
Tema dhe formate kyçe të disinfodemisë për COVID-19 
 
COVID-19 ka shkaktuar një përmbytje të cinformimit dhe disinformimit potencialisht 
vdekjeprurës që ndikon drejtpërdrejt në jetesën në të gjithë botën. Sekretari i Përgjithshëm i 
OKB, António Guterres, e ka përshkruar këtë si një "helm" dhe "armikun" tjetër të ri të 
njerëzimit. 
 
Si pjesë e përgjigjes së OKB-së për krizën UNESCO, me mbështetjen e Qendrës Ndërkombëtare 
për Gazetarë (ICFJ) hartoi dy policy briefs me autore Julie Posetti dhe Kalina Bontcheva. Qëllimi 
i tyre ishte të ndihmojnë OKB-në, qeveritë, gazetarët, shoqërinë civile dhe kompanitë e 
komunikimit në internet t'i përgjigjen krizës - dhe të sigurojnë që liria e shprehjes të mos jetë e 
dëmtuar në këtë proces. Ky hulumtim nxjerr në pah rolin kritik të gazetarisë në luftën kundër 
cinformimit dhe disinformimit. 
 

 
Çfarë është disinfodemia? 

 
Termi që kemi adoptuar për të përshkruar të pavërtetat që ushqejnë pandeminë është 
disinfodemia për shkak të ngarkesës së madhe virale të dizinformimit potencialisht 
vdekjeprurës. Disinfodemia shpesh i fsheh të pavërtetat në mes të informacioneve të vërteta 
dhe shpesh fshihet duke veshur rrobat e formateve të njohura. Ajo i drejtohet metodave të 
njohura të shpërndarjes, duke filluar nga memet e rreme ose çorientuese tek burimet false dhe 
deri tek futja në grackë e njerëzve për të klikuar në linqe të lidhura me ekspeditat kriminale të 
phishing.  Ajo mund të shperndahet nga individë, grupe të organizuara, media lajmesh dhe 
kanale zyrtare - me dëshirë ose pa dëshirë. 
 
Për të ndihmuar në navigimin e kësaj krize, ne kemi identifikuar dhe analizuar në mënyrë kritike 
10 kategori të ndryshme të përgjigjeve ndaj dezinfodemisë, dhe kemi bërë një sërë 
rekomandimesh për veprim. Por si fillim, ne përmblodhëm nëntë tema kryesore dhe katër lloje 
kryesore të formateve që lidhen me dezinfodeminë. 
 
(1) Origjina dhe përhapja e koronavirusit / COVID-19 
 
Ndërsa shkencëtarët identifikuan për herë të parë rastet e koronavirusit të ri të lidhur me një 
treg kafshësh në qytetin kinez Wuhan, ekzistojnë shumë teori konspirative që akuzojnë aktorë 
dhe shkaqe të tjera. Këto shtrihen nga fajësimi i rrjeteve 5G deri te prodhuesit e armëve kimike. 
Një etiketë si "virusi kinez" në vend të terminologjisë neutrale vendos vendndodhjen tek një 
mbiemër, në një jehonë historike të pandemive të hershme që i jepnin një kuptim të njëanshëm 
një emri. 
 
(2) Shkenca mjekësore: simptoma, diagnoza dhe trajtimi 
 



Kjo temë përfshin disinformim të rrezikshëm për imunitetin, parandalimin, trajtimet dhe kurat. 
Për shembull, një mori memesh pretendojnë se pirja ose gargarimi i urinës së lopës, uji i nxehtë 
ose uji i kripës mund të parandalojnë që infeksioni të arrijë në mushkëri. Nuk munden. 
 
(3) Statistika false dhe mashtruese 
 
Në hulumtimin e kryer, ne pamë të dhëna të keqpërfaqësuara dhe të shtrembëruara të lidhura 
me incidencën e raportuar të sëmundjes dhe shkallës së vdekshmërisë. 
 
(4) Ndikimet në shoqëri dhe mjedis 
 
Kjo temë në disinfodemi fillon me nxitjen e blerjeve me panik dhe informacioneve të rreme 
rreth karantinimeve dhe shkon deri te rishfaqja e supozuar e delfinëve në kanalet veneciane. 
 
(5) Ndikimet ekonomike 
 
Kjo temë përfshin përhapjen e informacionit të rremë në lidhje me ndikimet ekonomike dhe 
shëndetësore të pandemisë, sugjerime që izolimi social nuk është i justifikuar ekonomikisht dhe 
madje pretendon se COVID-19 përgjithësisht po krijon vende pune. 
 
(6) Politizimi 
 
Informacioni i njëanshëm dhe i përshtatur pozitivisht është paraqitur në një përpjekje për të 
mohuar rëndësinë e fakteve që janë të papërshtatshme për disa aktorë në fuqi. Disinformimi 
tjetër i krijuar për të mashtruar për avantazh politik përfshin barazimin e COVID-19 me gripin, 
krijimin e pretendimeve të pabazuara për zgjatjen e mundshme të pandemisë, dhe pohimet për 
mungesën e disponueshmërisë së testeve dhe pajisjeve mjekësore. 
 
(7) Diskreditimi i gazetarëve dhe mediave të besueshme 
 
Kjo është një temë e shoqëruar shpesh me disinformimin politik, me akuza të pambështetura se 
disa media janë vetë duke u marrë me disinformim. Kjo sjellje përfshin abuzim publik ndaj 
gazetarëve, por përdoret gjithashtu në fushata disinformuese më pak të dukshme për të minuar 
besimin në lajmet e verifikuara të prodhuara në interes të publikut. Sulmet ndaj gazetarëve në 
kohën e COVID-19 janë shoqëruar me goditje ndaj raportimeve kritike të tyre nga qeverite dhe 
aktoret politikë. 
 
(8) Përmbajtja e nxitur nga fitimi mashtrues financiar 
 
Kjo përfshin mashtrime të krijuara për të vjedhur të dhënat private të njerëzve. 
 
(9) Disinformimi i përqendruar në celebrities  
 
Kjo përfshin histori të rreme për aktorët që diagnostikohen me COVID-19. 



 
 
Katër formatet kryesore të disinformimit për COVID-19 
 
Disinformimi për COVID-19 ka shfrytëzuar një gamë të gjerë të formateve. Shumë i janë 
drejtuar kontekstit të fushatave kundër vaksinimit dhe disinformimit politik. Këto formate 
shpesh kontrabandojnë të pavërtetat në vetëdijen e njerëzve duke u përqëndruar tek besimi 
sesa tek arsyeja, dhe tek ndjenjat sesa tek deduksioni. Ata mbështeten në paragjykime, 
polarizim dhe politika identitare, si dhe në besimin e lehtë, cinizmin dhe në kërkimin e vetë  
individëve për të kuptuar kompleksitetin dhe ndryshimin e madh. 
 
Ndotja zakonisht përhapet në tekst, imazhe, video, meme dhe tinguj. 
 
(1) Ndërtimet dhe memet me narrativë emocionuese 
 
Ndërsa këto formate shpesh përfshijnë elemente të së vërtetës, ajo  përzihet me gjuhë të fortë 
emocionale, gënjeshtra dhe/ose informacion jo të plotë dhe opinione personale. Këto formate 
janë veçanërisht të vështira për t’u zbuluar në aplikacionet e mbyllura të mesazheve. 
 
(2) Imazhe dhe video të ndryshuara, të fabrikuara ose të dekontekstualizuara ne menyre 
mashtruese  
 
Këto përdoren për të krijuar konfuzion dhe mosbesim të përgjithshëm dhe/ose për të ngjallur 
emocione të forta përmes memeve virale ose tregimeve të rreme. 
 
(3) Infiltruesit e disinformimit dhe fushatat e orkestruara 
 
Këto kanë për qëllim mbjelljen e mosmarrëveshjeve në komunitetet në internet, avancimin e 
nacionalizmit dhe agjendave gjeopolitike, mbledhjen e të dhënave personale shëndetësore dhe 
phishing, ose fitimin e parave nga spam dhe reklama për kura të rreme. Këto formate mund të 
përfshijnë gjithashtu amplifikime artificiale dhe antagonizëm nga bots dhe trolls si pjesë e 
fushatave të organizuara të disinformimit. 
 
(4) Uebfaqe të fabrikuara dhe identitete autoritative 
 
Këto përfshijnë burime të rreme, të dhëna të ndotura dhe faqe të rreme të qeverive ose 
ndërmarrjeve, si dhe faqe të tjera që botojnë informacione në dukje të besueshme në zhanrin e 
lajmeve (d.m.th., raportimi i rasteve te rreme të COVID-19). 
 
 
Këto janë temat kryesore dhe tippet e formateve të disinformimit për COVID-19 që hulumtimi I 
UNESCO-ICFJ identifikoi.  


