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FAcTSHEET

KorniZa liGJore Dhe 
vetërreGUllUeSe KUnDër 
GJUhëS Së UrreJtJeS Dhe 
DeZinForMiMit në Shqipëri
Ilda Londo

1. hyrJe

Ky studim analizon kuadrin ligjor mbi rregullimin e gjuhës së urrejtjes dhe 
dezinformimit, si dhe sistemin e mekanizmat ekzistuese për vetërregullimin 
e organeve mediatike.  Ky material informativ paraqet një përmbledhje 
të legjislacionit, masave ndëshkuese, udhëzimeve dhe mekanizmave 
ekzistuese që mund të përdoren për t’i vënë mediat para përgjegjësisë 
për shkelje etike që lidhen me gjuhën e urrejtjes dhe dezinformimin, por 
të gjithë këto elemente janë gjithashtu të nevojshme për të përmirësuar 
cilësinë e diskursit publik mbi etikën dhe gjithëpërfshirjen në media.  në 
këtë raport paraqiten gjithashtu edhe një sërë praktikash e shembuj të 
mirë pune, si dhe raste konkrete që pasqyrojnë prirjet e momentit përsa i 
përket rregullimit dhe vetërregullimit të medias në lidhje me këto çështje.  
Materiali informativ bazohet në të dhënat e mbledhura nga tre studime 
të mëparshme kushtuar gjuhës së urrejtjes dhe identifikimit të modeleve 
të dezinformimit në mediat online, ku përshkruhen narrativat kryesore të 
gjuhës së urrejtjes dhe dezinformimit në përmbajtjen mediatike.  po kështu 
ai bazohet dhe mbi të dhënat e mbledhura nga një sondazh me publikun, që 
shoqërohet edhe me opinionet e profesionistëve të medias mbi çështje që 
lidhen me besimin ndaj medias në vend.1  po kështu, raporti rendit edhe një 
sërë rekomandimesh mbi politikat që duhen ndjekur për të ndërtuar një bazë 
të shëndoshë për punën drejt përmirësimit të mëtejshëm të standardeve 
me përfshirjen e faktorëve të ndryshëm.

1 të tre raportet mund të lexohen këtu: https://seenpm.org/resilience-research/
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2. leGJiSlacioni MBi GJUhën e UrreJtJeS

2.1. rregullore dhe dispozitat kryesore ligjore

në Shqipëri, gjuha e urrejtjes trajtohet nga disa dispozita të Kodit penal, që 
aplikohen për të gjithë qytetarët dhe nuk janë specifike vetëm për median.  
Sidoqoftë, disa nene i referohen përdorimit të sistemeve kompjuterike si 
rrethana rënduese për veprat e parashikuara në Kodin penal, dhe teorikisht 
media hyn në këtë kategori aktesh.  Kështu, neni 265 i Kodit penal thotë: 
“nxitja e urrejtjes dhe e grindjeve, për shkak të racës, etnisë, fesë ose 
orientimit seksual, si dhe përgatitja, përhapja ose ruajtja, me qëllim përhapjen 
e shkrimeve me përmbajtje të tilla, e kryer me çdo mjet ose formë, dënohet 
me burgim nga dy deri në dhjetë vjet.”2 përveç kësaj, neni 266 shkon akoma 
më tej në ndalimin e gjuhës së urrejtjes: “vënia në rrezik e paqes publike 
duke bërë thirrje për urrejtje kundër pjesëve të popullsisë, duke i fyer ose 
shpifur për to, duke kërkuar përdorimin e dhunës ose të veprimeve arbitrare 
kundër tyre, dënohet me gjobë ose me burgim deri në pesë vjet.”  nene 
të tjerë përcaktojnë si krim ofrimin në publik të materialeve që mohojnë, 
minimizojnë ose justifikojnë aktet e gjenocidit ose krimet kundër njerëzimit, 
si dhe shpërndarjen e qëllimshme të këtyre materialeve në publik përmes 
rrjeteve kompjuterike.3 po kështu, neni 84/a thotë se edhe një kërcënim 
serioz për të vrarë ose plagosur rëndë dikë për shkak të përkatësisë etnike, 
kombësisë, racës ose përkatësisë fetare nëpërmjet sistemeve kompjuterike 
përbën gjithashtu një krim të dënueshëm me ligj.4

të ashtuquajturat dispozita kundër shpifjes në Kodin penal nuk mbulojnë 
drejtpërdrejt gjuhën e urrejtjes por mund të konsiderohen si pjesë e sistemit 
rregullator mbi këtë çështje.  Kështu, neni 119 e dënon fyerjen e qëllimshme 
të një personi.  neni 119/a thotë se ofrimi në publik ose përmes sistemeve 
kompjuterike i materialeve me përmbajtje raciste ose ksenofobike përbën 
gjithashtu kundërvajtje penale, ndërsa neni 119/b thotë se edhe fyerja e 
qëllimshme në publik ose përmes sistemeve kompjuterike për shkak të 
etnisë, kombësisë, racës ose fesë është kundërvajtje penale.  Masat e 
parashikuara në këto raste janë më të rënda kur përmbajtja shpërndahet në 
mënyrë të qëllimshme në publik ose përmes rrjeteve kompjuterike.

Në lidhje me rregullimin specifik të punës së medias, Ligji për Mediat 
audiovizive thotë në nenin ku renditen parimet themelore se mediat 
audiovizive duhet të respektojnë “të drejtën për informacion, besimet 
politike dhe fetare, personalitetin, dinjitetin, dhe të drejtat e liritë e tjera 

2 Kodi penal, mund të lexohet tek: https://euralius.eu/index.php/en/library/alba-
nian-legislation?task=download.send&id=11&catid=10&m=0
3 neni 74/1, Kodi penal, mund të lexohet tek: https://euralius.eu/index.php/en/

library/albanian-legislation?task=download.send&id=11&catid=10&m=0
4 po aty.
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themelore të njeriut.”5 përveç kësaj, transmetimet audiovizive duhet të 
udhëhiqen, ndër të tjera, edhe nga “moslejimi i transmetimeve që nxisin 
intolerancën ndërmjet shtetasve” dhe “respektimi i fqinjësisë së mirë midis 
popujve.”6.  po kështu, neni 32 thotë: “Shërbimet mediatike audio dhe/ose 
audiovizive nuk transmetojnë programe me përmbajtje që nxisin urrejtjen 
mbi baza racore, gjinie, fetare, apo kombëtare.”7  Gjithashtu, neni 120 nuk e 
lejon radio-televizionin publik që të angazhohet në propagandë politike dhe 
fetare, që mund të jetë teorikisht burim i gjuhës së urrejtjes.

ndërkohë, ligji nr. 10221 për Mbrojtjen nga Diskriminimi ofron mbrojtje 
nga lloje të ndryshme diskriminimi, duke përfshirë edhe një nen që ndalon 
publikimin e reklamave diskriminuese (neni 8).8 Ky ligj solli edhe ngritjen 
e zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, që monitoron dhe 
heton shkelje me iniciativën e vetë institucionit dhe nga ankesat që vijnë 
nga publiku.

2.2. Masat kryesore ligjore 
– sanksione dhe instrumente juridike

legjislacioni parashikon një sërë sanksionesh për shkelje që vijnë nga 
përdorimi i gjuhës së urrejtjes.  Konkretisht, përhapja e qëllimshme e 
mohimit ose minimizimit të gjenocidit nëpërmjet rrjeteve kompjuterike 
dënohet me burgim nga tre deri në gjashtë vjet,9 ndërsa kërcënimi serioz 
për vrasje ose plagosje për shkak të përkatësisë etnike, kombësisë, racës 
ose fesë nëpërmjet sistemeve kompjuterike dënohet me gjobë ose me 
burgim deri në tre vjet.10

Dispozitat e Kodit penal për shpifje parashikojnë se kjo kundërvajtje 
dënohen me gjobë nga 50,000 deri në 3 milionë lekë11 në rastin e fyerjes 
me dashje të një personi; dënim me gjobë ose burgim deri në dy vjet kur 
ofrohet përmbajtje raciste ose ksenofobike në publik ose përmes sistemeve 
kompjuterike,12 si dhe në rastin kur një person ofendohet qëllimisht për 
shkak të përkatësisë etnike, kombësisë, racës ose fesë në publik ose 
përmes sistemeve kompjuterike.13

5 ligji 97/2013, “Mbi mediat audiovizive,” neni 4, mund të lexohet tek: http://insti-
tutemedia.org/Documents/pDF/law%20on%20audiovisual%20Media.pdf
6 po aty.
7 po aty, neni 32.
8 Mund të lexohet tek: https://www.kmd.al/wp-content/uploads/2021/04/

law-on-protection-from-Discrimination-albania.-2020.pdf
9 Kodi penal, neni 74/a.
10 po aty, neni 84/a.
11 Kodi penal, neni 119.
12 po aty, neni 119/a.
13 po aty, neni 119/b.
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ligji parashikon dënim më të ashpër për nxitjen e urrejtjes ose 
mosmarrëveshjeve në bazë të racës, përkatësisë etnike, fesë ose orientimit 
seksual, paralelisht me përgatitjen dhe shpërndarjen e qëllimshme të 
shkrimeve me përmbajtje të tillë në çfarëdolloj forme,14 si dhe për rrezikimin 
e rendit publik duke bërë thirrje për urrejtje etnike kundër grupeve të 
caktuara të popullsisë, si dhe për fyerje apo shpifje ndaj tyre.15  për shkeljet 
e grupit të parë, dënimi parashikohet nga dy deri në 10 vjet burgim, ndërsa 
për grupin e dytë dënimi mund të shkojë nga dy deri në tetë vjet burg.

2.3. nisma të reja legjislative

përveç ligjit për rregullimin e punës së mediave audiovizive, gjatë viteve të 
fundit ka patur përpjekje për miratimin e një rregulloreje për mediat online.  Si 
shkak kryesor është përmendur nevoja për të vendosur rregulla profesionale 
për funksionimin e këtij sektori, duke pasur parasysh edhe ankesat e 
shumta për mungesë etike.16 pas një procesi që ngjalli shumë polemika, 
parlamenti miratoi një ligj në fund të vitit 2019, por kjo u shoqërua me 
kundërshtime dhe kritika të ashpra nga organizata mediatike dhe aktivistë 
për të drejtat e njeriut. problemi ishte se ligji i jepte enteve rregullatorë 
kompetenca thuajse gjyqësore për të vendosur sanksione ndaj medias, dhe 
kundërshtarët e ligjit thoshin se Shqipëria i kishte tashmë ligjet e nevojshme 
për t’u marrë me rastet kur organet e medias shkelnin të drejtat e të tjerëve.  
në këtë kontekst, ka precedentë të mjaftueshëm të vendosur nga gjykatat 
shqiptare.17 Si rezultat i kundërshtimeve të forta dhe kritikave ndaj ligjit nga 
organizatat ndërkombëtare, Këshilli i evropës vendosi të kërkojë mendimin 
e Komisionit të venecias për këtë ligj.18 opinioni përfundimtar i Komisionit 
u publikua në qershor 2020, dhe thoshte se projekt-ndryshimet “nuk janë 
gati për miratim në formën e tyre aktuale. ligji vuan nga paqartësia dhe ka 
të ngjarë të ketë një ‘efekt ftohës’ duke dëmtuar fjalën e lirë dhe diskursin 
politik në sektorin e internetit në Shqipëri.”19 ndërkohë që organizatat 
mediatike përsëritën thirrjen e tyre për abrogimin e këtij ligji nga qeveria, 
kryeministri rama njoftoi se do të merreshin parasysh rekomandimet dhe 
do të garantohej e drejta e çdo njeriu për t’u mbrojtur nga shpifja, dhe nguli 
këmbë në detyrimin e çdo portali lajmesh në internet për t’u identifikuar si 
subjekt i ligjit.20 për momentin, duket se procesi ka ngecur në vend numëro 
dhe ligji nuk ka hyrë ende në fuqi.

14 po aty, neni. 265.
15 po aty, neni 266.
16 iShM, “rregullimi dhe vetë-rregullimi i mediave në internet,” 2016.
17 http://www.institutemedia.org/2020/01/11/international-and-albanian-me-

dia-freedom-organizations-strongly-criticize-the-two-draft-laws-on-online-me-
dia/
18 https://a2news.com/2020/01/22/paketa-antishpifje-kie-con-draftin-ne-vene-

cia-ps-rrezon-presidentin/
19 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=cDl-aD(2020)013-e
20 https://www.reporter.al/opinioni-final-i-venecias-rrezon-ligjin-e-qeverise-per-

mediat-online/
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2.4. Shembull i mirë në legjislacion

Standardet e legjislacionit për rregullimin e gjuhës së urrejtjes duket se 
janë në përputhje me standardet ndërkombëtare.  ndonjëherë krijohet 
përshtypja sikur këto ligje ofrojnë mbrojtje minimale ndaj këtij fenomeni, 
por nga ana tjetër nuk ka shenja negative të kufizimeve të tepruara që mund 
të jenë të rrezikshme për lirinë e shprehjes dhe mund të prishin ekuilibrin 
në raportim.  po kështu, edhe pezullimi i diskutimeve dhe punës mbi të 
ashtuquajturën paketë antishpifje pas protestave të medias dhe opinionit 
negativ të Komisionit është shenjë e mirë për legjislacionin aktual.
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3. ZBatiMi i MaSave KUnDër 
GJUhëS Së UrreJtJeS

3.1. Zbatimi nga prokuroria dhe gjykatat 
nuk ka patur të dhëna apo raportime nga organizatat e të drejtave të 
njeriut dhe gazetarëve për raste kur legjislacioni mbi gjuhën e urrejtjes të 
jetë përdorur kundër mediave në gjykata.  në vitin 2017, policia ndaloi për 
një kohë të shkurtër drejtuesin e një emisioni televiziv, që postoi material 
me gjuhë nxitëse dhe provokuese kundër ambasadores së atëhershme 
të Bashkimit evropian.  ai u lirua brenda një kohe të shkurtër dhe policia 
deklaroi se nuk kishte baza për kundërvajtje penale dhe ndjekje penale.21

3.1.1. analizim i një rasti konkret

nuk ka informacion të mjaftueshëm apo raste konkrete mbi ndjekje penale 
në lidhje me gjuhën e urrejtjes.

3.2. Zbatimi nga enti rregullator i medias

ligji për mediat audiovizive shërbeu si bazë për krijimin e Këshillit të ankesave 
pranë autoritetit të Mediave audiovizive. Ky këshill është përgjegjës për 
shqyrtimin e ankesave mbi përmbajtjen mediatike, veçanërisht në lidhje 
me shkeljet etike, bazuar në Kodin e transmetimit, një akt nënligjor që 
rendit rregullat kryesore profesionale që duhet të respektohen nga mediat 
audiovizive. ankesat që i paraqiten Këshillit kanë të bëjnë kryesisht në 
privatësinë, raportimin mbi të miturit në media, dhe reklamat, por ndërkohë 
ka patur vetëm një numër të vogël ankesash në lidhje me gjuhën e urrejtjes.22

3.2.1. analizim i një rasti konkret

ankesat e paraqitura pranë Këshillit të ankesave në lidhje me gjuhën e 
urrejtjes janë shumë të pakta në numër dhe kryesisht vijnë nga organizata 
joqeveritare që mbulojnë fusha të caktuara.  Gjatë viteve të fundit ka pasur 
dy ankesa që datojnë në vitin 2019.  në rastin e parë, Këshilli i ankesave 
mori në shqyrtim një ankesë nga organizata qendra e Bashkuar pro Kauzës 
lGBt mbi përdorimin e gjuhës së urrejtjes në programin 360 Gradë, në 
televizionin ora tv.  pas shqyrtimit të materialeve televizive, Këshilli arriti 
në përfundimin se gjuha e përdorur nga një prej pjesëmarrësve në emision 

21 iShM, “Media shqiptare dhe standardet evropiane,” 2018.
22 Buletinë të Këshillit të ankesave, http://ama.gov.al/buletini/. 
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kundër një pjesëtari të komunitetit lGBt ishte e papranueshme, dhe 
drejtuesi i emisionit nuk ndërhyri në mënyrë të mjaftueshme për të ndrequr 
situatën.  Këshilli lëshoi një paralajmërim për stacionin televiziv ku i bëhej 
me dije se trajtimi jokorrekt i personave dënohet me gjobë.

po atë vit, Këshillit i erdhën ankesa edhe për një tjetër emision në ora 
news, që kishte të bënte me një akt terrorist në Zelandën e re.  ankesa 
pretendonte se gjuha dhe argumentet e përdorura nga drejtuesi i emisionit 
përbënin nxitje të hapur për krime ndaj besimtarëve myslimanë.23  Këshilli 
gjykoi se gjuha e përdorur në emision ishte e papërshtatshme dhe binte 
në kundërshtim me ligjin për Mediat audiovizive, dhe vendosi të gjobisë 
televizionin me 400,000 lekë, si dhe urdhëroi heqjen e asaj serie të emisionit 
nga kanali youtube i televizionit.24

Këto dy raste tregojnë se Këshilli i ankesave është përpjekur të reagojë në 
mënyrë proporcionale ndaj shkeljeve në media, por nga ana tjetër reagimi i 
tij varet nga ankesat që vijnë nga publiku, dhe numri i ulët i këtyre ankesave 
tregon se ka ndjeshmëri të ulët ndaj përdorimit të gjuhës së urrejtjes në 
media.

3.3. Zbatimi nga ana e komisionerit kundër diskriminimit

përveç Këshillit të ankesave pranë entit rregullator të medias audiovizive, 
qytetarët mund t’i drejtohen me ankesa edhe Komisionerit për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi, që ka për detyrë të reagojë ndaj rasteve të diskriminimit 
të çdo lloji, si pas ankesave që vijnë nga publiku, ashtu edhe për raste 
që identifikohen nga vetë institucioni.  Komisioneri ka marrë shumë pak 
ankesa për gjuhën e urrejtjes dhe diskriminimin në media: deri tani për vitin 
2021 ka pasur vetëm një rast, dy raste për vitin 2020, dhe katër raste në 
2019.25  pjesa më e madhe e këtyre ankesave kanë ardhur nga aktivistë për 
mbrojtjen e pakicave kulturore, dhe një rast nga komuniteti lGBti, ndërsa dy 
hetime kanë nisur me iniciativën e vetë këtij institucioni. Komisioneri arriti 
në përfundimin se vetëm dy nga këto ankesa kishin të bënin me diskriminim 
real, dhe urdhëroi median në fjalë që të kërkonte falje publike.  Sidoqoftë, 
urdhrat e këtij institucioni nuk zbatohen gjithmonë, pasi Komisioneri nuk 
ka fuqi detyruese.

23 file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Buletini-i-Ankesave-Nr.6.pdf
24 po aty.
25 vendime të Komisionerit të Mbrojtjes ndaj Diskriminimit, mund të lexohen tek: 

https://www.kmd.al/vendime-te-komisionerit-2021/
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26 https://www.kmd.al/wp-content/uploads/2020/11/vendim-nr.-155-
dat%C3%AB-30.10.2020-Exofficio-lidhur-me-gjuh%C3%ABn-e-p%C3%ABrdorur-
n%c3%aB-programin-aventurier%c3%aBt-n%c3%aB-top-channel-Diskriminim.
pdf
27 https://www.coe.int/en/web/tirana/-/-no-hate-alliance-a-joint-approach-

against-discrimination-and-hate-speech

3.3.1. analizim i një rasti konkret

në vitin 2020, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi nisi një hetim 
me iniciativën e vetë këtij institucioni26 në lidhje me përdorimin e gjuhës 
diskriminuese ndaj personave me aftësi të kufizuara, në një reality show 
në një stacion televiziv kombëtar. një nga pjesëmarrësit në emision 
iu drejtua një personi tjetër me fjalët “o djalë, je shumë Down”, duke iu 
referuar në mënyrë poshtëruese personave që vuanin nga sindroma Down.  
Komisioneri publikoi vendimin e institucionit, duke shpjeguar me hollësi 
hapat e ndërmarrë dhe arsyet për marrjen e atij vendimi, duke përmendur 
kontekstin, dispozitat dhe standardet ligjore nga praktika shqiptare edhe ajo 
evropiane.  ndërkohë që televizioni nuk iu përgjigj kërkesës së Komisionerit 
për informacion, ky institucion arriti në përfundimin se ishte përdorur gjuhë 
diskriminuese dhe i kërkoi televizionit që të lëshonte një deklaratë në lidhje 
me këtë çështje.

3.4. Shembull i mirë angazhimi

aleanca pa Urrejtje u krijua në vitin 2020 me iniciativën e institucioneve 
të pavarura publike si avokati i popullit, Komisioneri për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, autoriteti i Medias audiovizive, dhe organizatës joqeveritare 
Këshilli Shqiptar i Medias, për të luftuar gjuhën e urrejtjes dhe diskriminimin 
në Shqipëri nëpërmjet përpjekjeve të përbashkëta.27

Këto organizma janë angazhuar që të punojnë së bashku për monitorimin 
e gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit në shoqërinë shqiptare, dhe të rrisin 
nivelin e ndërgjegjësimit për nevojën që të evitohen raste të tilla, dhe për 
krijimin e një shoqërie gjithëpërfshirëse.  ato kanë qenë aktive dhe kanë 
lëshuar deklarata publike për disa raste të raportimit problematik nga media, 
veçanërisht në lidhje me komunitetin lGBt.  edhe pse këto institucione dhe 
aleanca kanë pushtet të kufizuar mbi mediat apo faktorë të tjerë, është 
pozitiv fakti që këto institucione u bashkuan për një kauzë që më parë nuk 
i kushtohej ndonjë rëndësi e veçantë.
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4. leGJiSlacioni MBi DeZinForMiMin

4.1. Dokumente dhe dispozitat kryesore ligjore
në Shqipëri nuk ka ligje të veçanta për dezinformimin, dhe nuk as ndonjë 
përcaktim të drejtpërdrejtë të këtij termi apo përkufizim ligjor se çfarë përbën 
dezinformim. Megjithatë, Kodi penal e ndalon shpërndarjen e informacionit 
të rremë me qëllim shkaktimin e panikut në nenin 267, i cili thotë: “përhapja 
e informatave apo njoftimeve të rreme, me fjalë, me shkrim apo me çdo 
mënyrë tjetër, me qëllim që të ngjallë një gjendje pasigurie dhe paniku te 
njerëzit, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.”28 po kështu, 
neni 271 merret me rastet kur dezinformimi i jepet qëllimisht njësive të 
emergjencës për të penguar punën dhe efikasitetin e tyre, i kryer me çdo 
mjet informimi ose komunikimi, dhe kjo kundërvajtje dënohet me gjobë ose 
me burgim deri në një vit.29

edhe Kodi i transmetimit, i miratuar nga rregullatori i mediave audiovizive, 
thotë se “informacioni i transmetuar duhet të jetë i vërtetë, i saktë dhe i 
verifikuar.”30 në vazhdim, ky kod thotë se mediat audiovizive nuk duhet të 
keqinformojnë publikun, të keqpërdorin ose shtrembërojnë deklaratat dhe 
kontekstin në të cilat janë bërë.31

4.2. Zbatimi i legjislacionit në praktikë

pas tërmetit të vitit 2019 u bllokua përkohësisht faqja e internetit “Jeta 
osh qef”32, dhe nisi një hetim penal pas publikimit të lajmeve të rreme 
që ngjallën panik në popull. Si rezultat i hetimit u ndaluan nga policia dy 
administratorët e faqes. Joq ishte një faqe interneti që postonte raportime 
dhe denoncime qytetarësh pa e verifikuar me parë vërtetësinë e tyre, 
dhe kishte publikuar një mesazh se në morgun e tiranës kishte dhjetëra 
trupa të pajetë, që nuk ishin raportuar nga qeveria. Si pasojë e kësaj, enti 
rregullator i komunikimit elektronik, aKep, bllokoi domenin e Joq, ndërsa 
administratorët e faqes pretenduan se ky ishte një akt i motivuar politikisht. 
po në atë kohë, Xhuljana aliaj, një vajzë e re nga Durrësi, u arrestua dhe 
u akuzua për përhapje paniku pas tërmetit, nëpërmjet postimeve në 
Facebook. Duke pretenduar se po citonte një lajm nga një faqe interneti 

28 https://euralius.eu/index.php/en/library/albanian-legislation?task=download.
send&id=11&catid=10&m=0
29 po aty.
30 http://ama.gov.al/wp-content/uploads/2018/05/Kodi-i-transmetim-

it-p%c3%aBr-Median-audiovizive.pdf
31 po aty.
32 https://dosja.al/lajm-i-fundit-rama-mbyll-portalin-e-pare-joq-nuk-askesohet-

brenda-shqiperise/
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italiane, ajo u bëri thirrje banorëve pranë zonës industriale të prekur nga 
tërmeti që të largoheshin nga shtëpitë e tyre, pasi depozitat e gazit mund 
të shpërthenin nëse do të binte një tërmet tjetër.33 Sipas Birn albania, pas 
tërmetit të vitit 2019 dhe fillimit të pandemisë në vitin 2020, autoritetet 
kanë akuzuar disa qytetarë për përhapje paniku nëpërmjet shpërndarjes të 
lajmeve të rreme në mediat online ose në rrjete sociale, duke përfshirë edhe 
gazetarë e administratorë të mediave në internet.34

4.3. nisma të reja rregullatore

edhe pse vazhdimisht lëshohen deklarata publike apo akuza për lajme 
të rreme dhe dezinformata, nuk ka pasur nisma specifike rregullatore në 
lidhje me dezinformacionin. qeveria propozoi të ashtuquajturën paketë 
antishpifje, që synonte të rregullonte funksionimin e mediave online në 
raport me ankesat e publikut. edhe pse teorikisht këto ndërhyrje legjislative 
mund të drejtoheshin kundër dezinformimit, fokusi kryesor i paketës ligjore 
ishte sigurimi i një mekanizmi për ankesat e publikut. Deri tani ky ligj është 
ende pezull pas komenteve nga Komisioni i venecias.

4.4. Shembull i mirë pune

nuk ka shembuj pozitivë që mund të spikatin në këtë drejtim, përveç 
tendencës për të evituar mbirregullimin, apo miratimin në mënyrë të nxituar 
të një legjislacioni të tepruar, veçanërisht në një situatë kur abuzohet 
gjerësisht me termin dezinformim në diskursin publik për qëllime të 
ndryshme.

33 https://dritare.net/ngjarjet-e-dites/xhuljana-aliaj-qe-u-arrestua-per-perhapje-
paniku-pas-it-te-28-n
34 https://www.reporter.al/shperndarje-paniku-policia-perndoqi-gaze-

taret-pas-termetit-dhe-covid-19/
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5.  vetërreGUlliMi i GJUhëS Së 
 UrreJtJeS Dhe DeZinForMiMit

5.1. Dokumente dhe dispozita 
vetërregullimi për gjuhën e urrejtjes

Kodi i etikës u hartua në vitin 2018 nga një grup ekspertësh, nën drejtimin e 
institutit Shqiptar të Medias dhe Këshillit Shqiptar të Medias, por ky është 
një dokument udhëzues dhe mediat duhet të zgjedhin vullnetarisht që t’i 
përmbahen rregullave të tij. Kodi përmban një kapitull të veçantë për gjuhën 
e urrejtjes. Konkretisht, Kodi thotë se “media duhet të mos botojë materiale 
që nxisin urrejtje apo dhunë ndaj individëve mbi bazën e racës, fesë, 
kombësisë, ngjyrës, origjinës etnike, anëtarësisë, gjinisë, orientimit seksual, 
statusit civil, paaftësisë, sëmundjes apo moshës.”35 Kodi e këshillon median 
se publikimet nuk duhet të vënë në pah tiparet individuale të renditura më 
lart, përveç rasteve kur gjykohet e rëndësishme dhe e nevojshme për të 
kuptuar më mirë faktet dhe opinionet e paraqitura në publikim.

Kodi i etikës gjithashtu paralajmëron median ndaj çdo raportimi që mund 
të shkaktojë nxitje për krime apo dhunë. edhe pse gjuha e urrejtjes nuk 
përmendet konkretisht, ky kapitull ndalon “propagandimin e luftës, dhunës, 
zemëratës apo informacionit keqdashës që synon të lëndojë ndjenjat e 
të gjithë publikut apo pjesëve të tij” si joetik dhe të papranueshëm. në të 
njëjtën linjë, Kodi paralajmëron kundër sensacionalizimit të dhunës dhe 
brutalitetit, glorifikimit të krimeve e terrorizmit, apo veprimtarive të tjera 
mizore.

5.2. Dokumentet e vetërregullimit dhe 
dispozitat për dezinformimin

Kodi i etikës nuk e përmend konkretisht termin dezinformim, por dispozita 
që lidhen me saktësinë e informacionit dhe raportimin e bazuar në fakte 
mund të konsiderohet se japin pjesërisht udhëzime në këtë drejtim. Kodi 
nënvizon si një nga parimet udhëzuese se “gazetarët dhe mediat gjatë gjithë 
kohës duhet të përpiqen të botojnë informacion që, në dijeninë e tyre, është 
i vërtetë, i balancuar dhe i verifikuar” dhe se çdo informacion që publikohet 
duhet të verifikohet dhe shqyrtohet me kujdes.

Kodi paralajmëron hapur me një udhëzim konkret kundër çdo veprimtarie 
mediatike që mund të mashtrojë publikun, duke përfshirë edhe udhëzimin 
për të “treguar qartë rastet kur janë përdorur tekste, dokumente, imazhe dhe 

35 http://www.institutemedia.org/wp-content/uploads/2021/02/kodi-anglisht-fi-
nal.pdf
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tinguj të manipuluar.” po kështu, mediat nuk duhet të publikojnë imazhe, 
materiale audio ose video që shtrembërojnë idetë ose faktet e paraqitura 
nga burimet, me përjashtim të karikaturave, vizatimeve ilustruese zbavitëse, 
ose materialeve humoristike.

Së fundmi, Kodi përmban një kapitull të veçantë për marrëdhëniet me 
burimet e informacionit. në këtë kapitull thuhet që “media duhet të mos 
shtrembërojë dhe as keqpërdorë pohime të bëra në një kontekst specifik,” 
duke iu referuar përpjekjeve për dezinformim edhe kur citohen intervista 
apo informacione nga burimet.

5.3. vetërregullimi në lidhje me seksionin 
e komenteve në media

që kur u hartua Kodi, në vitin 2018, fenomeni i komenteve abuzive dhe 
joetike nga përdoruesit e mediave në internet ishte bërë një problem serioz. 
Për këtë arsye, përveç Kodit, u hartua një manual me udhëzime specifike dhe 
të detajuara36 për mediat online, duke përfshirë edhe një kapitull të veçantë 
mbi parimet që duhen patur parasysh kur kemi të bëjmë me komentet në 
mediat online. ashtu si dhe në rastin e Kodit, respektimi i këtyre udhëzimeve 
varet nga vullneti i mirë i secilës redaksi.

Ky manual i këshillon mediat online që të caktojnë dikë nga redaksia 
për të monitoruar dhe redaktuar përmbajtjen e krijuar nga përdoruesit, 
mundësisht përpara publikimit. po kështu, politikat redaksionale në lidhje 
me këtë lloj përmbajtjeje duhet t’i bëhen të qarta publikut, duke përfshirë 
mënyrën e monitorimit dhe teknologjinë e përdorur. redaksitë mund të 
reagojnë gjithashtu edhe ndaj denoncimeve nga përdorues të tjerë në lidhje 
me ato komente që shkelin rregullat e faqes.

redaksitë duhet të gjejnë mënyra dhe mekanizma që mundësojnë 
identifikimin dhe heqjen e shpejtë të komenteve që përbëjnë gjuhë 
urrejtjeje, që rrezikojnë sigurinë fizike të personave, ose që përbëjnë shkelje 
të rënda të të drejtave të njeriut. përveç kësaj, në këtë manual këshillohet 
me forcë identifikimi dhe heqja e shpejtë e imazheve intime që publikohen 
pa dëshirën e personit.

në raste njoftimi dhe heqje komentesh, manuali i udhëzon redaksitë 
e lajmeve që të veprojnë jo më vonë se 48 orë nga njoftimi, ndërsa 
përmbajtjet që mund të kenë nevojë për shqyrtim të mëtejshëm të hiqen 
vetëm përkohësisht. në këto udhëzime i kushtohet një vëmendje e veçantë 
edhe komenteve anonime, duke vënë në dukje se persona të veçantë mund 
të kenë nevojë për anonimitet, si viktimat e dhunës në familje apo persona 
nga grupe vulnerabël. po kështu, ata përdorues që shkelin shpesh dhe në 

36 iShM,  “Udhëzime etike për gazetarinë online, 2018.
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mënyrë të përsëritur rregullat e përdorimit mund të ndalohen nga hyrja në 
faqe, ose t’u moderohen komentet para publikimit.

5.4. iniciativa të reja për vetërregullimin 
e gjuhës së urrejtjes dhe dezinformimin

Këshilli Shqiptar i Medias krijoi në fillim të vitit 2020 Aleancën për Median 
etike, duke synuar krijimin e një mekanizmi vetërregullues për shqyrtimin 
e ankesave nga publiku. Sipas raportit të fundit, kjo aleancë përfshinte 23 
media online.37 ndonëse qëllimi i aleancës është përmirësimi i sistemit 
të vetë-rregullimit në përgjithësi, aleanca bazohet tek parimet e Kodit të 
etikës kur merr në shqyrtim ankesat e publikut dhe raste të veçanta, dhe për 
këtë arsye ankesat mbi gjuhën e urrejtjes dhe dezinformimit shqyrtohen me 
përparësi. Megjithatë, është ende shumë herët për të vlerësuar ecurinë e 
një nisme të tillë, dhe sa efikase do të jetë në lidhje me ngritjen e një sistemi 
vetërregullues në redaksitë e lajmeve.

5.5. Zbatimi i vetërregullimit në praktikë

Këshilli Shqiptar i Medias vazhdon të monitorojë median dhe të shqyrtojë 
ankesat e publikut për shkelje etike në raportim. paralelisht me këtë 
aktivitet, Këshilli po përpiqet të shtojë numrin e mediave që mbajnë logon 
e Aleancës, që identifikon ato media që i përmbahen vendimeve të Këshillit 
Shqiptar të Medias dhe marrin në konsideratë ankesat e mundshme nga 
publiku. Sidoqoftë, duke patur parasysh vetë natyrën e aleancës dhe faktin 
që krijimi i saj përkoi me shpërthimin e pandemisë, mund të nevojitet më 
shumë kohë për të arritur një nivel të kënaqshëm ndërgjegjësimi rreth 
punës së Këshillit dhe përdorimit më të rregullt të sistemit të ankesave nga 
publiku.

5.6. analizim i rasteve konkrete të vetërregullimit 
ndaj gjuhës së urrejtjes dhe dezinformimit

Këshilli Shqiptar i Medias ka marrë një vendim dhe ka lëshuar një 
deklaratë publike në lidhje me gjuhën e urrejtjes në media, dhe që të dy 
rastet datojnë nga qershori 2021. Gjatë asaj periudhe u zhvilluan një sërë 
debatesh televizive mbi vendime apo masa të marra në vende të tjera, duke 
renditur “prindi 1” dhe “prindi 2” krahas “nëna” dhe “babai” në dokumente 

37 Këshilli Shqiptar i Medias, https://kshm.al/2020/09/30/aleanca-per-media-
etike-mbidhet-per-here-te-dyte-per-percaktimin-e-nje-mekanizmi-veterregul-
lues/
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zyrtare, për të lejuar regjistrimin zyrtar dhe gjithëpërfshirjen e prindërve 
homoseksualë. pas monitorimit të disa mediave online, Këshilli vuri në 
pah se një nga përfaqësueset kryesore të komunitetit lGBti në Shqipëri, 
Xheni Karaj, është cituar gabimisht në media sikur kishte thënë se ky 
komunitet kërkonte që të hiqen termat “nëna” dhe “babai” nga dokumente, 
në vend që të përdoren emërtime të tjera paralelisht me to, duke mundësuar 
përfshirjen në dokumente të çifteve homoseksuale me fëmijë. Këshilli u 
bëri thirrje portaleve në internet që të korrigjojnë informacionin, në mënyrë 
që të shmanget përdorimi i mëtejshëm i gjuhës së urrejtjes të ndezur nga 
ky debat në media.38 Këshilli e lëshoi këtë deklaratë pas raportimeve se 
Karaj kishte marrë kërcënime si pasojë e situatës së krijuar, dhe gjithashtu 
këshilloi me forcë portalet në fjalë që të moderonin komentet e përdoruesve 
në faqet e internetit dhe në mediat sociale në lidhje me këtë temë.

po për këtë çështje, aleanca lGBt paraqiti një ankesë për një artikull që 
raportonte mbi një debat televiziv në studio ku, mes të tjerëve, ishin të 
pranishëm edhe Karaj e një gazetare. Gazetarja citohet t’i ketë thënë 
Karaj se “ajo [gazetarja] ishte grua edhe nënë, dhe se njerëz si Xheni 
po e degjeneronin shoqërinë.”39 Bordi drejtues i Këshillit Shqiptar të 
Medias arriti në përfundimin se citimi në artikull nuk ishte i saktë, dhe se 
paraqitja e Karajit dhe komunitetit lGBt në raportim ishte i njëanshëm 
dhe i pakontekstualizuar, me një ton që nxiste gjuhën e urrejtjes ndaj këtij 
komuniteti. në përfundim, Bordi udhëzoi organin e medias që të ndryshonte 
titullin e artikullit dhe të korrigjojë citimin, si dhe lëshoi rekomandimin që të 
tregohet më shumë kujdes në këtë drejtim.

5.7. Zbatimi i vetërregullimit në platforma globale dhe 
rrjete sociale në vend – shembujt më domethënës lidhur 
me gjuhën e urrejtjes, dezinformimin dhe propagandën

Nuk ka kufizime mbi përdorimin e platformave globale të komunikimit, por 
gjatë viteve të fundit ka patur disa raste të bllokimit të faqeve të internetit 
(shiko kapitullin e mësipërm mbi dezinformimin). përveç rasteve të bllokimit 
të faqeve të internetit me pretendimet se po vihej në rrezik rendi publik, ka 
patur edhe raste kur pretendime për shkelje të së drejtës të autorit kanë 
çuar në bllokimin e të gjithë faqes, në vend që të hiqej vetëm materiali me 
të drejtë autori. në prill 2020, entet rregullatore kërkuan nga kompani që 
ofronin shërbimin e internetit në Shqipëri që të bllokonin 25 faqe interneti 
me kërkesë të aktorit ermal Mamaqi, pasi ky pretendonte se këto faqe kishin 
transmetuar filmin e tij pa zotëruar të drejtat e autorit.40 Kërkesa për të 

38 Këshilli Shqiptar i Medias, https://kshm.al/2021/06/18/deklarate-e-kshm-per-
keqcitimin-dhe-moderimin-e-komenteve-ne-lidhje-me-debatin-e-fundit-qe-perf-
shin-komunitetin-lgbti/
39 Këshilli Shqiptar i Medias, https://kshm.al/2021/06/25/bordi-i-etikes-vendim-

nr-27/
40 https://www.tiranatimes.com/?p=145504
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bllokuar tërësisht ato faqe interneti, dhe jo për të hequr thjesht përmbajtjen 
në fjalë, edhe pse përkohësisht, u konsiderua si ndërhyrje e tepruar. 

përveç kësaj, ka patur disa raste kur media në internet ose faqe në Facebook 
kanë pretenduar se janë denoncuar ose ndëshkuar në mënyrë selektive për 
shkelje të të drejtës së autorit nga kompani për mbrojtjen e të drejtave të 
autorësisë. Këto media pretendojnë se janë vënë në shënjestër për shkak 
të qëndrimit dhe përmbajtjes antiqeveritare, dhe thonë se mediat pro-
qeveritare që përdorin të njëjtat imazhe apo përmbajtje nuk janë denoncuar 
në Facebook apo rrjete të tjera sociale.41

5.8. projekte dhe platforma për raportimin 
e gjuhës së urrejtjes në internet

nuk ka platforma të veçanta për të raportuar gjuhën e urrejtjes në internet, 
përveç ankesave që mund të bëhen pranë Këshillit Shqiptar të Medias për 
shkelje të Kodit të etikës. ndonëse Këshilli nuk është krijuar posaçërisht 
kundër gjuhës së urrejtjes në internet, mund të vijnë ankesa nga kushdo në 
lidhje me këtë çështje.

5.9. projekte dhe platforma për demaskimin 
dhe hedhjen poshtë të dezinformatave

Faktoje.al është një organizatë që verifikon faktet që nga viti 2018. E nisi 
punën si një organizatë që verifikonte vërtetësinë e deklaratave publike të 
politikanëve dhe zyrtarëve publikë, por me kalimin e kohës aktiviteti i saj u 
zgjerua me verifikimin e fakteve dhe vërtetësisë së lajmeve dhe miteve të 
publikuara veçanërisht gjatë pandemisë, si dhe premtimet dhe veprimtarinë 
e qeverisë, dhe ndjekjen e procesit të rindërtimit pas tërmetit të nëntorit 
2019. tani së fundmi, kanë hapur në faqen e tyre rubrikën “Fakto dhe ti,” 
që fton qytetarët të shprehin ankesat e tyre në lidhje me rindërtimin pas 
tërmetit, ose çdo problem tjetër që mund të ndiqet nga Faktoje.al për llogari 
të tyre. Kjo është një nismë e re, dhe mbetet për t’u parë se si do të jetë 
reagimi dhe pjesëmarrja e publikut.

5.10. vetërregullimi i komunikimit 
politik (parlamenti, etj.)

Deputetët duhet të respektojnë Kodin e Sjelljes të deputetit42, të miratuar 
në vitin 2018. ndër të tjera, Kodi i Sjelljes ndalon përdorimin e gjuhës së 

41 Birn Shqipëri, “qeverisja e internetit në Shqipëri dhe roli i saj në lirinë e medi-
as,”2020.
42 https://www.parlament.al/Files/raporteStatistika/Kodi%20i%20Sjelljes.pdf
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pahijshme, fyese ose kërcënuese, ndërsa ofendimet e sulmet fizike janë 
rreptësisht të ndaluara. po kështu, deputetëve u ndalohet të përdorin 
gjuhë që nxit urrejtje në bazë race, gjinie, moshe, kombësie, përkatësie 
etnike, fetare, statusi social dhe ekonomik, gjendje civile, orientim seksual, 
përkatësisë në një grup pakice, etj. ata duhet gjithashtu që të shmangin çdo 
formë diskriminimi dhe stereotipash në aktivitetet e tyre të përditshme, si në 
deklarata politike, apo gjatë aktiviteteve parlamentare e jashtëparlamentare. 

përveç kësaj, Udhëzuesi i Detajuar për Sjelljen në Kuvend43 kërkon nga 
deputetët që të shmangin çdo sjellje diskriminuese të fshehur ose të 
tërthortë për shkak të racës, orientimit seksual, bindjeve ose ndonjë 
çështje tjetër. ndaj tyre mund të ndërmerren masa të rënda disiplinore 
nëse përdorin gjuhë diskriminuese ose përçmuese. Ka patur disa raste të 
gjuhës të dhunshme si pjesë e fjalës politike në Kuvend, dhe përdorimit 
të një retorike që konsiderohej se nxiste dhunë, por pjesa më e madhe e 
masave disiplinore lidhen me shkeljen e procedurës parlamentare dhe jo 
me gjuhën e urrejtjes.

5.11. Shembuj të mirë në vetërregullimin 
e gjuhës së urrejtjes dhe dezinformimit

Është e vështirë që të identifikohen shembuj të mirë në vetërregullimin e 
gjuhës së urrejtjes dhe dezinformimit. Do të ishte shumë pozitive sikur 
shembuj të mirë vetërregullimi të vinin drejtpërdrejt nga organet e medias, 
që duhet ta konsiderojnë situatën aktuale si kërcënim për zbatimin e 
misionit të tyre dhe reputacionin e tyre në përgjithësi. në këtë këndvështrim, 
pjesëmarrja e 23 mediave online në aleancën për Median etike është sigurisht 
një zhvillim mjaft pozitiv, pasi është hedhur një hap konkret dhe është vënë 
si objektiv ndërgjegjësimi i medias dhe publikut se tashmë ekziston një 
mekanizëm ankimimi për ta vënë median përpara përgjegjësisë. Ky është 
një hap i rëndësishëm, pasi në rastin e ankesave edhe vetë media vihet në 
kontakt të drejtpërdrejtë me publikun. po kështu, prania e një organizate 
për verifikimin e fakteve dhe shtrirja e fushës së saj të veprimtarisë është 
sigurisht një zhvillim pozitiv, pasi mundëson verifikimin e drejtpërdrejtë të 
deklaratave dhe veprimtarisë në terren të zyrtarëve publikë.

43 https://www.parlament.al/Files/raporteStatistika/Udhezuesi%20ne%20By-
ro-i%20zbardhur-%20e%20hene15%20tetor.pdf
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6. reKoManDiMe MBi politiKat (DraFt)
� Si organizmat ekzistuese brenda entit rregullator të medias audiovizive, 
ashtu dhe nisma e vetërregullimit nga Këshilli Shqiptar i Medias duhet të 
jenë më proaktive në monitorimin e shkeljeve, dhe të nxisin mediat që të 
vetërregullojnë punën, të korrigjojnë gabimet e tyre, si dhe të promovojnë 
një ndjesi më të madhe përgjegjësie tek organet mediatike për të metat dhe 
gabimet në raportim.

� Dispozitat e legjislacionit për gjuhën e urrejtjes dhe dezinformimin duhet 
të rishikohen për të pasqyruar zhvillimet e reja, por kjo duhet bërë vetëm pas 
një analize të thellë të bazuar në prova dhe konsultimeve të gjera me të gjithë 
palët e interesuara.

� Si mediat tradicionale ashtu edhe ato në internet duhet të angazhohen për 
ngritjen e një sistemi vetërregullimi, si individualisht ashtu edhe si sektor, 
për të respektuar parimet etike në raportim, duke përfshirë edhe shmangien 
e gjuhës dhe narrativës së urrejtjes.

� Mediat duhet t’i krijojnë përdoruesve mundësinë për t’i kontaktuar 
për ankesa, dhe të respektojnë parimet e publikimit të korrigjimeve ose 
përgënjeshtrimeve atëherë kur është e nevojshme.

� Mediat online duhet të merren seriozisht dhe me përgjegjësi me çështjen 
e moderimit të komenteve të përdoruesve të tyre, në një mënyrë që të mos 
cenojë lirinë e shprehjes, por edhe të respektojë të drejtën e privatësisë dhe 
dinjitetit njerëzor.

� organizatat e shoqërisë civile duhet ta ngrenë më shumë zërin kur hasin 
raste të gjuhës së urrejtjes në media, duhet të kërkojnë me forcë pasqyrimin 
korrekt të çështjeve në fjalë, dhe duhet të marrin iniciativën për të nisur 
një debat publik në këtë drejtim. Përpjekjet nuk duhet të kufizohen vetëm 
në identifikimin e narrativave apo gjuhës së urrejtjes, por duhet të ofrohen 
alternativa, si p.sh. demaskimi i këtyre rasteve nëpërmjet platformave të 
verifikimit të fakteve. 

� Duhet të ushtohen përpjekje të vazhdueshme nga të gjithë faktorët për 
përmirësimin e situatës në lidhje me edukimin mediatik. qeveria duhet të 
miratojë strategji dhe politika të qarta për përfshirjen e edukimit mediatik 
në kurrikulat mësimore në formatin e duhur. aktivistët e shoqërisë civile 
duhet të intensifikojnë përpjekjet e tyre për të rritur ndërgjegjësimin mbi të 
menduarit kritik dhe edukimin mediatik. institucionet publike dhe shoqëria 
civile duhet të koordinojnë përpjekjet në këtë drejtim, duke përfshirë edhe 
mediat në mbështetje të këtyre nismave dhe politikave.

� Duhet të organizohen më shpesh fushata të ndërgjegjësimit publik për të 
nxjerrë në pah standardet dhe arritjet profesionale në media, duke kontribuar 
kështu në zhvillimin e një debati publik mbi rolin dhe sjelljen e medias.



KORNIZA LIGJORE DHE VETËRREGULLUESE KUNDËR GJUHËS 
SË URREJTJES DHE DEZINFORMIMIT NË SHQIPËRI

Rregullimi i gjuhës së urrejtjes

23

në lidhje me autorin

ilda londo është diplomuar në gazetari dhe shkenca poltike. ajo është 
Koordinatore e punës Kërkimore pranë institutit Shqiptar të Medias. ajo është 
autore e një sërë punimesh e studimesh kërkimore, mbi çështje të zhvillimit 
të medias, etikës mediatike e profesionalizmit, dhe analiza të përmbajtjeve
mediatike.
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Ky botim është një pjesë e komponentit kërkimor të projektit përBallJe. 
Ky komponent përfshin një seri parashtrimesh për KorniZën liGJore Dhe 
vetërreGUllUeSe KUnDër GJUhëS Së UrreJtJeS Dhe DeZinForMiMit 
në Shqipëri, Bosnjë dhe hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni të veriut, 
Serbi dhe turqi. Seria gjithashtu përmban një factsheet me shembuj nga 
mekanizmat rregulluese dhe vetërregulluese në nivelin e Bashkimit europian 
dhe shteteve anëtare të Be.

nëntë organizata të zhvillimit të mediave në Ballkanin perëndimor dhe në 
Turqi kanë bashkuar forcat nën një projekt të financuar nga BE, ‘PËRBALLJE: 
përpjekje e shoqërisë civile për të konsoliduar lirinë e medias dhe për të 
luftuar dezinformimin dhe propagandën e urrejtjes në Ballkanin perëndimor 
dhe turqi’. projekti tre vjeçar koordinohet nga rrjeti i evropës Juglindore për 
profesionalizimin e Medias (SeenpM), një rrjet i organizatave të zhvillimit 
të medias në evropën qendrore dhe Juglindore, dhe zbatohet në partneritet 
me: institutin Shqiptar të Medias në tiranë, Fondacionin Mediacentar 
në Sarajevë, Kosovo 2.0 në prishtinë, institutin e Medias e Malit të Zi në 
podgoricë, institutin Maqedonas të Medias në Shkup, Shkollën e Gazetarisë 
të novi Sad në novi Sad, institutin e paqes në lubjanë dhe Bianet në Stamboll.


