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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 radikalizim, ekstremizëm të dhunshëm dhe terrorizëm 

 Dezinformimi, lajmet e rreme, gjuha e urrejtjes, ekstremizmi i dhunshëm & 

terrorizmi. 

 Përgjegjësia ligjore dhe politike e institucioneve. Transparenca e informacionit 

ndaj medias dhe publikut.  

 Dilemat etike të informimit të publikut mbi VE dhe terrorizmin. 

 Shmangia e propagandës kur ndërveprohet me median. 

 Përgatitja e njoftimeve për shtyp dhe formave të tjera të komunikimit me median 

dhe publikun. 

 Rritja e ndërveprimit midis zëdhënësve të qeverisë dhe mediave në komunikimin në 

raste krizash. 

 Liria e medias/shprehjes kundrejt sigurisë kombëtare 



Hyrje në radikalizim, ekstremizëm të dhunshëm dhe 
terrorizëm 

▪ Ekstremizmi: Kur një person ose grupim beson në pikëpamje të cilat mendohen të 

paarsyeshme dhe të papranueshme nga shumica tjetër e njerëzve. 

▪ Ekstremizmi 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. 

▪ Terrorizmi: I referohet një strategjie të veçantë që përdoret për të arritur një 

objektiv politik duke krijuar dhe shfrytëzuar qëllimisht frikën. 

▪ Radikalizimi është procesi me të cilin një person adopton pikëpamje apo praktika 

ekstreme deri në pikën e legjitimimit të përdorimit të dhunës. 
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Dezinformimi, lajmet e rreme, gjuha e urrejtjes, 
ekstremizmi i dhunshëm & terrorizmi. 
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▪ Video të manipuluara/deep fake videos 

▪ Imazhe dhe video jashtë kontekstit 

▪ Përkthime false dhe histori të trilluara 

▪ Rrjete blogjesh/portalesh mediatike 

joautentike.  

▪ Faqet e rreme të mediave sociale  Bots  

▪ Ndjekës dhe pëlqime false 

▪ Trolling 

 

https://medium.com/dfrlab/balticbrief-disinformation-through-

mistranslation-18c0d600c00d 
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 Ligji për të drejtën e informimit 2014 

▪ Koordinatori për të drejtën e informimit 

▪ Programet e transparencës 

▪ Komisionieri për të Drejtën e Informimit 

▪ publeaks.al 

 

 

Përgjegjësia ligjore dhe politike e institucioneve. 
Transparenca e informacionit ndaj medias dhe publikut.  
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Dilemat etike të informimit të publikut mbi VE dhe 
terrorizmin. 
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▪ Raportimi mbi rastet e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit duhet të jetë i ekuilibruar. 

Deri në çfarë mase media duhet t'i japë hapësirë autorit dhe ideologjisë?  

▪ Në raportet e para nga terreni, gazetarët do të udhëhiqen nga fakte të verifikuara, ndërsa 

mendimet, perspektivat dhe analiza e ngjarjes duhet të kryhen në fazën e mëvonshme.  

▪ Raportet në terren duhet të jenë të ndara nga analiza e ekspertëve. 

▪ Gazetarët kanë përgjegjësi të përdorin burimet zyrtare dhe të besueshme, t'i kontrollojnë ato 

dhe nëse është e nevojshme, të mbrojnë identitetin e tyre. 

▪ Informacioni duhet të përcillet sa më saktë dhe sa më qartë në mënyrë që të minimizohet 

interpretimi. 

▪ Në përcaktimin e krimit duhet të përdoren vetëm informacionet zyrtare të institucioneve të 

përfshira në hetim.  



Shmangia e propagandës kur ndërveprohet me median 
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Pse komunikojmë me median? 
 

 Të informojmë publikun mbi performancën e institucionit; 

 

 Të amplifikojmë mesazhet/qëndrimet/apelet; 

 

 Të tërheqim vëmendjen për sinergji me institucione dhe aktorë të tjerë të 

shoqërisë që kanë ngjashmëri në synime dhe objektiva; 

 

 Të jemi transparentë dhe të besueshëm te donatorët ndërkombëtarë, etj.  

 
“TRANSPARENCA: MURET E INSTITUCIONIT BËHEN MË TË QELQTA” 

  



Përgatitja e njoftimeve për shtyp dhe formave të tjera të 
komunikimit me median dhe publikun. Kur janë efikase?  
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 Titulli sa më i shkurtër dhe bie ne sy 
 

 E rëndësishmja thuhet që në 

paragrafin e parë 

 
 Përqendrohet vetëm në një çështje 

(për të tjerat ke rast tjetër) 

 

 Stil konciz dhe përsosje nga ana 

gramatikore 

 
 Pak sfond/background  për 

organizatën/dukurinë, etj. 

 

 Kur  rilexohet disa herë për “t’i 
hequr ujërat e tepërta...” 

 

 Orientimi për kontakt, për ata që duan më shumë info 
 

 Kur shpërndahet në kohën dhe vendin e duhur 

 

 Përgatit disa versione (për shpëndarje në formate 

mediash të ndryshme) 
 

 Sigurohu që është konceptuar dhe shkruar sa më afër 

stilit gazetaresk! 

 

 E kaluat një faqe format, e vutë seriozisht në rrezik 
publikimin e saj! 

 

 Mendoje redaksinë si një mjedis pune ku në 24 orë ka 

një fluks të jashtëzakonshëm lajmesh e informatash 

dhe vetëm një pjesë e tyre do të bëhet publike.  

 



Rritja e ndërveprimit midis zëdhënësve të qeverisë dhe mediave në 
komunikimin në raste krizash. 
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• Kriza është lokale, 

rajonale, 

kombëtare…. 

 

• Identifikohen 

“aktorët”e prekur 

 

• Çfarë kanë bërë të 

tjerët në situata të 

ngjashme 

 

• 3 parimet bazë: 1. 

Shpejt, 2. Saktë. 2. I 

qëndrueshëm. 

 

 

 Caktohet personi që do të komunikojë me median 

 

 Mesazhe të thjeshta, të qarta, konsistente 

 
 Përshtat mesazhet sipas “aktorëve” që preken. 

 

 Qartëso si mund të komunikohet me personin e caktuar. 

 

 Qëndro i hapur dhe i sinqertë në komunikim deri në fund. 

 
 Mos përdor klishenë “no comment” 

 

 Ngushëllo dhe mbështet/përkrah  

 
 Përdor faktet për të “goditur” thashethemet 

 

 Personi që komunikon me TV është i përgatitur për të                                        

transmetuar  “siguri” dhe kopetencë. 



Liria e medias/shprehjes kundrejt sigurisë kombëtare 
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 Tipologjia e konflikteve 

 -shkaqe joprofesionale 

-shkaqe tendicioze, të qëllimshme 

  

 Shqyrtimi / impakti 
 -vlerësimi i kritikave dhe akuzave;  

- a vlen që në çdo rast të kthejmë përgjigje?  

  

 Reagimi 
 -injoro dhe puno  

-kontaktet e drejtpërdrejta  

-zgjidhjet juridike  

 

 

Fotografia: Dave Hunt/AAP 



Përmbledhje 

 Të bëhet dallimi mes “radikalizimit” si proces, që çon në “ekstremizëm të 

dhunshëm” dhe “terrorizmit”.   

 

 Të njihen dhe kuptohen forcat/motivet që e shtyjnë ekstremizmin e dhunshëm 

dhe terrorizmin dhe manifestimin e tyre në një këndvështrim global.  

  

 Të ndërgjegjësohen mbi rëndësinë e transparencës dhe efektet negative/pasojat 

e mungesës së saj, nga ana e insitucioneve publike përkundrejt mediave dhe 

qytetarëve kur bëhet fjalë për ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin.  

 

 Të shmanget propaganda në raport me median.  
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