	
të re, mund t’i formësojë në mënyrë radikale qëndrimet 
dhe besimet seksuale të dikujt. Ekspozimi i shpeshtë 
ndaj materialeve shprehimisht seksuale lidhet 
ngushtë me qëndrime më lejuese lidhur me seksin, 
për shembull pasja e disa partnerëve seksualë, “për 
një natë,” cinizmi lidhur me nevojën për afeksion mes 
partnerëve seksualë, marrëdhëniet seksuale të rastit 
me miqtë, madje edhe sjellje imituese që shihen në 
pornografi.

2. seksting – ‘seksi i sigurt’ i pasigurt

Seksting-u është  dërgimi  ose  marrja  e  fotove  apo  
videove nudo ose pjesërisht nudo nëpërmjet internetit 
ose telefonave celularë. Kur adoleshentët përfshihen në 
të tillë sjellje me rrezik, shumë gjëra mund të shkojnë 
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keq. Këto imazhe janë të lehta për t’iu përcjellë të 
tjerëve. Hera-herës, këto imazhe mund të konsiderohen 
‘pornografi	 fëmijësh,’	 dhe	 disa	 adoleshentëve	 u	 janë	
ngritur padi penale.

3.  bulizmi kibernetik – mënyra e pakëndshme 
se si fëmijët trajtojnë njëri-tjetrin online

Bulizmi ndodh si në këndin e lodrave ashtu dhe në botën 
dixhitale.	 Shkëmbehen	 fjalë	 lënduese.	 Thashethemet	
fillojnë	 lehtë	 dhe	 përhapen	 shpejt.	 Profilet	 dhe	
e-mail-et sulmohen. Dhe këto lloj aktivitetesh janë të 
zakonshme në ditët e sotme.

 

4.  grabitqarët – ata që kërkojnë të fusin në 
kurth fëmijët tanë

Interneti është një forum i përkryer për të takuar 
njerëz të rinj, por disa me qëllime  keqdashëse  
mund  ta  përdorin për  të  “bërë  mik”  fëmijën  tuaj.  
Grabitqarët  e   internetit janë manipulatorë ekspertë, 
të aftë për të çuar përpara një marrëdhënie varësie 
me një adoleshent. Shumica bëjnë pre dëshirën e 
adoleshentëve për t’u pëlqyer, dëshirën e tyre për 
romancë, ose kuriozitetin e tyre seksual. Shpesh 
grabitqari “e josh” fëmijën me anë të lajkave, simpatisë 
dhe duke investuar kohë në marrëdhënien e tyre online. 
Këto mund të shndërrohen më pas në marrëdhënie 
offline,	ose	në	raste	ekstreme,	mundësi	për	rrëmbim.
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5.  lojërat – më shumë rreziqe ekspozimi ndaj 
materialeve dhe ndërveprimeve seksuale

Ndërkohë që lojërat online dhe me pajisje mund të 
jenë shumë argëtuese, edukative dhe ndërvepruese, 
ekzistojnë edhe rreziqe të fshehura. Një pjesë e madhe 
e përmbajtjes së disa lojërave përfshin përmbajtje, 
dhunë dhe gjuhë të vrazhda seksuale. Plus, lojërat e 
lidhura me internetin u japin mundësinë fëmijëve të 
ndërveprojnë me të panjohur, disa prej të cilëve mund 
të kenë ndikim të keq ose të duan të keqen e fëmijëve 
tuaj.

6.  rrjetet sociale – ripërkufizimi i privatësisë

Rrjetet sociale si Facebook janë veprimtari online 
shumë popullore. Megjithatë, prindërit duhet të jenë 
të ndërgjegjshëm për imazhin që adoleshentët e tyre 
përcjellin si dhe për ndikimet që thithin online.

7.  youTube – Kultura e ‘transmeto veten’ do të 
thotë se gjithçka ecën

YouTube është faqja e internetit më e madhe për 
ndarjen e videove në botë. Mirëpo ngaqë kushdo mund 
të ngarkojë çdo gjënë YouTube, shpesh videot shkelin 
Rregullat Komunitare për YouTube, madje edhe ato 
që nuk e bëjnë këtë mund të jenë plot nënkuptime 
seksuale, përmbajtje provokuese, ose gjuhë të shthurur.
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7
UdHëZime me baZë mosHe 

për përdorimin e inTerneTiT
nga fëmijëT

Nëse fëmijët tuaj përdorin internetin në shtëpi, ju e dini 
tashmë sa e rëndësishme është t’i ndihmoni të mbrohen 
nga përmbajtja dhe kontaktet e papërshtatshme.

Specifikimet	 për	 sigurinë	 në	 familje	 në	 Windows	 8	
dhe	kontrollet	prindërore	në	Windows	7	dhe	Windows	
Vista mund t’ju ndihmojnë të krijoni një mjedis më të 
sigurt online për fëmijët tuaj.

 

deri në moshën 10 vjeç

Mbikëqyrini fëmijët tuaj deri sa të mbushin 10 vjeç. 
Mund të përdorni mjetet e sigurisë në internet për 
të	 kufizuar	 aksesin	 në	 përmbajtje,	 faqe	 internet	 dhe	
veprimtari, dhe të jeni të përfshirë në mënyrë aktive në 
përdorimin e internetit nga fëmijët tuaj, por Microsoft 
rekomandon që të uleni me fëmijën tuaj kur ata 
përdorin internetin, deri në moshën 10 vjeç.

Më poshtë janë disa këshilla sigurie për t’i pasur 
parasysh kur hyni online me fëmijën tuaj 2 deri 10 vjeç:
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i. Asnjëherë nuk është herët të  nxisni  komunikim  
të hapur dhe pozitiv me fëmijën tuaj. Është ide 
e mirë të flisni	me	 ta	mbi	 kompjuterat	 dhe	 të	
jeni të hapur për pyetjet dhe kuriozitetin e tyre. 
Gjithmonë uluni bashkë me fëmijën tuaj në këtë 
moshë kur ata janë online.

ii. Përcaktoni rregulla të qarta për përdorimin e 
internetit.

iii. Këmbëngulni që fëmijët tuaj të mos ndajnë 
informacion personal të tillë si emrin e vërtetë, 
adresën,	 numrin	e	 	telefonit,	 apo	 fjalëkalimet	
me persona që i takojnë online.

iv. Nëse një faqe i nxit fëmijët të japin emrin për 
të personalizuar përmbajtjen e internetit, 
ndihmojini fëmijët tuaj të krijojnë pseudonime 
online që nuk zbulojnë informacion personal.

v. Përdorni mjetet e sigurisë familjare për të 
krijuar	profile	 të	përshtatshme	për	çdo	anëtar	
të	 familjes	 dhe	 për	 të	 ndihmuar	 filtrimin	 e	
internetit.

vi. Të gjithë anëtarët e familjes duhet të veprojnë si 
modele	për	fëmijët	që	sapo	fillojnë	ta	përdorin	
internetin.

moshat 11 deri 14 vjeç

Fëmijët në këtë moshë kanë më shumë dije për 
përvojën e tyre në internet, por gjithsesi është ide 
e mirë të mbikëqyrni dhe monitoroni përdorimin e 
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internetit prej tyre për t’u siguruar që nuk ekspozohen 
ndaj materialeve të papërshtatshme. Mund të përdorni 
mjetet	e	sigurisë	së	 internetit	për	 të	kufizuar	aksesin	
në përmbajtje dhe faqe dhe të ofroni një raport të 
veprimtarive në internet. Sigurohuni që fëmijët në këtë 
moshë e kuptojnë se çfarë informacioni personal nuk 
duhet të japin në internet.

Më poshtë janë disa këshilla për t’u marrë parasysh kur 
hyni online me fëmijën tuaj 11-14 vjeçar:

1. Është ide e mirë të krijoni komunikim të 
hapur dhe pozitiv me fëmijët tuaj. Flisni me 
ta mbi kompjuterat dhe jini të hapur për pyetjet 
dhe kuriozitetin e tyre.

2. Përcaktoni rregulla të qarta për përdorimin e 
internetit.

3. Këmbëngulni që fëmijët tuaj të mos ndajnë 
informacion personal të tillë si emrin real, 
adresën,	numrin	e	telefonit,	 apo	 fjalëkalime	me	
njerëz që i kanë takuar online.

4. Nëse një faqe nxit fëmijët të japin emrin e vet 
për të personalizuar përmbajtjen e internetit, 
ndihmojini fëmijët tuaj të krijojnë pseudonime 
online që nuk zbulojnë informacion personal.

5. Përdorni mjetet e sigurisë familjare  për  të  
krijuar	profile	 të	përshtatshme	për	çdo	anëtar	
të	 familjes	 dhe	 për	 të	 ndihmuar	 filtrimin	 e	
internetit.

6. Vendosini mjetet e sigurisë familjare në 
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specifikimin	 e	 mesëm	 të	 sigurisë,	 çka	 do	 të	
ketë	 disa	 kufizime	 për	 përmbajtjen,	 faqet	 e	
internetit dhe aktivitetet.

7. Mbajini kompjuterat e lidhur në internet në një 
zonë të hapur ku mund të mbikëqyrni lehtësisht 
veprimtaritë e fëmijëve tuaj.

8. Ndihmoni mbrojtjen  e  fëmijëve  tuaj  nga  dritaret 
agresive pop-up duke përdorur bllokuesin e 
pop-up që është përfshirë në Internet Explorer.

9. Nxitini fëmijët tuaj t’ju tregojnë nëse diçka 
ose dikush online i vë në siklet apo kërcënon. 
Qëndroni të qetë dhe kujtojuni fëmijëve se nuk 
janë në telashe nëse ju sjellin diçka në vëmendje. 
Përgëzoni sjelljen e tyre dhe nxitini të vijnë 
përsëri tek ju nëse ndodh e njëjta gjë.

moshat 15 deri 18 vjeç

Adoleshentët	 duhet	 të	 kenë	 akses	 thuajse	 pa	 kufi	 në	
përmbajtje, faqe interneti dhe aktivitete. Ata kanë  
dijeni për internetin por s ë r i s h  duhet që prindërit 
t’u kujtojnë udhëzimet e përshtatshme për sigurinë. 
Prindërit duhet të jenë aty për t’i ndihmuar adoleshentët 
e tyre të kuptojnë mesazhet e papërshtatshme dhe për 
të shmangur situata të pasigurta. Është ide e mirë 
që prindërit t’iu kujtojnë adoleshentëve se çfarë 
informacioni personal nuk duhet nxjerrë në internet.
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Më poshtë disa këshilla për t’u marrë parasysh teksa i 
drejtoni adoleshentët tuaj online:

1. Vazhdoni të mbani komunikimin në familje sa 
më të hapur dhe pozitiv për kompjuterat sa të 
mundeni. Vazhdoni	të	flisni	mbi	jetët,	miqtë		dhe		
veprimtaritë online ashtu siç do të bënit për të 
tjerë miq dhe aktivitete.

 Nxitini adoleshentët t’ju tregojnë nëse diçka 
ose dikush online i vë në siklet apo kërcënon. 
Nëse je një adoleshent dhe diçka ose dikush 
online nuk duket në rregull, ngrini zërin.

2. Krijoni një listë të rregullave të shtëpisë për 
internetin si familje. Përfshini ato lloje faqesh 
që janë të ndaluara, oraret e internetit, çfarë 
informacioni nuk duhet nxjerrë online, si dhe 
udhëzimet për komunikimin me të tjerët online, 
përfshirë rrjetet sociale.

3. Mbajini kopmjuterat e lidhur në internet në një 
hapësirë të hapur dhe jo në dhomën e gjumit të 
adoleshentit/-es.

4.			 Hulumtoni	mjetet	për	filtrimin	e	internetit	si	
shtesë për mbikëqyrjen prindërore.

5. Ndihmoni mbrojtjen e fëmijëve tuaj nga dritaret 
agresive pop-up duke përdorur bllokuesin e 
pop-up që është i përfshirë në Internet Explorer.

6. Dini se cilat faqe  vizitojnë  adoleshentët  tuaj  
dhe me	kë	flasin.	Nxitini	ata	të	përdorin	dhoma	
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chat të monitoruara dhe këmbëngulni që të 
qëndrojnë në zona të dhomave chat publike.

7. Këmbëngulni që të mos takojnë asnjëherë një 
mik online.

8. Mësojuni fëmijëve tuaj të mos shkarkojnë 
programe, muzikë, apo dosje pa lejen tuaj. 
Ndarja e dosjeve dhe marrja e tekstit, imazheve 
ose artit nga interneti mund të shkelë ligjet e të 
drejtës së autorit dhe të jetë e jashtëligjshme.

9. Flisni me adoleshentët tuaj lidhur me 
përmbajtjen	 për	 të	 rritur	 dhe	 pornografinë	
online dhe drejtojini për nga faqet pozitive mbi 
shëndetin dhe seksualitetin.

10. Ndihmojini të mbrohen nga mesazhe të 
padëshiruara reklamash.  U   thoni   adoleshentëve   
tuaj   të   mos   e japin adresën e tyre email 
online, të mos i përgjigjen mesazheve në dosjen  
e  ‘plehrave’  (junk),  dhe  të përdorin	filtra	për	
e-mail.

11. Jini të ndërgjegjshëm për faqet që vizitojnë 
adoleshentët tuaj. Sigurohuni që fëmijët tuaj 
nuk vizitojnë faqe me përmbajtje agresive dhe 
nuk postojnë informacion personal. Tregoni 
kujdes për çka postojnë adoleshentët për veten 
dhe miqtë e tyre.

12. Mësojuni fëmijëve tuaj sjelljen e përgjegjshme, 
etike online. Nuk duhet ta përdorin internetin 
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për të përhapur thashetheme, për bulizëm apo 
për të  kërcënuar  të tjerët.

13. Sigurohuni që adoleshentët t’ju pyesin përpara 
se të bëjnë	 transaksione	 financiare	 online,	
përfshi  porosi, blerje apo shitje artikujsh.

14. Diskutoni me fëmijët tuaj adoleshentë tuaj 
bixhozin online dhe rreziqet e mundshme. 
Kujtojuni se është e paligjshme për ta që të 
luajnë bixhoz online.
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8
mbrojTja e Të drejTave Të 

fëmijëve në boTën diXHiTale: një 
sfidë gjiTHnjë në rriTje

Koment për Të Drejtat e Njeriut STRASBURG 
29/04/2014

Shumica e adoleshentëve kalojnë një pjesë 
të qenësishme të kohës së tyre në internet, 
shpesh duke përdorur median  sociale, e cila 
është bërë një mjet kryesor për socializim. 
Aksesi në rritje në internet ka sjellë mundësi 
pothuajse	të	pakufizuara	që	fëmijët	të	kenë	akses	
në përmbajtje dhe të ushtrojnë të drejtat e tyre, 
përfshi të drejtën për të marrë dhe përcjellë 
informacion. Megjithatë,	këto	përfitime	ecin	krah	
për krah me risqet në rritje për fëmijët lidhur me 
shkeljet e të drejtave të tyre.

Të  drejtat  e  fëmijëve  të  kërcënuara  në  
mënyra  të shumëfishta

Një rrezik i rëndësishëm lidhet me jetën private të 
fëmijëve. Shumë adoleshentë e përdorin median 
sociale për të postuar informacion të shumtë 
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dhe foto të një natyre personale, çka do të ngelet 
online potencialisht për periudha të gjata kohe. Ky 
informacion mund të ketë efekte të dëmshme në 
jetët e tyre sepse mund të përdoret nga institucione 
arsimore apo edhe punëdhënës të mundshëm në të 
ardhmen.	 Profilizimi	 i	 informacionit	 dhe	 ruajtja	 e	 të	
dhënave lidhur me veprimtarinë e fëmijëve në internet 
për qëllime komerciale ngre po ashtu shqetësime për 
privatësinë, ndaj të cilave fëmijët thuajse nuk janë të 
sensibilizuar.

Fëmijët po ashtu rrezikojnë të bien në kontakt me 
përmbajtje të paligjshme apo të dëmshme,  e cila 
është në  dispozicion online,	 përfshi	 pornografinë,	
por edhe materiale raciste e të dhunshme, si dhe 
abuzim me substancat, vetëvrasje dhe forma të tjera 
vetëlëndimi.

Fëmijët mund të bëhen vetë autorë dhe të shkaktojnë 
lëndim tek të tjerët nëpërmjet internetit. Veprimtari 
të dëmshme përfshijnë bulizmin ndaj fëmijëve të tjerë 
në median sociale, e cila po raportohet gjithnjë e më 
shumë në linjat telefonike në ndihmë të fëmijëve. Kjo 
mund të çojë në pasoja tragjike, siç ilustrohet nga raste 
të kohëve të fundit ku një adoleshentësh vranë veten 
pas pretendimeve se kishin vuajtur nga bulizmi dhe 
ishin nxitur të kryenin vetëvrasje në median sociale. 
Disa fëmijë po ashtu qarkullojnë imazhe poshtëruese 
(për shembull të një natyre seksuale ose të dhunshme) 
të fëmijëve të tjerë, hera-herës duke i detyruar këta të 
fundit t’i gjenerojnë vetë imazhe të tilla.
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Interneti po ashtu përdoret nga grabitqarët për të 
kontaktuar fëmijët duke përdorur identitete të rreme 
me qëllim abuzimin e tyre, përfshi seksualisht (një 
praktikë referuar si “grooming”), madje edhe rekrutimin 
e	tyre	për	qëllime	trafikimi.

Vjedhja e identitetit është një tjetër rrezik, me të cilin 
u mor Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në 
vitin 2008 (në KU v. Finland). Në këtë rast, një reklamë 
e një natyre seksuale u postua në një faqe takimesh 
në emër të aplikantit, një djalë dymbëdhjetëvjeçar, pa 
dijeninë e tij. Gjykata gjykoi se, duke dështuar për 
t’i kërkuar Ofruesit të Shërbimit të Internetit (ISP) që të 
zbulonte identitetin e personit përgjegjës për nxjerrjen 
e reklamës, shteti përgjegjës kishte shkelur të drejtën e 
djalit për respektim të jetës së tij private.

Çfarë duhet bërë?

Përgjigjet ndaj këtyre kërcënimeve kërkojnë përpjekje 
nga prindërit dhe edukatorët, autoritetet e shteteve 
anëtare si dhe nga kompanitë private të tilla si ISP. Këto 
përgjigje duhet të përfshijnë një përzierje të masave 
ligjore dhe praktike, duke respektuar interesat më të 
mira të fëmijëve dhe të drejtën e tyre për të marrë 
pjesë në debate mbi këto çështje dhe për t’u dëgjuar.

Fuqizimi i fëmijëve

Ndoshta mënyra më e efektshme për të ruajtur të 
drejtat e fëmijëve në internet është duke iu dhënë 
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fëmijëve mjetet për t’u mbrojtur kundër kërcënimeve 
në internet dhe për të qenë më të ndërgjegjshëm për 
përgjegjësitë e tyre. E drejta e fëmijëve për të fshirë 
gjurmët e tyre në internet dhe për “t’u harruar” është 
mbështetur gjerësisht. Sigurisht, është e rëndësishme 
që fëmijët të jenë në gjendje të zgjidhin pasojat e 
ndarjes së pamenduar të informacionit personal, por 
është edhe më e rëndësishme që të veprohet në 
mënyrë parandaluese duke rritur ndërgjegjësimin e 
tyre mbi rreziqet e mundshme dhe pasojat afatgjata 
të ndarjes së informacionit personal në internet. 
Shumë tekste të adoptuara nga Këshilli i Evropës dhe 
organizata të tjera ndërkombëtare gjatë dhjetëvjeçarit 
të fundit theksojnë nevojën jetësore për fuqizim të 
fëmijëve nëpërmjet edukimit, përfshirë edukimin 
dixhital. Fëmijët duhet po ashtu të jenë në gjendje të 
identifikojnë,	kuptojnë	dhe	përballen	me	përmbajtje	të	
dëmshme. Për më tepër, duhet të informohen më shumë 
mbi të drejtat e njeriut, përfshi të drejtën e shprehjes 
dhe të drejtën për privatësi, por edhe të drejtat e të 
tjerëve të cilat duhet t’i respektojnë dhe të tregojnë 
kujdes për të mos i dëmtuar.

Programet edukative duhet të shënjestrojnë fëmijët, 
përfshi në një moshë të hershme, por edhe prindërit 
dhe edukatorë të tjerë. Më shumë rëndësi i duhet 
dhënë edukimit dixhital në kurrikulat shkollore. 
Nisma të tilla si Insafe, një rrjet i mbështetur 
nga Komisioni Evropian për të zbatuar fushata 
ndërgjegjësuese mbi e-sigurinë në nivel kombëtar, 
kanë rëndësi kritike. Edhe Këshilli i Evropës ka 
botuar një Udhëzues	 për	 Edukimin	 për	 Internetin. 
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Duhen mbështetur më tej kërkimet mbi pikat e 
dobëta të fëmijëve në internet në mënyrë që të rritet 
efektshmëria e mjeteve edukative.

Krijimi i një mjedisi të sigurt për fëmijët në internet

Trajtimi i përhapjes së materialeve të dëmshme dhe 
të paligjshme është një detyrë komplekse. Fshirja e 
materialit të paligjshëm në burim, në praktikë, është 
shumë e vështirë sepse faqet e internetit që mbajnë 
të tillë përmbajtje mund të ndodhen kudo në botë, 
zakonisht jashtë shtrirjes së bashkëpunimit evropian.

Për pasojë, në vende të ndryshme përdoren mjete 
të tjera për të luftuar përhapjen e materialeve të 
paligjshme, veçanërisht material i abuzimit të fëmijëve, 
sidomos nëpërmjet bllokimit	 të	 listave	 dhe	 filtrimit.	
Megjithatë, përdorimi i këtij mjeti është i debatueshëm 
sepse	 mund	 të	 çojë	 në	 kufizime	 të	 shpërpjesëtuara	
të lirisë së shprehjes, në mungesë të një baze të 
qartë ligjore, transparencës së mjaftueshme dhe 
masave të efektshme kundër keqpërdorimit, përfshi 
mbikëqyrjen gjyqësore. Vërtet, bllokimi i imponuar 
nëpërmjet ISP-ve hera- herës është shtrirë në faqe që 
nuk lidhen me abuzimin e fëmijëve, të tilla si faqet që 
merren me shëndetin seksual dhe riprodhues. Disa 
shtete anëtare, nën pretekstin e mbrojtjes së fëmijëve, 
bllokojnë përmbajtje të lidhur me çështje LGBT, edhe 
pse Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut gjeti 
se nuk ka të dhëna shkencore se të tilla materiale 
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kanë ndonjë ndikim të dëmshëm ndaj mirëqenies së 
fëmijëve.

Për	më	tepër,	bllokimi	dhe	filtrimi	mund	të	shmangin	
autoritetet nga detyra e tyre për të zgjidhur çështjet 
e fëmijëve si të tilla. Autorët e abuzimit të fëmijëve, 
përfshi ata që prodhojnë dhe përhapin përmbajtje të 
paligjshme dhe materiale për abuzimin e fëmijëve në 
internet, janë persona realë   që   duhen   gjurmuar   dhe   
ndëshkuar,   në   zbatim të konventave ndërkombëtare 
të tilla si Konventa	 për	 Mbrojtjen	 e	 Fëmijëve	 ndaj	
Shfrytëzimit	Seksual	dhe	Abuzimit	Seksual	dhe Konventa	
mbi	Krimin	Kibernetik	të Këshillit të Evropës. Praktika të 
tilla si “grooming” për pasojë duhen bërë vepra penale. 
Viktimat	e	abuzimeve	duhen	identifikuar	dhe	shpëtuar.	
Shtetet po ashtu duhet të rrisin veprimet kundër 
trafikimit	 të	 fëmijëve,	 në	 përputhje	 me	 udhëzimet	 e	
dhëna në Konventën	 Europiane mbi	 Veprimin	 kundër	
Trafikimit	të	Qenieve	Njerëzore.

Duket më e përshtatshme që të përdoren mjete 
bllokimi	 dhe	 filtrimi	 në	 nivelin	 e	 kompjuterave	 të	
shkollave dhe atyre privatë, duke përdorur kontrollin 
prindëror, hapësira të sigurta për fëmijët në internet 
dhe etiketa e shenja besimi që lejojnë dallimin midis 
përmbajtjes së dëmshme dhe të padëmshme. Faqja 
gjermane “Netz	für	Kinder”	(Rrjeti  për  Fëmijë)  është 
një shembull i mirë i një faqeje në të cilën fëmijët 
mund të lundrojnë, mësojnë dhe luajnë në mënyrë të 
sigurt.
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Zhvillimi i edukimit online mbi të drejtat e njeriut

Pavarësisht ekzistencës së rreziqeve, interneti ofron 
mundësi thuajse të pafundme për fëmijët për të 
mësuar, ndarë, krijuar dhe socializuar. Për pasojë, është 
e nevojshme të gjenerohet më shumë përmbajtje që 
synon të përcjellë dije mbi të drejtat e njeriut, të cilat 
të jenë tërheqëse dhe të përshtatura për grupmosha të 
ndryshme. Institucionet ndërkombëtare për të drejtat 
e njeriut kanë ndërmarrë nisma në këtë drejtim, të 
tilla si Cyber	School	Bus	i OKB ose D@dalos	Education	
Server për Edukimin mbi Demokracinë, Paqen dhe Të 
Drejtat e Njeriut i UNESCO-s. Më shumë ka nevojë 
të bëhet për të përgatitur brezat e qytetarëve aktivë 
të përkushtuar ndaj promovimit dhe respektimit të të 
drejtave të njeriut.
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9
privaTësia

sa privat është interneti?

•	 Privatësia (http://en.wikipedia.org/wiki/Privacy)	
ka të  bëjë me shkallën e kontrollit që një person 
ka mbi informacionin vetjak, mbi aksesin tek 
ky informacion dhe mbi përdorimin e tij nga të 
tjerët.

•	 Shumica e përdoruesve të email-eve (http://
en.wikipedia. org/wiki/E-mail)	dhe të Internetit 
(http://en.wikipedia.	org/wiki/Internet)	marrin 
si të mirëqenë që informacioni i tyre vetjak 
nuk ka për t’u përdorur pa lejen e tyre dhe 
që shkëmbimi i informacioneve bëhet në rrugë 
private e të sigurtë. Në të vërtetë, gjërat janë 
ndryshe.

•	 Sa herë që ju hyni në një website, apo dërgoni 
një email, ju lini pas informacion tuajin, dmth 
adresën	 fizike,	 adresën	 e	 kompjuterit,	 numrin	
e telefonit dhe të kartës bankare, apo të dhëna 
mbi sjelljen tuaj si konsumator, etj, etj.

•	 Privatësia është ngushtësisht e lidhur me 
sigurinë; garantohuni që keni lexuar mirë e me 
vëmendje Bllokun Informativ 16 mbi sigurinë.



48 Manual për gazetarët: Media dhe fëmijët

pse duhet folur në klasë dhe në shtëpi mbi 
privatësinë?

•	 Aspektet teknike e sociale të privatësisë dhe 
rreziqet e përhapjes së informacionit mbi 
vetveten përbëjnë tema të çmuara studimi. 
Aspektet teknike mund të përfshihen në 
studimin e IT-së (teknologjisë së informacionit), 
por duhet që po njësoj të jenë pjesë e curriculum-
it të aftësive jetësore.

•	 Një element i rëndësishëm i edukimit lidhur me 
privatësinë	duhet	të	 jetë	koncepti	 i	“profilimit”	
(profiling),	me	fjalë	të	tjera,	lidhja	e			elementëve	
të shkëputur të informacionit mbi një person 
të caktuar në mënyrë që të merret një pamje 
e plotë dhe e detajuar e tij. Ka në këtë mes 
një implikim të rëndësishëm edukativ, i cili ka të 
bëjë me faktin që gjendet më shumë informacion 
mbi ne duke “mbledhur gjërat tok një e nga një”. 
Fjala	 vjen,	 një	 profil	 “anonim”	 në	 network-ët	
socialë (i	 fshehur	prapa	një	pseudonimi)	mund 
të	 identifikohet	 me	 emrin	 real,	 pasi	 të	 kemi	
përputhur	fotot	e	profilit	anonim	me	ato	të	një	
profili	të	plotë	në	ndonjë	site	tjetër.

•	 Duhet konsideruar e kapërcyer ideja, sipas  së  
cilës privatësia dhunohet vetëm nëpërmjet 
përhapjes së informacionit vetjak. Teknika të 
reja marketingu, të cilat bëjnë  dallime  mes  
njerëzve  dhe  këto  dallime  i  ngrenë mbi tipare 
sjelljeje, mund të konsiderohen, gjithashtu, si 
dhunuese të privatësisë.
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•	 Privatësia po minohet gjithnjë e më shumë 
nga shpejtësia dhe lehtësia, me të cilat të 
rinjtë mund  të  publikojnë imazhe dixhitale 
në	 internet	 nëpërmjet	 aplikimeve	 Web	 2.0,	
kamerave dhe lehtësive të shërbimit MMS 
(Multimedia Messaging	 Service)	 në telefonat 
celularë. Një rregull i thjeshtë praktik për të 
rinjtë: mos publikoni asgjë, të cilën ju nuk do 
donit që mësuesit e prindërit tuaj ta shihnin!

•	 Çdo nxënës duhet të ketë aftësitë e nevojshme 
për të negociuar në mënyrë të sigurtë në 
internet dhe kjo nënkupton që nxënësit të 
dinë se si të vetëmbrohen, të kenë njohuri mbi 
komunikimin efektiv dhe përgjegjshmëri ndaj të 
tjerëve.

•	 Bëhet natyrshëm kalimi nga kjo temë drejt e 
në dimensionin qytetar të çdo curriculum-i. 
Çështjet e ngritura mbi privatësinë online 
pasqyrojnë me saktësi çështje sociale, të cilat 
janë mbizotëruese në shumicën e kulturave 
të sotme. Eksplorimi i motivimeve të hacker-
ave (http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker),	 të 
cracker-ave (http://en.wikipedia.	 org/wiki/
Hacker#Hacker:_Intruder_and_criminal)	 dhe të 
veprimtarëve në mbrojtje të privatësisë ofron 
mundësi të mira për një diskutim mbi vlerën e 
parimeve demokratike.
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Çështje etike

•	 Privatësia  online  është  një  nga  çështjet  më  
komplekse etike dhe legale, që kanë lidhje me 
internetin.

•	 Çdokush  ka  të  drejtën  e  privatësisë  dhe  ka  
nevojë  të  mbrohet nga njerëzit qëllimkëqij.

•	 Ne mbajmë përgjegjësi për të gjitha vendimet 
që marrim mbi të drejtat tona dhe të drejtat 
e njerëzve të tjerë, siç janë,	 fjala	vjen,	e	drejta	
e autorit (http://en.wikipedia.	 org/wiki/
Copyright)	dhe e drejta e pronësisë intelektuale 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_
property).

•	 Liria e shprehjes është një nocion i pranuar 
politikisht, e megjithatë në praktikë ka një 
zonë gri ku përgjigjet nuk janë shumë të 
thjeshta. Çfarë është e pranueshme, dhe çfarë 
nuk është? Si mund të imponohen rregulla në 
këtë drejtim pa rrezikuar dhunimin e të drejtës 
për t’u shprehur?

 

si është e udhës të veprohet?

•	 Dy rregulla të arta:

- mos shkëmbeni informacion vetjak me 
njerëz, të cilët ju nuk i njihni, apo nuk i 
besoni;
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- mos   përdorni   fotot   dhe   informacionin   
vetjak   të personave të tjerë pa lejen e tyre.

•	 Bëni një kopje (http://en.wikipedia.org/wiki/
Back_up)	 të sistemit tuaj dhe bëjeni zakon këtë 
gjë në punën tuaj.

•	 Përditësoni masat e sigurisë në sistemin tuaj 
dhe bëni kërkime lidhur me instrumente shtesë 
në <http:// www.epic.org/privacy/tools.html>,	
që do të  mbështesin parapëlqimet tuaja online.

•	 Programet anti-virus (http://en.wikipedia.org/
wiki/ Antivirus)	dhe	firewall	(http://en.wikipedia.
org/wiki/ Firewall_%28networking%29)	 janë 
një nevojë  absolute. Mund të merrni  në  
konsideratë  edhe  instrumenta  të tjerë, si pop-
up blockers (http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Pop_up#Add-on_programs_that_block_pop-up_
ads)	 dhe anti-spyware (http://en.wikipedia.
org/wiki/Spyware).	 Kontrolloni në mënyrë të 
vazhdueshme sistemin tuaj.

•	 Për të përmbrojtur PC-në tuaj, komunikimin 
me email dhe lidhjen në internet, përdorni 
“password-e” të fortë (http://en.wikipedia.org/
wiki/Password#Factors_in_the_ security_of_an_
individual_password).

•	 Përpara se të fshihni të dhëna vetjake tuajat, 
kontrolloni simbolin e kyçit të mbyllur, që shfaqet 
në toolbar. Kjo është shenjë se transaksioni juaj 
po kryhet me anë të një lidhjeje të sigurtë.
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Ç’është një cookie?

•	 Një cookie   (http://en.wikipedia.org/wiki/
HTTP_cookie)	 është	 një	 textfile	 i	 mbetur	 në	
kompjuterin tuaj në rrethanat, kur ju vizitoni 
një website të caktuar. Ai nuk mund t’i shkaktojë 
dëm kompjuterit tuaj, por do të lejojë aksesin 
e  të tjerëve tek informacioni mbi sjelljen dhe 
interesat tuaja. Kjo gjë mund të krijojë situata 
të	 papritura	 e	 jo	 fort	 të	 	 qëndrueshme,	 fjala	
vjen, ju mund të regjistroheni në një website, 
dhe herën tjetër ju mund të zbuloni se po ju 
përshëndesin me emër.

•	 Është e rëndësishme  të  përcaktoni  se  sa  
private  doni që  ta mbani sjelljen tuaj online. 
Që nga momenti që një cookie mund të shtihet 
në punë për të rënë në gjurmë të praktikave 
tuaja të përdorimit dhe të informacionit tuaj, ai 
krijon mundësinë e dhunimit të privatësisë suaj.

•	 Në mënyrë që të mundësoni kontrollin e 
të dhënave, që sistemi juaj transmeton, e të 
largoni ndonjë cookie të padëshiruar, ju mund 
të përdorni anti-spyware (http:// en.wikipedia.
org/wiki/Spyware).
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mbrojtja e të dhënave

•	 Sigurohuni që pajisja juaj dhe programet 
e email-it janë të    mbrojtura me password 
(http://en.wikipedia.org/	 wiki/Password).	
Shumica e pajisjeve  shtëpiake kanë, pa 
ndërhyrjen e dëshirën e përdoruesve, aplikime 
që lejojnë akses me ndihmën e  password-ave  
standard,  si  për shembull “test”. Shihni <http://
www.netlingo.com/right.	 cfm?term=default>.	
Duhet	 ta	 ndryshoni	 këtë	 “programim	fillestar”	
të pajisjes dhe të bëni kalimin në një password 
e në një ID më të sigurtë.

•	 Më e mira e të mirave është që çdo informacion 
sensitiv, i cili përcillet në internet, të kodohet 
(http://en.wikipedia. org/wiki/Encryption).	Për 
fat të mirë, ky është një standard për   shumicën 
e transaksioneve të llojit e-commerce (http://
en.wikipedia.org/wiki/Ecommerce),	 por ju 
duhet të siguroheni, megjithatë, që një faqe 
është e sigurtë, përpara se të keni transmetuar 
informacion mbi karta krediti, apo numra të 
llogarive tuaja bankare.

•	 Seksione të ndryshme të kompjuterit tuaj 
mund të sigurohen  me  anë  të  password-eve. 
Krijoni  password-e për çdo folder, që përmban 
dokumenta të rëndësishëm, siç janë projektet 
konfidenciale,	materiale	studimore,	etj.
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10
sigUria online

Hyrje

•	 Siguria juaj online mund të krahasohet  me  
sigurinë në shtëpi. Ju mbroni gjërat tuaja duke 
mbajtur dritaret të mbyllura dhe derën të kyçur.

•	 Malware (http://en.wikipedia.org/wiki/Malware)
është një  term i përgjithshëm për të  emërtuar  
software-et  e këqij, siç janë viruset (http://
en.wikipedia.org/wiki/ Computer_virus),	 që 
mund të infektojnë një kompjuter. Malware 
mund të ketë një numër pasojash, si për 
shembull ndërprerjen e rrjedhës normale të një 
software-i, lejimin e aksesit të paautorizuar, apo 
fshirjen e të dhënave.

•	 Format më të zakonshme të malware-eve 
janë viruset (http://en.wikipedia.org/wiki/
Computer_virus)							dhe krimbat (worms)	(http://
en.wikipedia.org/wiki/Computer_	 worm),	 të 
cilët janë programe që përsërisin e prodhojnë 
vetveten.

•	 Pavarësisht nga emri, jo të gjitha viruset apo 
format e tjera të malware-eve projektohen me 
qëllim të keq.
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•	 Çdo	ditë	identifikohen	mesatarisht	10	viruse.

•	 Shumë prej çështjeve, të cilat janë të rëndësishme 
për sigurinë online, janë të rëndësishme dhe 
për privatësinë 

edukimi arsimor

•	 Diskutoni çështje të vetëmbrojtjes dhe të 
përgjegjshmërisë me  nxënësit.  Duke  qenë  se  
shumë  të  rinj  janë  më  të mirinformuar se sa 
të rriturit, nxisni të rinjtë t’i ndajnë njohuritë 
e përvojat e tyre me njëri-tjetrin dhe me 
familjarët e tyre.

•	 Një numër hacker-ash dhe krijuesish të 
viruseve duhen kërkuar mes përdoruesve të 
internetit më të rinj në moshë. Bëni diskutime 
në klasë lidhur me këto çështje.

Konsiderata etike dhe rreziqe

•	 Siguria e kompjuterit tuaj mund të ketë  pasoja 
tek kompjuterët e të tjerëve. Viruset që infektojnë 
kompjuterin tuaj mund të kalojnë tek të tjerët.

•	 Kushdo që mban të dhëna personale të klientëve 
apo miqve të vet, është përgjegjës për mbrojtjen 
e këtij informacioni.

•	 Hacking (http://en.wikipedia.org/wiki/Hack_	
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%28technol-ogy_slang%29)	apo një akses tjetër 
i paautorizuar tek in- formacioni i të tjerëve 
është dhunim i të drejtave të këtyre të fundit.

•	 Është gjithmonë e rëndësishme të jeni të 
kujdesshëm, por të mos kalohet në teprim 
me masat e sigurisë. Një nga cilësitë më 
të mira të web-it është disponueshmëria e 
përdorueshmëria	 e	 tij.	 Kufizimi	 i	 të	 drejtave	
dhe	 aktivizimi	 i	 filtrave	 të	 tepërt	 mund	 të	
përbëjë censurim, ose mund të shkaktojë uljen 
e disponueshmërisë e përdorueshmërisë.

•	 Spyware është një program, i cili plaçkit një 
kompjuter	 për	 qëllime	 komerciale,	 fjala	 vjen	
për të shtuar reklama të pakërkuara, apo për 
të vjedhur informacion mbi kartat e   kreditit. 
Të ashtuquajturit “dialers” janë një formë 
spyware-ësh, që e bën modemin të formojë 
numra telefoni pa autorizimin e përdoruesit. 
Kjo gjë është përdorur për t’u  dërguar thirrje 
numrave telefonike të llojit premium rate,  dmth 
numrave telefonikë, të cilët ofrojnë shërbime 
të veçanta në këmbim të tarifave më të kripura 
për njësi bisede në ngarkim të atyre që duan të 
flasin	me	këto	numra.

•	 Një cookie nënkupton ruajtjen e një informa-
cioni vetjak.
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si është e udhës të veprohet?

•	 Instaloni software anti-virus (http://
en.wikipedia.org/	wiki/Anti-virus_software)	dhe 
mbajeni atë të përditësuar.

•	 Instaloni fragmente software-ash mbi sigurinë 
online (security	patches)	qysh nga momenti që 
ata janë të disponueshëm. Ju mund të ndërtoni 
disa sisteme dhe programe operativë për të 
bërë përditësimin në mënyrë automatike, apo 
për të qenë ju vetë të informuar sapo një 
fragment software-i për download-im  është  i 
disponueshëm.

•	 Instaloni	 një	 firewall	 (http://en.wikipedia.org/
wiki/ Firewall_%28networking%29)	 për të 
kontrolluar	 trafikun	 për	 në	 kompjuterin	 tuaj	
(apo	nga	kompjuteri	juaj).

•	 Mos e lini kompjuterin tuaj të lidhur me 
Internetin pa qenë nevoja. Kompani interneti 
“broadband” ofrojnë kontrata për lidhje 
të	 pakufizuar	 në	 kohë,	 por	 kjo	 gjë	 mund	 të	
komprometojë sigurinë online.

•	 Mos përdorni password-e: (http://
en.wikipedia.org/	 wiki/Password#Factors_in_
the_security_of_an_individual_ password),	 që 
kanë nënkuptime, të cilat bëjnë të tjerët, që 
mendja t’u shkojë tek ju. Përdorni një kombinim 
germash e numrash.
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•	 Përdorni browser-in tuaj (http://en.wikipedia.
org/wiki/ Web_browser)	 për të “çaftësuar 
script-et”. Ju mund të aftësoni script-et për site 
të besuara (një script është një  program, apo një 
seri instruksionesh, apo një listë komandash, të 
cilat interpretohen dhe ekzekutohen nga një 
program tjetër).

•	 Mos hapni email-e, të cilat mund të mos jenë “të 
pafajshme”.

•	 Sigurohuni mirë që mund të keni besim tek 
burimi përpara se  të download-oni ndonjë gjë 
në kompjuterin tuaj. Bëni kujdes me software-
in peer-to-peer (http://en.wikipedia.	org/wiki/
Peer_to_peer),	i cili është i famshëm për faktin që 
ndihmon përhapjen e spyware-it (shihni	bllokun	
informativ	10	mbi	muzikën	dhe	imazhet).

•	 Bëni	një	backup	(kopje)	për	file	të		rëndësishme,		
duke krijuar e ruajtur duplikate të këtyre 
të fundit në pajisje e objekte të ndara nga 
kompjuteri	 juaj,	si	 fjala	vjen	në	CD-	Rom-e.

•	 Nëse ju jeni duke kontrolluar më shumë se një 
përdorues të   kompjuterit apo të network-ut, 
sigurohuni që çdo përdorues ka të drejta të 
caktuara.	Kufizimi	i	të	drejtave	të			panevojshme	
të përdoruesit mund të ndihmojë në shmangien 
e problemeve aksidentale apo të qëllimshme të 
sigurisë online.
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•	 Administratorët  e   network-ut   duhet   të   
krijojnë   një AUP (acceptable	 use	 policy	 –	
rregullat	e	përdorimit	të	padëmshëm)	
(http://en.wikipedia.org/wiki/AUP),	në mënyrë 
që përdoruesit të mos kërcënojnë sistemet e 
sigurisë.

•	 Sistemi	 	 operativ	 	 Windows	 	 dhe	 	 browser-i			
Internet Explorer  janë  më  të  parapëlqyerat  si  
tabela  qitjeje  nga ana e malware-it.  Merrni  në  
konsideratë  alternativa,  si open source software 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Open_ source)	
apo Mozilla Firefox: <http://www.mozilla.org/>.
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11
nocioneT  “bUllying” dHe 

“HarassmenT”

cila është lidhja midis internetit nga njëra anë, 
dhe bullying-ut apo harassment-it nga ana 
tjetër?

Bullying-u (http://en.wikipedia.org/wiki/Bullying) 
dhe harassment-i (http://en.wikipedia.org/wiki/
Harassment)	kanë një impakt të jashtëzakonshëm në 
mënyrën se si njerëzit perceptojnë vetveten dhe botën 
rreth tyre.

Përkufizimi	i	termit	“bullying”	varet	zakonisht	nga	fakti,	
se	kush	 e	 bën	 përkufizimin.	 Sidoqoftë,	 për	 shumicën	
e njerëzve, bullying do të thotë një veprim i ndërmarrë 
kundër një personi tjetër, dhe i përsëritur në forma të 
ndryshme në harkun e një kohe të caktuar, me synimin 
për ta dëmtuar këtë të fundit. Prindërit dhe fëmijët 
nuk kanë të njëjtin perceptim mbi rrezikshmërinë e 
kësaj dukurie.

Bullying-u mund të nënkuptojë kontaktin verbal  e  
fizik.	 Në	 ditët	 e	 sotme	 kemi	 dhe	 bullying	 virtual	 në	
internet dhe në telefonat celularë, i cili merr formën e 
mesazheve, email-eve, chat-room-eve, apo komenteve 
të bordeve të mesazheve, që mund të jenë fyese dhe 
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shqetësuese. Në ndonjë rast të skajshëm, bëhet	 fjalë	
edhe për website-e të ndërtuara posaçërisht për 
të dëmtuar një individ apo një grup individësh. Një 
bully kibernetik përdor gjithashtu telefonat celularë 
për të shkrepur foto problematike për të tjerët, apo 
për t’u dërguar të tjerëve sms dhe mms, që lëndojnë. 
Të gjitha format e bullying-ut online kanë efekt shumë 
më të madh, se sa një bullying i zakonshëm. Pse? 
Sepse autorët e një sjelljeje të tillë motivohen edhe 
nga ndjesia e të qenit dhe e të mbeturit anonim, teksa 
viktimat nuk kanë se ku të fshihen prej tyre; këta të 
fundit janë viktima ditën dhe natën, dhe kudo që ata të 
gjenden.

Edukatorëve u është dashur gjithmonë të merren 
me bullying-un dhe harassment-in brenda e jashtë 
shkollave. Për ne është e rëndësishme të kuptojmë tani, 
se si ky lloj harassment-i depërton dhe në internet, 
gjithashtu.

si mund të përballemi me bullying-un dhe 
harassment- in në shkollë dhe në shtëpi?

•	 Nxënësit duhet të mësohen me marrjen e 
përgjegjësive për veprimet e tyre, por bullying-u 
ecën në drejtim të kundërt me  vetëbesimin dhe 
vetëvlerësimin. Kur një person harass- ohet apo 
bully-ohet,	atëherë	ai	i	ka	të	kufizuara	hapësirat	
e nxënies e të mësimit, ngaqë ai/ajo nuk ka 
mundësi të përqendrohet, ndihet i/e kërcënuar, 
dhe humbet vetëbesimin.
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•	 Nxënësit, që ndihen të kërcënuar (online, apo 
në rrethana të tjera), kanë nevojë për ndihmën 
e ndonjë të rrituri, tek i cili ata besojnë. Neve 
nuk duhet të na dalë nga mendja se një person 
që bën bullying ka nevojë gjithashtu të merret 
nën kujdestari, në mënyrë që sjellja e tij të mos 
përsëritet në të ardhshmen.

•	 Për t’u përballur si duhet me bullying-un e me 
harassment- in nevojitet një qasjeje globale 
nëpërmjet diskutimeve të hapura në shtëpi apo 
në shkollë mbi natyrën dhe shkaqet potenciale 
të kësaj sjelljeje të papranueshme, si dhe 
mbi hapat që  duhen ndërmarrë  kolektivisht. 
Bullying-u dhe harassment-i janë probleme 
sociale. Janë mësuesit dhe prindërit ata, që 
duhet të gjurmojnë sjellje e dukuri të tilla, 
dhe të punojnë në familje apo në klasë për të 
krijuar një mjedis nxënieje sa më të mirë, qoftë 
kur janë në klasë, qoftë kur janë duke luajtur 
jashtë, e qoftë kur janë online.

•	 Edukoni mësuesit lidhur me dinamikën e 
procesit të bullying-ut, dhe me mënyrat, në të 
cilat interneti dhe telefonat  celularë  përdoren  
për  të  bully-uar  të  tjerët. Mësojuni atyre, që 
të dinë të lexojnë sinjalet e viktimave dhe të 
autorëve dhe që të dinë si të reagojnë me të vënë 
re sinjale të tilla.

•	 Shkollat  duhet  të  përcaktojnë  dhe  orientime  
specifike	 për	 rrethana	 të	 tilla.	 Për	 t’u	 marrë	
me bullying-un, do të ishte ide e mirë të bëhej 
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përfshirja e masave paraprake e parandaluese 
në qasjen që ka shkolla ndaj internetit. Për 
t’i bërë të aftë në përballjen me bullying-un e 
harassment- in  kibernentik, nxënësve duhet 
t’u mësohen tri rregulla të arta: 1) sa herë që 
është e mundur, të bëjnë e mbajnë një  kopje të 
materialit	ofendues;	2)	në	raste	të	tilla,	 ta	fikin	
pajisjen marrëse (kompjuterin apo telefonin); 
3) t’ia kallëzojnë incidentin një të rrituri, tek i 
cili kanë besim.

Çështje të etikës dhe të sigurisë

•	 Bullying-u dhe harassment-i në klasë mund të 
bëhen shkak për uljen e moralit të të gjithë 
nxënësve, duke krijuar kështu një atmosferë 
frike, mosbesimi dhe duke e bërë procesin e 
nxënies pothuaj të pamundur.

•	 Një masë parandaluese, që nuk do ta lejonte 
bullying-un apo harassment-in të bëhej një 
problem, është aftësimi juaj për t’u përballur 
me	 zemërimin	 dhe	 me	 konfliktet.	 Programe	
të kësaj natyre, të zgjedhura me kujdes, do t’u 
japin mundësinë fëmijëve  dhe adoleshentëve 
të zbulojnë talentet e tyre si ndërmjetësues të 
mundshëm	 në	 konflikte	 të	 ndryshme.	 Në	 këtë	
mënyrë,	 rreziku	 i	 shndërrimit	 të	 konflikteve	 të	
vogla	në	 konflikte	 kërcënuese	 do	 të	 reduktohej	
shumë,	qoftë	kur	jeni	online,	qoftë	kur	jeni	offline.
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•	 Shkolla juaj duhet të ketë një qasje të qartë  
në  këtë drejtim, atë qasje që zakonisht thirret 
praktikë  e përdorimit të padëmshëm (acceptable	
use	policy	-	AUP)	(http://en.wikipedia.org/wiki/
Acceptable_Use_Policy),							e cila ndihmon për të 
kontrolluar, se kur dhe si nxënësit e personeli e 
përdorin internetin dhe celularët nëpër shkolla. 
Ky dokument duhet të shpjegojë qartë, që gjuha 
vulgare dhe gjuha e bullying-ut dhe harassment-
it nuk do të tolerohen. Për cilindo, që e përdor 
internetin dhe telefonin celular në mënyra 
të palejueshme, duhet të theksohen pasoja e 
sanksione të caktuara.

•	 Duhet të keni një procedurë, që mund të 
dokumentojë përdorimin e internetit, përfshirë 
kush është online, kur dhe ku.

•	 Nxënësve duhet t’u thuhet që të ndërpresin 
kontaktet me ndonjë, që është duke i harass-
uar ata, apo që i shqetëson në ndonjë mënyrë sa 
herë që janë online.

•	 Nxënësit duhet që aty për aty t’i kallëzojnë 
ndonjë të rrituri, tek i cili kanë besim, se çfarë 
ndodhi dhe, po të ishte e mundur, t’i  tregojnë dhe 
materialin fyes. Më tej, i rrituri duhet të ndjekë 
procedurat e përcaktuara në AUP-in e shkollës.

•	 Procedura është po ajo e jetës reale, kur një 
fëmijë harass- ohet nga dikush. Fëmija duhet të 
shkëpusë marrëdhëniet me  “agresorin”, dhe t’i 
kallëzojë një të rrituri mbi atë që ka  ndodhur. 
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Ata nuk duhet kurrsesi të ndihen sikur janë 
vetëm, apo sikur do t’u duhet të dalin nga 
situata pa ndihmën e askujt.

Përmbledhtazi, politika e shkollave lidhur me  internetin 
dhe telefonat celularë duhet të bazohet edhe tek 
praktika e njohur	 	 me	 	 emrin	 	 “conflict	 	 resolution”		
(metodat  dhe  procesi i negocimit, që synojnë zgjidhjen 
paqësore	 të	 një	 konflikti),	edhe	tek	trajnimi	i	nxënësve	
dhe i personelit për rrethanat e një harassment-i 
online, edhe tek mbajtja afër e atyre që janë viktima të 
mundshme, e - sa herë që është e mundur - edhe tek 
ndihma që mund t’u jepet autorëve të një sjelljeje të 
tillë për t’i kthyer në rrugë të mbarë. Me një politikë të 
tillë, shkollat nuk do të hiqnin shumë në përballjen me 
bullying-un dhe harassment-in.

si është e udhës të veprohet?

Këtu keni disa ide, se si të përballeni me bullying-un 
online, me email-e dhe mesazhe gjithfarësoj që harass-
ojnë:

•	 Nxënësit  duhet  të  udhëzohen  të  mos  hapin  
email-e  të dërguara nga burime të panjohura.

•	 Nëse një email, apo një mesazh sms, e hapni, 
dhe rezulton që  është i sikletshëm, bëni një 
kopje të përmbajtjes në mënyrë që t’ia tregoni 
një të rrituri, tek i cili ju keni besim. Megjithatë, 
një viktimë nuk duhet në asnjë mënyrë t’u 
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përgjigjet mesazheve të sikletshme,  pasi  
kështu  do  ta nxiste agresorin të shkonte më tej.

•	 Nëse një person dërgon pa ndërprerje email-e 
të sikletshme dhe harass-uese, dhe nëse është 
e mundur (nëpërmjet adresës së email-it) të 
zbulohet se nga vijnë këto mesazhe, kontaktoni 
menjëherë ofruesin e shërbimit të internetit 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_
Service_Provider), apo operatorin e telefonisë 
celulare dhe raportoni atë që ju ka ndodhur.

•	 Në qasjen e shkollës suaj përsa i takon bullying-
ut, dhe/ose në praktikën e përdorimit të të 
padëmshëm (acceptable user policy - AUP) 
duhet të dalin qartë udhëzimet mbi mënyrën, 
se si nxënësit të përballen me harassment-in 
online në shkollë.

•	 Ashtu  si  me  lloje  të  tjera  bullying-u,  nxënësit  
duhet  të dinë, që mund të vijnë tek ju, apo tek 
një i rritur tjetër, tek i cili kanë besim, çdo herë 
që ata harass-ohen online, apo në telefonin 
e tyre celular. Nëse një viktimë e bullying-ut 
kibernetik vjen tek ju, tregohuni i gatshëm t’i 
rrini pranë dhe merreni seriozisht këtë punë. 
Sidoqoftë, mbajeni viktimën larg gjendjes së 
panikut.

•	 Përballuni me personat bully, duke u shpjeguar 
se sjellja e tyre nuk mund të tolerohet dhe 
duhet të heqin dorë menjëherë nga ajo që 
bëjnë, por nga ana tjetër bëni çmos të zbuloni 
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diçka mbi motivet, që i shtyjnë ata drejt këtyre 
akteve. Do të guxonin ata të thoshin, apo të bënin, 
të njëjtën gjë në jetën reale?

•	 Mbani të informuar prindërit qoftë kur fëmija e 
tyre bully- ohet, qoftë kur vetë ai është bully. 
Kur një bully përdor internetin, apo telefonin 
celular, për të bully-uar të tjerët, sjellja e keqe 
nuk mbyllet brenda mureve të shkollës dhe 
sipas shumë gjasave do të manifestohet edhe 
në vende të tjera.
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12
neTWorK-U social

Hyrje

Një shërbim online i network-ut social është një 
sistem i bazuar në web, që u ofron përdoruesve një 
numër të madh mundësish për të ndërvepruar me 
njëri-tjetrin, siç janë chat-i, mesazhi, email-i, video-
ja,	 komunikimi	me	 zë	 në	 chat,	 shkëmbimi	 i	 file-	eve,	
blogging-u, grupet e diskutimit, etj, etj. Network-u 
social	ngrihet	rreth	profileve	personale,	që	përmbajnë	
të dhëna vetjake shumë të rëndësishme, interesa, 
grupin e miqve  të tyre, etj. Site-et e network-eve 
sociale bëjnë tok komunitete njerëzish, të cilët kanë të 
njëjtat interesa dhe zhvillojnë të njëjtat veprimtari, apo 
të cilët janë të interesuar në eksplorimin e interesave 
dhe veprimtarive të të tjerëve. Për të bërë mundur këtë 
gjë, ato ofrojnë tipa të ndryshëm software-ësh.

Site-et e network-eve sociale u japin mundësinë 
njerëzve të lidhen me njëri-tjetrin (zakonisht me faqe 
vetëpërshkrimi për çdo anëtar të  network-ut),  dhe  
për  shtimin  e  numrit të anëtarëve ofrojnë sisteme të 
rekomanduesve të  ngritur mbi besimin e përdoruesve 
të link-ut. Disa site-e përmbajnë direktori të kategorive 
specifike	 të	 përdoruesve	 (si	 fjala	 vjen,	 kategoria	 e	
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ish-shokëve të klasës). Site-et popullore të network- 
eve sociale bëjnë një kombinim të të gjithë (apo të 
shumë prej) këtyre aspekteve, me MySpace, Bebo 
dhe Facebook, të cilat janë gjerësisht të përdorura në 
anglosphere dhe me Friendster i përdorur gjerësisht në 
Azi.

Shumica e network-eve sociale organizohen rreth 
përvojave personale, por ka gjithashtu edhe komunitete 
të tjera: Komunitetet e transaksioneve, të cilat 
lehtësojnë shitjen e blerjen.

Komunitetet e interesit, të cilat fokusohen kryesisht në 
një argument	specifik,	si	për	shembull	filmat,	shëndeti,	
etj.

Komunitetet e fantazisë, të cilat ngrihen rreth 
ambienteve imagjinare, dhe ushtrimit të lojërave, si 
bota e artit të luftës dhe Jeta e Dytë (Jeta e Dytë është 
një botë virtuale, e cila ekziston qysh nga viti 2003).

Shumica e network-eve sociale ofrojnë, gjithashtu, 
atribute të thjeshta për administrimin e privatësisë 
së të dhënave personale. Këto instrumente lejojnë 
përdoruesit ta ngushtojnë aksesin vetëm për miqtë 
dhe	 vetëm	 tek	pjesë	 të	 caktuara	 të	 profilit	 të	tyre,	ose	
vetëm për anëtarët që kanë kredenciale më të sigurta. 
Ato,	gjithashtu,	u	japin	mundësinë	anëtarëve	ta	kufizojnë	
aksesin e kërkimeve rastësore, si dhe mundësinë që të 
mohojnë tagging të përmbajtjes së tyre prej anëtarëve të 
tjerë.
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Çfarë është e udhës të bëhet?

•	 Shqyrtojeni me kujdes materialin, që jeni 
duke e postuar online; mos harroni se, me të 
postuar diçka, do të jetë pothuaj e pamundur 
ta zhdukni tërësisht nga rrjeti.

•	 Bëni kujdes veçanërisht në rastin, kur 
postoni imazhe. Edhe nëse nuk e vendosni 
emrin tuaj pranë një imazhi, të tjerët mund 
t’ju	 identifikojnë	 nëpërmjet	 këtij	 imazhi,	 i	 cili	
do të mbetet i prekshëm dhe i përdorshëm në 
“qilarët” e web-it edhe shumë kohë, pasi ju ta 
keni hequr atë.

•	 Mbroni informacionin tuaj personal, e 
veçanërisht atë informacion, nëpërmjet të cilit 
mund të zbulojnë se kush jeni ju e ku jeni.

•	 Mos postoni në asnjë rrethanë ndonjë gjë, e 
cila mund të fyejë e lëndojë të tjerët.

•		 Mos	harroni	që	profili	 juaj	mund	të	jetë	online	
në variantin “publik” dhe në variantin “privat”. 
Ju duhet të vendosni me kujdes mbi variantin, 
që duhet të zgjidhni.

•		 Mos	 shpërfillni	 asgjë	 prej	 asaj,	 që	 ju	 ofrohet	
nga site-et e network-eve sociale në funksion 
të mbrojtjes së privatësisë. Mendohuni mirë 
përpara	se	ta	“nxirrni	në	shesh”	profilin	tuaj.

•		 Mbani	 parasysh	 se,	 nëse	 profili	 juaj	 mbahet	
online në variantin “publik”, ai mund të shihet 
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nga gjithsecili. Edhe kur nuk mbahet në 
variantin “publik”, ai mund të shihet nga të 
gjithë ata që bëjnë pjesë në një network, anëtar 
i të cilit jeni dhe ju.

•	 Nëse qëllon që jeni viktimë e gjuhës së 
urrejtjes, apo e bullying-ut, kërkoni ndihmë nga 
dikush, tek i cili keni besim; edhe kur mendoni 
se ky i fundit nuk ju kupton e nuk ju miraton, 
ju	prapëseprapë	bëni	mirë	të	flisni	me	të.

•		 Mos	e	shoqëroni	profilin	tuaj	me	një	informacion	
të natyrës shumë vetjake.

Konsiderata etike dhe rreziqe

Njerëzit shpesh janë të idesë se, ndërsa janë duke 
përdorur site-et e network-eve sociale, ata nuk kanë 
komplekse e inhibicione, të cilat i manifestojnë në jetën 
reale. Ata ndihen online të fuqishëm, e ndonjëherë, të 
pamposhtshëm, gjë që i bën të shkruajnë komente e të 
thonë gjëra, të cilat as që do t’u shkonte në mendje t’ua 
thoshin të tjerëve në një bisedë sy më sy. Ky “guxim” vjen 
edhe prej faktit, që është e lehtë t’i jepet gaz makinës së 
emocioneve në një botë virtuale.

Sitet e Network-eve Sociale u japin mundësi përdoruesve 
të	 lënë	komente	në	profilet	e	njerëzve	 të	 tjerë.	Duhet	
bërë kujdes me llojin e natyrën e këtyre komenteve.
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cilat janë këshillat që duhet t’u japim të rinjve, 
që përdorin site-et e network-eve sociale?

Duhet të sigurohemi që ata janë të vetëdijshëm mbi 
rreziqet që ekzistojnë sa herë që lejojnë dikë tjetër të 
ketë akses në informacionin e tyre personal. Rregulli 
praktik është që të supozohet se çdo gjë është në sytë 
e publikut sa herë që ju nuk merrni masa që të mos 
jetë, e për rrjedhojë ju nuk duhet të thoni në site-in e 
network-ut social ato gjëra, të cilat nuk do dëshironit 
që	 të	 dilnin	 sheshit	 në	 botën	 offline.	 Të	 kuptohemi,	
duke	zgjedhur	variantin	 “privat”	 të	profilit,	nuk	është	
se	 ju	lejoni	 vetëm	miqtë	 që	 të	 kenë	 akses	 në	 profilin	
tuaj. Në një numër rastesh, kjo thjesht do të thotë, se 
çdo gjë e vendosur në	profil	mund	të	shihet	nga	kushdo	
online; miqtë kanë vetëm “privilegjin” e thjeshtë t’ju 
postojnë komente, apo IM (Instant Messages). Duhet 
të mbani parasysh, gjithashtu, se, nëse u bashkoheni 
network-eve	 apo	 grupeve	 të	 mëdha	 (fjala	 vjen,	
network-e kombëtare apo komunale), numri i njerëzve 
që	kanë	akses	në	profilin	tuaj	bëhet	i	jashtëzakonshëm.

Mësojuni të rinjve të mos ja prishin instinktit të 
tyre; nëse kanë ndjesinë e brendshme, se dikujt nuk 
i duhet besuar, ka shumë gjasa të kenë të drejtë: atij 
nuk i duhet besuar. Nëse të rinjtë gjejnë online ndonjë 
gjë, që ata nuk e pëlqejnë, apo që ata i bën të ndihen 
të	sikletosur,	duhet	 ta	 fikin	kompjuterin	dhe	duhet	 të	
flasin	me	një	të	rritur.
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Kini kujdes me informacionin  personal.  Problemi  
është se përsa kohë një person ka postuar informacion 
personal në internet, ai/ajo ka humbur kontrollin mbi 
njerëzit që mund të shohin atë, dhe mbi mënyrën 
se si mund të përdoret ky informacion. Fotot mund 
të kopjohen lehtësisht, dhe në këto rrethana janë me 
mijëra ata, që me një klik, mund t’i shohin. Për shkak 
të natyrës dixhitale të fotove, ato edhe mund të 
ndryshohen apo të deformohen. Për më tepër, ato 
mund të përdoren nga software të rinj  kërkimi  për  të  
identifikuar	njerëz,	 s’ka	 gjë	 se	 fotoja	 nuk	 i	 atashohet	
një emri. Të rinjtë duhet të dinë, se nuk duhen postuar 
foto, të cilat nuk do donin që t’i shihte gjithkush, 
përfshirë prindërit e mësuesit.

Mbani parasysh se jo çdo njeri online është ai që duket 
se është. Fakti, që website-e të caktuara synojnë të 
mbajnë në lidhje nxënës të së njëjtës shkollë, nuk do 
të thotë asgjë. Informacioni i ofruar nga përdoruesit në 
momentin që ata regjistrohen, nuk është i kontrolluar. 
Secili	 mund	 të	 krijojë	 një	 profil	 përdoruesi	 duke	 u	
maskuar si dikush tjetër. Përveç kësaj, secili, pavarësisht 
nga mosha reale apo e pretenduar, mund t’u bashkohet 
disa komuniteteve shkollore.

Shumica  e  ofruesve  të  network-eve  socialë  kanë  
brenda site-eve udhëzime për përdorimin e sigurtë të 
tyre.
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Çfarë mund të bëjmë për t’i mbrojtur të rinjtë e 
site-eve të network-eve sociale?

Ashtu si me të gjitha teknologjitë online, përgjigja nuk 
duhet kërkuar tek moslejimi i të rinjve të hyjnë në site-e 
të tilla. Ata duhet të dinë të mbrohen dhe të jenë të 
kujdesshëm online, duhet të nxiten për të respektuar 
kufizimet	 që	 u	 imponohen	moshave	 të	 caktuara,	 për	
të ruajtur informacionin personal dhe për të qenë 
“botues” të përgjegjshëm. Të rriturit kanë për detyrë 
të njohin rreziqet dhe praktikat më të mira të një 
përdorimi të sigurtë, dhe jo të ndalojnë përdorimin e 
tyre. Të gjitha këto gjëra bëhen natyrshëm në botën 
offline;	 pse	mos	të	 jetë	 kështu	 dhe	 në	 botën	 online?	
Të rinjtë kanë nevojë të nxiten për të folur mbi 
përvojat e tyre online me të rritur, tek të cilët kanë 
besim, siç janë prindërit dhe mësuesit. Ashtu si me 
çështjet e tjera të sigurisë në internet, rezultati pozitiv 
në punën me të rinjtë vjen prej një angazhimi aktiv të 
prindërve dhe mësuesve në jetën e tyre online. Kjo ka, 
me siguri, një efekt edhe mbi vetë të rriturit, ngaqë ata 
kanë mundësi të mësojnë shumë mbi cilësitë pozitive 
të site-eve të network-eve sociale.
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13
përdorimi i medias sociale nga 

fëmijëT dHe adolesHenTëT

Angazhimi në forma të ndryshme të medias sociale 
është një aktivitet rutinë që sipas kërkimeve ka treguar 
se është i dobishëm për fëmijët dhe adoleshentët 
duke përforcuar komunikimin, lidhjen sociale, madje 
edhe shprehitë teknike. Faqet e medias sociale të 
tilla si Facebook dhe MySpace ofrojnë mundësi të 
shumëfishta	 të	 përditshme	 për	 t’u	 lidhur	 me	 miqtë,	
shokët/shoqet e klasës, si dhe njerëzit me interesa 
të njëjta. Gjatë 5 viteve të fundit, numri i para-
adoleshentëve dhe adoleshentëve që përdorin faqe 
të tilla është rritur në mënyrë dramatike. Kështu, 
një pjesë e madhe e zhvillimit social dhe emocional të 
këtij brezi është duke ndodhur teksa janë në internet 
dhe duke përdorur celularë.

Për	 shkak	 të	 kapacitetit	 të	 tyre	 të	 kufizuar	 për	
vetërregullim dhe prekshmërisë nga presioni i 
moshatarëve, fëmijët dhe adoleshentët janë në njëfarë 
rreziku teksa lundrojnë dhe eksperimentojnë me 
median sociale. Kërkime të fundit tregojnë se ka 
shprehje	 të	 shpeshta	 online	 të	 sjelljeve	 offline,	si	për	
shembull bulizmi, formimi i klikave, dhe eksperimentimi 
seksual, që kanë paraqitur probleme të tilla si bulizmi 
kibernetik, çështje të privatësisë, dhe “seksting”. Të 
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tjera probleme që meritojnë ndërgjegjësim përfshijnë 
varësinë nga interneti dhe pagjumësinë që e shoqëron.

Shumë prindër sot e përdorin teknologjinë mrekullisht 
dhe ndihen rehat dhe të aftë me programet dhe shtigjet 
online që fëmijët dhe adoleshentët e tyre përdorin. 
Megjithatë, disa prindër mund ta kenë të vështirë 
të lidhen me bijtë e tyre me aftësi dixhitale për një 
numër arsyesh. Prindërve të tillë mund t’u mungojë të 
kuptuarit bazë e këtyre formave të reja të socializimit, 
të cilat janë integrale për jetët e fëmijëve të tyre. Shpesh 
ata nuk kanë aftësitë teknike apo kohën e nevojshme 
për të ecur në një hap me fëmijët e tyre në peizazhin e 
internetit që ndryshon pa pushim. Gjithashtu, këtyre 
prindërve shpesh iu mungon të kuptuarit bazë që 
jetët online të fëmijëve janë një vazhdim i jetëve të 
tyre	 offline.	Rezultati	 përfundimtar	 është	shpesh	 një	
hendek dijesh dhe teknik mes prindërve dhe të rinjve, 
çka krijon një ndarje në mënyrën se si këta prindër dhe 
të rinj marrin pjesë në botën online së bashku.

përfiTimeT e fëmijëve dHe adolesHenTëve 
Që përdorin median sociale

Socializimi dhe Komunikimi

Faqet e mediave sociale i lejojnë adoleshentët të 
përmbushin online shumë prej detyrave që janë të 
rëndësishme	për	ta	offline:	të	qenit	të	lidhur	me	miqtë	
dhe familjen, të zënë miq të rinj, të ndajnë foto, të 
shkëmbejnë ide. Pjesëmarrja në median sociale po 
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ashtu	 mund	 t’u	 ofrojë	 adoleshentëve	 përfitime	 më	
të mëdha që shtrihen në pikëpamjen e tyre për veten, 
komunitetin dhe botën:

-  mundësi për angazhim në komunitet 
nëpërmjet ngritjes së  fondeve për bamirësi dhe 
vullnetarizmi për aktivitete vendore, përfshi 
aktivitete	politike	dhe	filantropike;

-  përforcim i krijimtarisë  individuale  dhe  
kolektive nëpërmjet zhvillimit dhe ndarjes së 
përpjekjeve artistike dhe muzikore;

-  zhvillimin e ideve nëpërmjet krijimit të blogjeve, 
podcast- eve, videove dhe faqeve të lojërave;

-  zgjerimin e lidhjeve personale online nëpërmjet 
interesave të përbashkëta për të përfshirë të  
tjerë  me  prejardhje më të shumëllojshme (ky 
lloj komunikimi është një hap i rëndësishëm për 
të gjithë adoleshentët dhe siguron mundësinë 
për respekt, tolerancë, si dhe diskutim më të 
madh mbi çështje personale dhe globale); 

-  zhvillimin   e   identitetit   dhe   shprehive   
sociale   unike individuale.

Mundësi të Përforcuara për të Mësuar

Nxënësit e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme po e 
përdorin median sociale për t’u lidhur me njëri-
tjetrin për detyrat e shtëpisë dhe projektet në grup. 
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Për shembull, Facebook dhe programe të ngjashme të 
medias sociale i lejojnë nxënësit të mblidhen jashtë 
klasës për të bashkëpunuar dhe shkëmbyer ide mbi 
detyrat. Disa shkolla përdorin me sukses blogjet si 
mjete mësimdhënieje, çka mbart të mirën e përforcimit 
të shprehive në gjuhën angleze, të shprehurit me 
shkrim dhe krijueshmërinë.

sHQeTësime për privaTësinë 
dHe gjUrma diXHiTale

Rreziku kryesor ndaj para-adoleshentëve dhe 
adoleshentëve që ndajnë mes tyre online sot janë 
rreziqet nga njëri-tjetri, rreziqe të përdorimit të 
papërshtatshëm të teknologjisë, mungesa e privatësisë, 
ndarja e informacionit me tepricë, ose postimi i 
informacionit të rremë për veten ose të tjerët. Këto lloj 
sjelljesh e vendosin në rrezik privatësinë e tyre.

Kur përdoruesit e internetit vizitojnë faqe të ndryshme 
internet, ata mund të lënë pas shenja se çfarë faqesh 
kanë vizituar. Ky regjistrim kolektiv i vazhduar i 
aktivitetit të dikujt në internet quhet “gjurma dixhitale.” 
Një prej kërcënimeve më të mëdha ndaj të rinjve në faqet 
e mediave sociale është ajo ndaj gjurmës së tyre dixhitale 
dhe reputacioneve në të ardhmen. Para-adoleshentët 
dhe adoleshentët që kanë mungesë ndërgjegjësimi për 
çështjet e privatësisë shpesh postojnë mesazhe, foto 
dhe video të papërshtatshme pa kuptuar se “çfarë del 
online mbetet online.” Për pasojë, vendet e ardhshme 
të punës dhe pranimi në kolegje mund të vihet në rrezik 



79Manual për gazetarët: Media dhe fëmijët

nga klikime pa përvojë dhe të nxituara të mausit. Edhe 
veprimtaria e pamenduar në internet mund t’i bëjë 
fëmijët dhe adoleshentët shënjestra më të lehta për 
tregtarët dhe mashtruesit.

ndiKimi i reKlamave në blerje

Shumë faqe të mediave sociale shfaqin reklama 
të shumta si banera, reklama sjelljeje (reklama që 
shënjestrojnë njerëzit në bazë të sjelljes së tyre online), 
si	 dhe	 reklama	 me	 bazë	 demografike	 (reklama	 që	
shënjestrojnë	njerëzit	mbi	bazën	e	një	faktori	specifik	
si mosha, gjinia, arsimi, gjendja civile, etj.) që ndikojnë 
jo vetëm prirjet e blerjeve të para-adoleshentëve dhe 
adoleshentëve por edhe pikëpamjet e tyre për çka 
është normale. Është veçanërisht e rëndësishme që 
prindërit të jenë të ndërgjegjshëm për reklamat e 
sjelljes, sepse janë të zakonshme në faqet e medias 
sociale dhe funksionojnë duke mbledhur informacion 
mbi personin që përdor faqen dhe pastaj vënë në 
shënjestër	 profilin	 e	 atij	 personi	 për	 të	 ndikuar	
vendimet për blerjet. Ndikime të tilla të fuqishme 
fillojnë	 sapo	 fëmijët	 fillojnë	 të	 hyjnë	 online	 dhe	 të	
postojnë. Shumë mjedise online tani ndalojnë reklamat 
në faqet ku marrin pjesë fëmijë dhe adoleshentë. Është 
e rëndësishme të edukohen prindërit, fëmijët dhe 
adoleshentët mbi këtë praktikë në mënyrë që fëmijët 
të mund të  zhvillohen  në  konsumatorë me dije për 
median dhe të kuptojnë se si reklamat mund t’i 
manipulojnë lehtë.
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Tepër Të rinj: mesaZHe Të përZiera nga 
prindëriT dHe ligji

Shumë prindër janë të ndërgjegjshëm që 13 vjeç është 
mosha minimale për shumicën e faqeve të medias 
sociale por nuk e kuptojnë pse. Janë dy arsye kryesore. 
E para, 13 vjeç është mosha e përcaktuar nga Kongresi 
në Aktin e Kongresit për Mbrojtjen e Privatësisë së 
Fëmijëve Online (COPPA), e cila iu ndalon faqeve të 
internetit të mbledhin informacion për fëmijë më 
të vegjël se 13 vjeç pa lejen e prindit. Së dyti, kushtet 
e shërbimit për shumë faqe popullore tani pasqyrojnë 
rregullat e COPPA dhe deklarojnë se 13 vjeç është 
mosha minimale për t’u regjistruar dhe për të pasur 
një	 profil.	 Kjo	 është	 mosha	minimale	për	t’u	futur	në	
faqe të tilla si Facebook dhe MySpace. Ka shumë faqe 
për para-adoleshentë dhe fëmijë më të rinj që nuk 
kanë	 të	 tillë	 kufizim	 moshe,	 si	 për	 shembull	 faqet	
Disney, Club Penguin, dhe të tjera.

Është e rëndësishme që prindërit të vlerësojnë faqet 
në të cilat fëmija i tyre dëshiron të marrë pjesë në 
mënyrë që të sigurohet se faqja është e përshtatshme 
për moshën e atij fëmije. Megjithatë, për faqet pa 
përcaktime moshe, ka vend për negociata dhe prindërit 
duhet ta vlerësojnë situatën nëpërmjet bisedës aktive 
me para-adoleshentët dhe adoleshentët e tyre.

Në përgjithësi, nëse një faqe interneti përcakton një 
moshë minimale për përdorim në kushtet e shërbimit, 
Akademia Amerikane e Pediatrisë (AAP) inkurajon 
që ajo moshë të respektohet.	 Falsifikimi	 i	 moshës	
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është bërë praktikë e zakonshme mes disa para-
adoleshentëve dhe disa prindërve. Prindërit duhet të 
jenë të matur  mbi  këtë  praktikë  për t’u siguruar që 
nuk po dërgojnë mesazhe të përziera mbi gënjeshtrën 
dhe se siguria online është gjithmonë mesazhi që 
duhet theksuar. 
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