
Raportimi mbi 
ekstremizmin e dhunshëm 

dhe terrorizmin dhe/ose 
incidente të tjera kritike. 

Financuar 

nga 

Bashkimi 

Europian 

Moduli 

1.3 

Ky dokument u mundësua me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian, në kuadrin e një 

projekti të menaxhuar nga Qendra Ndërkombëtare për Ekselencë në Luftën ndaj Ekstremizmit të 

Dhunshëm HEDAYAH. Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësia e vetme e Institutit Shqiptar 

të Medias dhe jo domosdoshmërisht reflekton pikëpamjet e Bashkimit Europian. 



Përmbajtja e modulit:  
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▪ Hyrje në Radikalizëm, Ekstremizëm i Dhunshëm dhe Terrorizëm. 

▪ Nxitësit e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe shfaqja e tij. 

▪ Dallimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit nga rezistenca (legjitime). 

▪ Trajtimi i luftëtarëve të huaj (Rast studimor). 

▪ Fake News, propaganda dhe glorifikimi. Si t’i zbuloni dhe shmangni ato? 

▪ Përballja me frikën. 

▪ Mbajtja e ekuilibrit midis lirisë, sigurisë dhe përgjegjësisë. 

▪ Kornizimi dhe raportimi mediatik i formave të ndryshme të terrorizmit. 

▪ Përgatitja e lajmeve, intervistave dhe reportazheve speciale. 

 



Konceptet kryesore 

Ekstremizëm 

Kur një person ose grupim beson në 

pikëpamje të cilat mendohen të paarsyeshme 

dhe të papranueshme nga shumica tjetër e 

njerëzve. 

Ekstremizëm i dhunshëm  

Kur një person ose grupim mendon që frika, 

terrori dhe dhuna janë mjete të përligjura për të 

arritur ndryshime ideologjike, politike ose 

shoqërore dhe më pas vepron në këto besime. 

Terrorizëm  

i referohet një strategjie të veçantë që 

përdoret për të arritur një objektiv politik 

duke krijuar dhe shfrytëzuar qëllimisht frikën.  
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Radikalizëm 

është procesi me të cilin një person adopton 

pikëpamje apo praktika ekstreme deri në pikën 

e legjitimimit të përdorimit të dhunës. 



Çfarë e nxit ekstremizmin e dhunshëm?                                            
Si manifestohet ai?  

▪ Formimi i bindjeve radikaliste prej kontakteve me fetarë radikalistë 

jashtë strukturave të Komunitetit Mysliman dhe jo vetëm. 

▪ Kushtet e vështira social-ekonomike. 

▪ Mungesa e arsimimit dhe edukimit të nevojshëm. 

▪ Forcimi i bindjeve radikale nëpërmjet propagandës dhe komunikimit në 

rrjetet sociale. 

▪ Njohjet personale apo farefisnore ndërmjet të rinjve të radikalizuar. 

▪ Izolimi dhe mungesa e angazhimit në komunitet 
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E rëndësishme: të mos spekulohet me…  

 Të drejtat e njeriut dhe liritë themelore në luftën kundër terrorizmit; 

 Lirinë e shprehjes dhe  lirinë  e medias; 

  Lirinë e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë apo besimit fetar; 

  Respekti për jetën private dhe atë familjare; 

  E drejta për mbledhje paqësore dhe liria e shoqërizimit; 

 Qasja e policimit në komunitet; 

 Barazia dhe mosdiskriminimi. 

Si mund të dallohet ekstremizmi i dhunshëm & terrorizmi 
nga rezistenca (e përligjur) ? 
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Trajtimi i luftëtarëve të huaj 
Rast studimor 
 

Rasti i Gjermanisë 

 

Çfarë qasje i përshtatet vendit 

tonë? 

 

Rëndësia e programeve të 

rehabilitimitdhe riintegrimit në 

luftimin dhe parandalimin e 

ekstremizmittë dhunshëm. 
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Fake News, Dezinformimi, Propaganda 

o Politikanët denigrojnë, frikësojnë dhe 

kërcënojnë mediat 

 

o Pse nuk duhet të përdorim termin “Fake 
news” ( lajme te rreme)? 

 

o Termi propagandë nuk është sinonim i 

dezinformimit 

 

o Dezinformimi mund t’i shërbejë interesave të 

propagandës.  
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▪ https://www.washingtonpost.com/education/2020/04/2
8/three-doctored-covid-19-protest-photos-other-
lessons-fake-news/ 

▪ https://factcheck.afp.com/photo-covid-19-rail-tanker-
not-genuine-0 
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Përdorimi i teknologjisë- Deep Fake video 
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▪ https://edition.cnn.com/int
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pentagons-race-against-
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“ “Roli i një media është i ndryshëm nga roli i një politikani ose i 

një partie politike;  

 

Përgjegjësia jonë është të raportojmë faktet, ngjarjet e 

kontekstualizuara dhe të punojmë me lexuesit tanë për të 

kuptuar se çfarë po ndodh. Mosraportimi i emrit të terroristit 

do të dëmtonte këto përpjekje.  

 

Sidoqoftë, ne mendojmë se është e rëndësishme të 

sigurohemi që identiteti i terroristit nuk është i përfaqësuar 

me tepri në mbulimin tonë dhe që mbulimi ynë përqendrohet 

gjithashtu te viktimat”  

                                                           Katharine Viner, The Guardian  
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Si të përballeni me frikën?  
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 Organizatat terroriste dhe ekstremistët përdorin metoda të shumta për të sulmuar gazetarët 
 
 Shënjestrimi i qëllimshëm dhe sulmet ndaj gazetarëve dhe botuesve në internet, përfshi dhe  burimet e 

tyre 
 
 Qëllimi parësor është minimi i besimit të publikut te gazetari 
 
 Shpesh qëllimi mund të përfshijë sigurinë e gazetarëve dhe burimeve të tyre. 
 
 Gazetarët vihen në shënjestër përmes 'astroturfing' dhe' trolling'  
 
 Gazetarët përballen me kërcënime në rrjetet sociale  
 
 Llogari të caktuara krijohen për të ekspozuar burimet e gazetarëve, për të shkelur privatësinë dhe për t'i 

ekspozuar ndaj rrezikut të kërcënimit 



Mbajtja e ekuilibrit midis lirisë, sigurisë dhe përgjegjësisë 
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 Siguroni kontekst dhe mos e teproni. Ngjarje të tilla nuk ndodhin në një vakum. 
 
 Mos spekuloni për asgjë! Merruni vetëm me fakte dhe të dhëna që dihen ose që mund të 

vërtetohen. 
 
 Ajo që ne raportojmë nuk duhet të rrezikojë jetën njerëzore  
 
 Mos përdorni tituj paniku dhe sensacionalë 
 
 Mos përdorni fjalë denigruese, të papërshtatshme ose poshtëruese 
 
 Sigurohuni që lajmi juaj të ketë të dhëna (shifra) nga burime të shumta. 
 
 Promovoni kohezionin shoqëror, paqen dhe atdhetarizmin pa qenë zëdhënësi i askujt 
 
 Tregoni histori për qëndrueshmërinë e komuniteteve, ndërhyrjen e mirë dhe kënde të tjera 

pozitive. 



Raportimi Mediatik i formave të ndryshme të terrorizmit 

Terrorizmin është shumëformësh – përshkruhet si një instrument ku përzihen 

elementë të dhunës fizike dhe psikologjike me propagandën ideologjike dhe 

mediatike. 

 

▪ Një akt terrorist zakonisht është:  

 -me “zhurmë” (metoda klasike) 

 -“pa zhurmë”, i sofistikuar duke përdorur teknologjinë ose risi të shkencës 

 (goditje kibernetike psh). 

 

▪ Në të dyja rastet autori/autorët synojnë bërjen sa më publike të aktit, 

amplifikimi propagandistik (prej medias). 
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Raportimi Mediatik i formave të ndryshme të terrorizmit 

                  Veçori 
• Flitet më shumë për pasojat/viktimat e akteve 

terroriste. 

• Vonon identifikimi (nëse kemi të bëjmë me një 

akt terrorist apo për ngjarje për shkaqe të tjera. 

• Burimet e informimit janë shumë të kufizuara. 

• Krijohet kakofoni shifrash mbi pasojat. 

• Ndërtohen skenarë mbi ngjarjen (më shumë 

hipotetikë, me hamendësime). 
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Vështirësi 
 Aktet terroriste janë tema që kërkojnë 

mbulim më afatgjatë për dinamikën e tyre; 

personel gazetaresk profesional dhe grupet 

veprojnë në disa shtete.  

 

▪ Informohet vetëm për pjesën e dukshme. 

Hetimi gazetaresk është si një “mision i 

pamundur”. 

 

▪ Janë mbulime që kërkojnë burime                     

njerëzore në terren  



Përgatitja e lajmeve, intervistave dhe reportazheve speciale 

▪ Kërkon nivel të lartë profesional; 

 

▪ Diversifikimi i burimeve; 

 

▪ Këmbëngulje për info nga 

autoritetet dhe institucionet e 

specializuara; 

 

▪ Mbështetja tek ekspertët, njohësit 

e mirë të fushës. 
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 A vlen intervista?” 

 

 

  A kemi akses tek i intervistuari  

 

 

 A jepet siguri për gazetarin (ekipin)?  

 

 



Rast studimor 

Rekrutimi i luftëtarëve nga Shqipëria për llogari të Shtetit Islamik, IS 

 

▪ Lajme (informacione me burime nga institucionet e sigurisë dhe inteligjencës) 

 

▪ Kronika (nga gjykimi) 

 

▪ Intervista me ata që janë nën akuzë 

 

▪ Reportazhe (kryesisht në famljet e tyre) 

 

▪ Diskutime, panele në studio 

 

▪ Vox Pop-e 
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Përmbledhje 

 Procesi i radikalizimit çon në ekstremizëm të dhunshëm dhe terrorizëm 

 

 Ka një  kontekst ligjor shqiptar që lidhet me Ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin 

 

 Media luan rol në paraqitjen dhe raportimin e Ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit.  

 

 E rëndësishme përgatitja e intervistave profesionale, reportazheve speciale dhe lajmeve.  

 

 Aftësimi për të dalluar lajmet e rreme, propagandën dhe glorifikimin, si edhe për t’i shmangur ato. 

 

 Përdorimi  i duhur i imazheve, fotografive dhe fjalëve gjatë mbulimit të çështjeve të ekstremizmit                                                         

të dhunshëm dhe terrorizmit.   
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