
Ekstremizmi i dhunshëm, 
terrorizmi & aftësitë mediatike 

 
(vlerësimi dhe analiza e mbulimit të ekstremizmit të dhunshëm 

dhe terrorizmit) 

Financuar 

nga 

Bashkimi  

Europian. 

Moduli 

1.4 

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 qasjen e Edukimit për Media & Informim (EMI) 

▪ Kodi i Etikës së gazetarit në veprim 

▪ Një qasje e të Drejtave të Njeriut në media 

▪ Analiza kritike dhe EMI (rishikim kritik, verifikim i të dhënave, fakteve, etj.) 

▪ Lajmet e rreme, propaganda dhe ekstremizmi i dhunshëm dhe terrorizmi. Burimet e lajmit.  

▪ Roli i medias në luftimin e gjuhës së urrejtjes 

▪ Praktikat e mira në përdorimin e internetit për të minuar apelimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe 

terrorizmit 

▪ Menaxhimi i Mediave Sociale për tolerancën. Mesazhe dhe narrativa alternative.  

▪ Edukimi për Median dhe Informimin në veprim 

 



Hyrje në qasjen e Edukimit për Media & Informim (EMI) 

 Edukimi për median 

 Edukimi për informimin  

 Edukimi për lirinë e shprehjes 

dhe të informimit  

 Edukimi bibliotekar 

 Edukimi për lajmet  
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 Edukimi për përdorimin e kompjuterit  

 Edukimi për përdorimin e internetit 

 Edukimi për botën digjitale 

 Edukimi për fushën e filmografisë 

 Edukimi për botën e lojërave  

 Edukimi për botën e televizionit dhe 

të reklamës.    



Kodi i Etikës së gazetarit në veprim 

“Gazetaria ka të bëjë me rezultatet. Bëhet fjalë për të ndikuar në 
komunitetin ose shoqërinë tuaj në mënyrën më progresive të mundshme.” 

   Anas Aremeyaw Anas 
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 Ndarje përvojash: Kur e keni vënë në zbatim Kodin Etik të gazetarit dhe 

kur nuk e keni zbatuar atë?  

 

▪ Kodi Etik - https://kshm.al/kodi-i-etikes-se-gazetarit/ 



 Qasja e bazuar në të Drejtat e Njeriut vendos njerëzit dhe të drejtat e  tyre 

themelore në fokusin qendror të mediave. 

 

 Pyetjet e para që duhet të bëhen në çdo raport mediatik - çfarë ka ndodhur me 

njerëzit e përfshirë dhe me të drejtat e tyre themelore? Çfarë roli luajtën 

autoritetet? 

 

 Diversiteti (fetar, racor, gjinor, etnik, kulturor, etj) dhe roli i medias në pasqyrimin e 

tij.  

 

 

Një qasje e të Drejtave të Njeriut në media 
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Analiza kritike dhe EMI (rishikim kritik, 
verifikim i të dhënave, fakteve, etj.) 

Shembuj praktikë 
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A) Video e policisë në Algjeri 

B) Mesazhi i drejtoreshës së ISHP-

së për Covid në What/s up 

C) Recetat mjekesore kundër 

Covid 

D) Luanët në Rusi 

E) Delfinët në Venecia, etj.  

 

 

 

Site për verifikimin e imazheve 

 

Images.google.com 

Yandex.com/images 

Rev Eye extension 

Forensically 

 



Lajmet e rreme, propaganda dhe ekstremizmi i dhunshëm dhe 
terrorizmi. Burimet e lajmit 
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• Shqyrtojeni burimin e informacionit: Shiko për sfondin e tregimit; vendin e ngjarjes; 
kontrollo URL 

•  Kush është autori i lajmit: Bëni një kërkim të shpejtë për autorin, a është i besueshëm, a 
është i vërtetë ai; 

• Shiko datën e publikimit të lajmit: Nëse lajmi është i vjetër, ai nuk është i rëndësishëm për 
ngjarjet aktuale; 

•  Lexo të gjithë lajmin/ raportin. Titujt dhe nëntitujt mund të jenë mashtrues, shiko ngjarjen 
të plotë siç është pasqyruar; 

• Shqyrto burimet mbështetëse, sa është mbështetur rrëfimi/ tregimi mbi ato burime; 

•  A është lajmi me përmbajtje satirike: Në ditët e sotme, ueb faqet me përmbajtje satirike 
janë shtuar, kujdes mos bini pre e tyre; 

•  Pyet njohësit e fushës: para se ta marrësh një lajm si të mirëqenë pyet ekspertët e asaj 
fushe për të cilën ke lexuar. 

• Për fotot, përdor Google Reverse Image ose tinyeye.com për të zbuluar datën kur janë 
përdorur për herë të parë në rrjet. 
 



Roli i medias në luftimin e gjuhës së urrejtjes 
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▪ Edukimi mbi etikën mediatike dhe raportim bazuar në 

fakte 

▪ Inkurajimi mbi raportimin e ndjeshëm ndaj konflikteve 

dhe fushatat e ndërgjegjësimit multikulturor 

▪ Rregullimi i medias socaile  

▪ Inkurajimi i viktimave dhe dëshmitarëve që të raportojnë 

krime të lidhura me gjuhën e urrejtjes 

▪ Të ndikojnë që t’i jepet fundi mosndëshkimit të krimeve 

të urrejtjes.  

 

 

©medium.com 



“ 
“
 

 

Ekziston një vijë e hollë 

midis fjalës së lirë dhe 

gjuhës së urrejtjes. Fjala e 

lirë inkurajon debatin, 

ndërsa gjuha e urrejtjes 

nxit dhunë. 
 Newton Lee (2015). “Counterterrorism and Cybersecurity: Total Information 

Awareness”, f.88, Springer 
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Praktikat e mira në përdorimin e internetit për të minuar apelimin e 
ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit 
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Kontrolli i fakteve 

Pas  ngjarjes: Deklarata 
me rëndësi publike; 

 
Mbështetet në 

informacion tek ekspertët, 
raporte, agjenci etj 

 

Diskreditimi 

Lajme të rreme 
dhe mashtrime 

virale 
 

Verifikimi 

Para ngjarjes, sidomos në UGC. 

 

Kërkon prova primare; Dëshmi, 

geolocation, etj. 

 

Rezultati: Ndalohet ose miratohet 

publikimi. 

 

CrowdTangle; Buzzsumo;  Snopes.com; who.is; Spyonweb.com; visme.co, etc.  
 

 



Menaxhimi i Mediave Sociale për tolerancën. Mesazhe dhe narrativa 
alternative 

Projekti  Reporting Diversity Network  2.0     

 

https://www.instagram.com/reporting.

diversity2.0/ 

 

https://www.facebook.com/reporting.

diversity2.0  
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https://www.instagram.com/reporting.diversity2.0/
https://www.instagram.com/reporting.diversity2.0/
https://www.instagram.com/reporting.diversity2.0/
https://www.facebook.com/reporting.diversity2.0
https://www.facebook.com/reporting.diversity2.0


Edukimi për Median dhe Informimin në veprim 
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Agjenti 

Mesazhi 

Interpretuesi 

Çfarë lloj aktori është?                  Te cilat audienca synojnë të arrijnë? 

Sa të organizuar janë?                     A përdorin teknologji të automatizuar? 
Çfarë motivimesh kanë?                A synon keqorientimin? A synon të dëmtojë? 

Sa jetëgjatë është?                     A ka përmbajtje mashtrimi? 
Sa i saktë është?                                   Cili është targeti i mesazhit? 
A është i ligjshëm? 

Leximi i mesazhit: Hegjemonik/kundërshtues/i negociuar 
Veprimi i ndërmarrë: Shpërfillje/shpërndarje me mbështetje/shpërndarje me 
mospëlqim 



Përmbledhje 

 Edukimi për median dhe informimin ndikon në gazetarinë cilësore.  

 

 Ndërgjegjësimi mbi edukimin për median dhe informimin si një mjet themelor për përmirësimin e të 

menduarit kritik dhe analizës tek qytetarët.  

 

 Mesazhet mediatike ndikojnë sjelljen dhe perceptimet e audiencës lidhur me ekstremizmin e dhunshëm 

dhe terrorizmin.  

 

 Përdorimi i aftësive të të menduarit kritik, thelbësor për krijimin dhe konsumimin e informacionit të 

lidhur me ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin.  

 

 Mjetet e medias digjitale dhe përdorimi i tyre i domosdoshëm për mbulimin e çështjeve të ekstremizmit 

të dhunshëm dhe terrorizmit.  
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