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Hyrje 
Raporti hulumtues mbi përdorimin e gjuhës 
së urrejtjes në mediat kosovare publiko-
het nga ATRC në partneritet me RADC, dhe 
është përkrahur nga Ambasada Holandeze 
në Kosovë, në kuadër të programit MATRA 
“Luftimi i Urrjejtes në Kosovë” (Combat Hate in 
Kosova). Qëllimi i këtij hulumtimi është eviden-
timi i përdorimit të gjuhës së urrejtjes në baza 
etnike, gjinore, racore, fetare dhe të tjera në 
publik dhe luftimin e këtij fenomeni i cili nxitë 
akte apo krime të urrejtjes. ATRC dhe RADC 
përmes këtij aktiviteti hulumtues ka krijuar një 
databazë dhe ka hartuar këtë raport i cili do 
ta informoj publikun, të nxis reagim më efektiv 
institucional ndaj rasteve të urrejtjes dhe të 
zhvillojë burime lokale për ta adresuar atë në 
mënyrë efektive. 

Ky raport bazohet në hulumtimin e mediave 
të shkruara dhe audiovizive për periudhën 
janar-qershor 2019, dhe janar-qershor 2020. 
Në pjesën e dytë të vitit 2021, ATRC dhe RADC 
përmes të njejtit projekt synon të realizoj hu-
lumtim dhe të publikoj rezultatet e raportit të 
dytë i cili do mbuloj periudhën qershor-dhjetor 
2019, dhe qershor-dhjetor 2020. Grumbullimi 
dhe klasifikimi i të dhënave është realizuar nga 
periudha 01 tetor dhe ka përfunduar me 15 
nëntor 2019.  Të dhënat e paraqitura në këtë 
raport bazohen në dabatazën kryesore e cila 
është edhe pronë intelektuale e organizatës 
ATRC.

Raporti ndjekë strukturën e raporteve të ng-
jashme hulumtuese, ku fillohet me ofrimin e 
informacioneve të nevojshme mbi definicionet 
e përdorura, përzgjedhjen e mostrës, si dhe 
grumbullimin dhe klasifikimin e të dhënave. 
Pjesa e dytë fokusohet në kornizën juridike në 
Kosovë dhe në botë që rregullon ndalimin dhe 
sanksionimin e gjuhës së urrejtjes në diskursin 
publik. Në këtë pjesë ofrohet një perpsektivë 
krahasuese mes shteteve të trajtuara, dhe 
praktikave të mira të cilat mund të shërbejnë 

si model për Kosovën. Pjesa e tretë ekskluz-
ivisht paraqet të dhënat e hulumtimit, trendet 
kryesore për kategori, dhe lidhjen mes variab-
lave. Kjo është pjesa kryesore e të gjeturave 
të hulumtimit. Në pjesën e katërt ofrohet një 
pasqyrë e karakteristikave kryesore gjuhësore 
që përdoren në diskursin medial në Kosovë, 
dhe interpretim mbi të gjeturat e pjesës para-
prake. Në pjesën e pestë jepen rekomandimet 
duke iu referuar të gjeturave, dhe praktikave të 
mira ndërkombëtare. 

Ky hulumtim nuk synon arritjen e përfundi-
meve finale mbi përdorimin e gjuhës së urre-
jtjes në mediat kosovare, dhe as nuk synon që 
të dhënat e publikuara në këtë raport të jenë 
universalisht të aplikueshme jashtë kohës dhe 
kontekstit të dhënë. Përkundrazi, qëllimi i këtij 
hulumtimi është që të nxis hulumtimin dhe 
diskutimin publik mbi këtë temë, e cila përg-
jithësisht zë vend margjinal në Kosovë. Përmes 
këtij raporti synojmë promovimin e debatit të 
shëndosh publik mbi etikën dhe parimet pro-
fesionale në mediat kosovare kur raportojnë 
për grupe dhe komunitete të diskriminuara 
dhe lehtë të cënueshme. Duke njohur rolin e 
pazëvendësueshëm që mediat kanë jo vetëm 
në raportimin e ngjarjeve që përbëjnë jetën 
tonë kolektive dhe publike, por më e rëndë-
sishmja, edhe në formësimin e  qëndrimeve të 
publikut ndaj fenomeneve shoqërore, ky raport 
tenton të hapë rrugë për hulumtime të tjera, 
të cilat do e problematizonin më tej këtë rol të 
medias në shoqëritë post-konfliktuale dhe në 
tranzicion (jo vetëm ekonomik por edhe vleror) 
si Kosova. 
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Raporti ‘Hulumtimi i Gjuhës së Urrejtjes në 
Kosovë 2019/2020 I’ është hulumtimi i parë 
empirik mbi përdorimin e gjuhës së urrejtjes në 
mediat kosovare. Si i tillë, ky raport përfaqëson 
një hap të rëndësishëm në monitorimin e mb-
ulueshmërisë mediatike të ngjarjeve që kanë 
të bëjnë me komunitetet në Kosovë të cilat 
janë më të cënueshme dhe të ekspozuara ndaj 
diskriminimit verbal. Qëllimi i këtij raporti është 
të ofroj evidencë shkencore mbi përdorim-
in e gjuhës të urrejtjes në mediat e Kosovës, 
dhe ekspozon mënyrat përmes të cilave ko-
munitetet etnike, LGBTIQ, dhe migrantët 
konstruktohen si ’të tjerë’ në këto media. Për 
këtë qëllim raporti ekzaminon në mënyrë 
kritike raportimet mediatike ndaj këtyre ko-
muniteteve, duke dekonstruktuar gjuhën e 
përdorur për të portretizuar këto komunitete, 
apo duke shfaqur thirrjet që nënkuptohen nga 
përdorimi i gjuhës diskriminuese. 

Në nivel të metodologjisë, raporti mbështetet 
në metodën kualitative të analizës së përm-
bajtjes e cila mundëson hulumtuesin të iden-
tifikojë kornizat dominate që përdoren për të 
portretizuar komunitetet target, dhe lidhjet 
semantike që përdoren për të konskruktuar 
’tjetrin’ në rarport me pjesën tjetër të popull-
sisë. Kjo metodë është aplikuar për analizën 
tekstuale të 10 mediave online, dhe analizën 
linguistike të 6 kanaleve televizive. Raporti ka 
përdorur kritere objektive për të përcaktuar 
cilat media përfishen në hulumtim, dhe për 
të rritur sa më shumë që është e mundshme 
gjeneralizimin e të gjeturave. Në mënyrë që të 
mundësohet krahasimi i trendeve, shqyrtimi i 
artikujve dhe emisioneve në këto media është 
realizuar për dy periudha gjashtëmujore, 1 
janar 2019 – 30 qershor 2019, dhe 1 janar 
2020 – 30 qershor 2020. Hulumtimi ka apli-
kuar mostrën e popullsisë totale dhe mostrën 

e rëndomtë për të përzgjedhur artikujt për 
analizën tekstuale, dhe mostrën e kriteriumit 
për analizën gjuhësore të emisioneve tele-
vizive. Në total, 2,512 materiale tekstuale dhe 
201 materiale audiovizive janë analizuar dhe 
transferuar në databazën kryesore. 

Në nivel agregat, të gjeturat tregojnë që për 
periudhën e analizuar, 12.05% e artikujve 
online dhe 9.30% e emisioneve televizive për-
dorin gjuhë të urrejtjes ndaj komuniteteve tar-
get, ose citojnë në mënyrë të gabuar personat 
që përdorin gjuhë të urrejtjes ndaj grupeve të 
caktuara. Është e rëndësishme të theksohet 
se korniza dominante në artikujt online përsh-
kruan tjetrin si të dhunshëm, dhe të rrezikshëm 
për shoqërinë. Kjo pasohet nga raportimet 
ofenduese ndaj traditave dhe stilit të jetesës të 
komuniteteve, dhe më pak nga raportimet që 
në mënyrë eksplicite ose implicite nxisin urre-
jtje ose bëjnë thirrje për vrasjen e pjesëtarëve 
të komuniteteve të caktuara. Në anën tjetër, 
kornizat dominuese në emisionet televizive 
reprezentojnë në kontekst negativ, parag-
jykues dhe të dhunshme komunitetet target. 

Në nivel të grupit, rezultatet tregojnë se në 
artikujt online dhe emisionet televizive, komu-
nitetet jo-serbe (Rom, Ashkali dhe Egjipitan) 
janë më së shumti të targetuar nga gjuha e 
urrejtjes, të pasuar nga serbët, dhe më pak 
nga migrantët dhe komuniteti LGBTIQ. Më 
specifikisht, për Komunitetet Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian mediat i paraqesin ata agresor 
(kundër anëtarëve të vet komunitetit), 
predator seksual, dhe kultura e tyre asociohet 
me mungesën e higjienës dhe 
përgjegjshmërisë. Në lidhje me LGBTIQ, 
korniza dominuese raportuese është ajo që i 
targe-ton pjesëtarët e këtij komuniteti si 
devijues, 



dhe të papërshtatshëm me vlerat kombëtare. 
Për migrantët/refugjatët raportimet mediale 
i paraqesin ata si të rrezikshëm, agresor, dhe 
manipulatorë. Për më tepër, ata paraqiten si 
faktor destabiliteti në Kosovë, si dhe si element 
të lëvizjeve ekstremiste nga Lindja e Mesme. 
Për serbët, raportimet i asociojnë të gjithë ser-
bët me krimet e luftës, dhe nënvizojnë papër-
shtatshmërinë mes shqiptarëve dhe serbëve, 
dhe portretizimet e tyre si agresorë janë dom-
inante. 

Raporti poashtu përmbanë një seksion mbi 
praktikat më të mira ndërkombëtare për 
parandalimin e përdorimit të gjuhës së ur-

rejtjes në diskursin publik. Seksioni fokuso-
het në kodet e etikës të miratuara në shtetet 
demokratike, dhe në mekanizmat e suk-
sesshëm vetrregullues që garantojnë raportim 
fer mbi fenomenet shoqërore, pa kompremen-
tuar pavarësinë editorial të mediave. Raporti 
poashtu ofron një listë rekomandimesh për të 
gjithë aktorët relevant të përfshirë në diskurin 
publik, të cilat nësë implementohet mund të 
sensibilizojnë mediat dhe aktorët e tjerë mbi 
efektet e gjuhës së urrejtjes në formësimin e 
opinioneve dhe qëndrimeve të audiencës ndaj 
komuniteteve të caktuara.
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1.Definicionet bazë, 
metodologjia e përdorur 
dhe selektimi i mediave për 
analizë

1.1 Definicioni i zgjedhur dhe elementet 
kryesore të gjuhës së urrejtjes

Termi  ‘gjuhë e urrejtjes’ bashkë me termat e 
tjerë me të cilat ky term ndër-shkëmbehet, 
paraqet një nga termet më problematike në 
kuptimin e definimit dhe demarkimit të tij, si 
dhe aplikueshmërisë së tij në rastet konkrete. 
Kjo vështirësi nuk është e natyrës vetëm tekni-
ke – në gjetjen e një definicioni i cili do ishte 
gjithëpërfshirës por jo cënues i lirisë së shpre-
hjes- por edhe i karakterit evolutiv të vetë 
termit përgjatë këtyre 70 viteve të fundit.  Në 
lidhje me të parën, duhet theksuar që në fillim, 
se debatet e sotme mbi ndalimin e gjuhës së 
urrejtjes vazhdimisht zhvillohen në raport me 
lirinë e shprehjes, dhe se këto diskutime gjith-
monë problematizojnë kompromisin që duhet 
gjetur mes lirisë fundamentale për tu shprehur 
lirshëm, dhe asaj për barazi dhe dinjitet. Sa i 
përket të dytës,  ‘gjuha e urrejtjes’ është term 
që në thelb (ang. inherently) është i ndryshue-
shëm, dhe thellësisht i ngulitur në kontekstin në 
të cilin paraqitet, duke e bërë kështu nevojën 
përdefinimin e saj një përpjekje jo për definici-
one universale dhe tej-historike, por përkun-

drazi,  për përcaktimfluid, të lokalizuar dhe 
historik. Për këtë arsye, studiuesit e shfaqjes së 
gjuhës së urrejtjes – për dallim nga studiuesit 
e konceptit dhe juristëve që trajtojnë gjuhën 
e urrejtjes si koncept, dhe jo si fenomen- kur 
analizojnë prezencën e gjuhës së urrejtjes në 
diskursin publik, gjithmonë mbështeten në 
definicionet e Organizatave Ndërkombëtare,  
si mundësia e vetme për t’i ikë arbitraritetit të 
një fenomeni pa definicion të gjithëpranuar. 
Konventat Ndërkombëtare të cilat konsituo-
jnë të Drejtën Ndërkombëtare për të Drejtat 
e Njeriut, vazhdimisht kanë përfshirë ndalim-
in e gjuhës së urrejtjes në dispozitivin e tyre, 
duke na ofruar kështu një burim kredibil për 
të mbështetur hulumtimet mbi shfaqjen dhe 
implikimet e gjuhës së urrejtjes në shoqëritë e 
targetuara.

Ndër dokumentet e para ndërkombëtare të 
cilat ndër tjerash adresojnë edhe gjuhën e 
urrejtjes është Deklarata Universale për të 
Drejtat e Njeriut (DUDNj, 1948), e cila edhe pse 

I.Definicionet bazë, metodologjia e përdorur  
dhe selektimi i mediave për analizë
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në mënyrë eksplicite nuk  konstituon ‘gjuhën e 
urrejtjes’  si kategori më vete, ofron ‘mbrotje 
nga diskriminimi’  dhe ‘nga nxitja e diskriminim-
it’ si dispozita të cilat kufizojnë të drejtën për tu 
shprehur lirshëm. Në të njejtën frymë, neni 29 
i DUDNj-së i referohet obligimeve ndaj komu-
nitetit dhe njeh mundësinë e kufizimit të disa të 
drejtave për të mundësuar ‘njohjen dhe res-
pektimin e lirive’ për të gjithë.  Që nga ajo kohë, 
janë miratuar një mori instrumentesh ndër-
kombëtare të cilat progresivisht kanë njohur 
nevojën për eleminimin e gjuhës  së urrejtjes, 
dhe kanë elaboruar rrethanat që justifikojnë 
kufizimin e lirisë së shprehjes.1Në këtë frymë 
janë zhvilluar edhe instrumentet rajonale për 
të Drejtat e Njeriut të cilat janë më specifike në 
adresimin e gjuhës së urrejtjes sepse i përg-
jigjen nevojave të veçanta dhe kontekstuale të 
rajoneve të ndryshme. 2

Duke qenë se nuk ka një definicion të stan-
dardizuar i cili përdoret nga secili instrument 
ndërkombëtar (definimi i ‘gjuhës së urrejtjes’ 
nga aktet e ndryshme në fakt reflekton de-
batet e kohës mbi kompromisin mes ‘lirisë së 
shprehjes’ dhe ‘gjuhës së urrejtjes’), ky hulum-
tim do mbështetet në definimin që ka dalë nga 
Komiteti i Ministrave në kuadër të Këshillit të 
Evropës (1997), i cili edhe pse nuk është një 
definicion zyrtar, paraqet një nga përkufizimet 
më gjithëpërfshirës mbi gjuhën e urrejtjes.  Ky 
definicion i KiE-së definion gjuhën e urrejtjes si 
kategori e cila: 

“përfshinë të gjitha format e shprehjes të 
cilat shpërndajnë, nxisin, promovojnë ose 
justifikojnë urretjen racore, ksenofobinë, an-

1 Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të drejtave civile dhe politike (1978) për herë të parë në mënyrë eksplicite kërkon nga shtetet nënshkruese që të 
ndalojnë me ligj “avokimin e urrejtjes kombëtare, racore apo religjioze  e cila mund të përbëj thirrje për diskriminim, armiqësi dhe dhunë’ (Neni 20, pika 2). 
Megjithatë, Konventa është tepër e kujdesshme në autorizimin e kufizimeve të lirisë së shprehjes, duke prezantuar rrethanat konkrete të cila duhet përmbushur 
para se të ndërmirren masat ndaj gjuhës së supozuar si problematike. Njejtë, Konventa Ndërkombëtare për Eleminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit 
Racor (1969) i kërkon shteteve të ndalojnë me ligj ‘ të gjitha format e propagandës dhe organizimeve të cilat janë të bazuara në teori të superioritetit të një race, 
grupi të një ngjyre apo origjine etnike’ (Neni 4 (a)).

2  Ndër instrumentet më të njohura rajonale janë: Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut (1950),  Konventa Amerikane për të Drejtat e Njeriut (1969), Karta 
Afrikane për të Drejtat e Njeriut dhe të Popujve (1981)

3 Rekomandimi Nr. R (97) 20 i Këshillit të Evropës, 1997. Për më shumë, shih: https://rm.coe.int/1680505d5b
4  Ky definicion u zgjerua më vonë për të përfshirë edhe orientimin seksual si karakteristikë e mbrojtur. Për më shumë, shih: https://search.coe.int/cm/Pages/

result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a

ti-Semitizmin ose forma të tjera të urrejtjes që 
bazohen në intolerancë, përfshirë intolerancën 
e shprehur përmes nacionalizmit agresiv, 
etnocentrizmit, diskriminimit dhe armiqësisë 
ndaj minoriteteve, migrantëve apo njerëzve 
me origjinë imigrante”3

Ky definicion konsiderohet si përkufizimi më 
gjithëpërfshirës4 i ‘gjuhës së urrejtjes’ sepse 
nuk kufizohet vetëm në ndalimin e gjuhës 
së urrejtjes si akt (si manifestim i fundëm i 
gjuhës së urrejtjes), por përfshinë edhe aktet e 
ndërmjetme siç është shpërndarja, nxitja, pro-
movimi dhe justifikimi i gjuhës së urrejtjes. Në 
këtë kuptim, implikimet e këtij definicioni  janë 
që përgjegjësia për gjuhën e urrejtjes nuk bie 
vetëm mbi personin që shpreh atë, por edhe 
në palët që shërbejnë si platforma për shpërn-
darjen dhe promovimin e kësaj gjuhe. Po 
ashtu, definicioni ofron bazë të gjerë të karak-
teristikave të mbrojtura, të cilat përfshijnë një 
gamë të gjerë të bazave të intolerancës. Ky 
definicion ka qenë më i përshtatshmi për qëlli-
met e këtij hulumtimi për shkak se objekt stu-
dimi ka qenë studimi i gjuhës së përdorur në 
media ndaj komuniteteve që konsiderohen të 
margjinalizuara në Kosovë- të cilat jo vetëm që 
mund të jenë si agjentë primar të shprehjes së 
gjuhës së urrejtjes, por edhe përçues të kësaj 
gjuhe nga akterët e tjerë. Pra, ky definicion 
mundëson analizimin e qëndrimeve të me-
diave karshi komuniteteve të margjinalizuara 
kur këto qëndrime shprehin politikat redakto-
riale të mediumit, por edhe kur ato shërbejnë 
si platforma për nxitje të urrejtjes nga palë të 
treta. Me fjalë të tjera, objekt shqyrtimi i këtij 
hulumtimi është materiali tekstual dhe audio-
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viziv në raport me komunitetet e zgjedhura, ku 
klasifikimi i artikujve dhe emisioneve televizive 
si materiale me përmbajtje problematike është 
bërë duke pasë parasysh qëndrimet e medi-
as karshi fenomenit që raporton (qëndrimi i 
shkruesit të artikullit), dhe mënyrën sesi media 
paraqet qëndrimet e palëve të tjera karshi 
fenomenit në fjalë (fjalët e cituara apo para-
frazuara të personave të tretë).

Në nivel të analizës, hulumtimi ka klasifikuar si 
materiale me gjuhë të urrejtjes ata artikuj apo 
emisione televizive të cilat shprehin apo nxi-
sin urretje ndaj personave/komuniteteve mbi 
bazën e një karakteristike të pandryshueshme, 
fikse dhe që përbën element fundamental 
për identitetin e personit/komunitetit të tar-
getuar. Mbi këtë bazë, artikujt dhe emisionet 
e klasifikuara si materiale me përmbajtje me 
gjuhë të urrejtjes përmbushin këtë kriter të 
rëndësishëm, i cili na mundëson identifikimin 
më të lehtë të shfaqjes së gjuhës së urrejtjes, 
por edhe na shërben si mekanizëm për të 
mos keqklasifikuar materialet të cilat lehtë-
sisht mund të bien në domenin e shprehjes së 
lirë të mendimit. Sa për ilustrim, një artikull i 
cili flet për “rrezikun që paraqesin imigrantët 
myslimanë për Kosovën” mund të klasifikohet 
si gjuhë e urrejtjes ndaj imigrantëve, sepse 
të qenurit myslimanë (pjesë fundamentale e 
identitetit të personit/imigrantit) problemati-
zohet dhe asocohet me veprimet potenciale 
të dhunshme. Ndërsa një artikull që flet mbi 
‘veprat kriminale të presidentit sirian’ nuk 
përbën gjuhë të urrejtjes, sepse vepra (krimi-
nale) është individualizuar, dhe nuk ndërlidhet 
me një veçori të pandryshueshme të subjektit 
(presidentit sirian), por me pozitën e tij si politi-
kan, kryetar partie, udhëheqës sekti etj (afilaci-
one vullnetare, të ndryshueshme). 

5  Për më shumë informacione mbi politikat e BE-së kundër gjuhës të urrejtjes dhe praktikat gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, shih: https://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655135/IPOL_STU(2020)655135_EN.pdf

6  Këto kritere janë të shpjeguara më detajisht në: https://www.refworld.org/pdfid/50bf56ee2.pdf

Përveç këtij kriteri bazik, ky hulumtim 
mbështetet në praktikat e Gjykatave naciona-
le kur trajtojnë rastet që kanë lidhje me pre-
tendime për gjuhë të urretjes.5 Në trajtimin 
e këtyre rasteve, gjykatat përdorin kritere të 
qarta të cilat ndihmojnë në përcaktimin se 
një shprehje e caktuar kualifikohet si gjuhë e 
urrejtjes. Gjatë hulumtimit dhe klasifikimit të 
të dhënave, ne kemi përdorur këto kritere për 
të vendosur nëse një material i caktuar kalon 
‘pragun’ për t’u cilësuar si material që nxitë 
gjuhë të urrejtjes ndaj komunitetit të caktuar. 
Këto kritere janë6: 

1. Konteksti, i cili i referohet rrethanave 
shoqërore dhe politike në të cilin shfaqet gjuha 
e urrejtjes. Kjo në praktikë nënkupton njohjen e 
konflikteve/tensioneve prevalente të shoqërisë 
nën hulumtim, në kohën kur është shfaqur 
gjuha e urrejtjes. Duke u bazuar në këtë kriter, 
hulumtimi ka trajtuar materialet nën dritën e 
tensioneve shoqërore dhe etnike në Kosovë, 
me fokus të veçantë në njohjen e strukturave 
dominante të pushtetit shoqëror, politik dhe 
kulturor të cilat margjinalizojnë komunitetet e 
caktuara, dhe institucionalizojnë dhe përligjin 
diskriminimin. 

2. Identifikimi i folësit, apo njohja e au-
toritetit të personit i cili shpreh gjuhën e ur-
rejtjes është e rendësishme për të kuptuar 
efektin që mund të ketë shprehja e caktuar tek 
grupi i cili e sheh folësin si autoritet që mund të 
influencoj veprimet e veta. Siç do shihet edhe 
në pjesën e rezultateve, ka një numër të kon-
siderueshëm rastesh ku persona në cilësinë e 
autoritetit fetar/politik apo profesional nxisin 
dhe promovojnë gjuhë të urrejtjes ndaj komu-
niteteve të caktuara, duke ndikuar kështu në 
formimin e qëndrimeve të ndjekësve të tyre.
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3. Qëllimi është një kriter tjetër i rëndë-
sishëm për të identifikuar nëse nxitja e urrejtjes 
ka qenë e planifikuar apo lëshim i pamenduar 
i folësit. Edhe pse është e vështirë të gjendet 
me siguri se cili ka qenë qëllimi i vërtetë pra-
pa një shprehje, gjykatësit zakonisht shohin se 
sa shpesh personi në fjalë ka përdorur fjalën 
e caktuar, historikun e opinioneve të folësit, si 
dhe se sa eksplicite ka qenë urrejtja në shpre-
hjen e përdorur. Njejtë, edhe ky hulumtim ka 
klasifikuar si materiale problematike ato ar-
tikuj/emisione të cilat kanë shfaqur trend të 
gjuhës ose shprehjes së përdorur dhe aspek-
teve semantike të artikullit/emisionit në fjalë.

7  Për më shumë informacione mbi analizën e përmbajtjes si metodë, shih: http://www.umsl.edu/~wilmarthp/mrpc-web-resources/content-analysis.pdf

4. Intensiteti dhe mundësia për të shkaktu-
ar dëm, është kriteri tjetër plotësues i cili anal-
izon frekuencën e shfaqjes së gjuhës së urre-
jtjes dhe mundësinë reale që shprehja të nxitë 
dhunë ndaj personit/komunitetit të targetu-
ar. Në rastin e këtij hulumtimi, ky kriter është 
aplikuar për të analizuar se si është kornizuar 
komuniteti i targetuar nga shprehjet e folësit, 
dhe cila është thirrja implicite që shprehja 
ngërthen kundër komunitetit të targetuar. 

Kriteret e listuara më lartë në të njejtën kohë 
janë edhe elementet kryesore të gjuhës së ur-
rejtjes, dhe ky hulumtim është mbështetur në 
to për të analizuar dhe klasifikuar artikujt dhe 
emisionet e trajtuara. 

1.2 Analiza e përmbajtjes dhe njësitë e 
analizës

Në grumbullimin dhe interpretimin e të 
dhënave, ky hulumtim ka përdorur metodën 
kualitative të analizës së përmbajtjes, e cila 
mundëson identifikimin e fjalëve/simboleve 
dominuese brenda një teksti/emisioni dhe 
analizën e mesazheve eksplicite apo implicite 
në materialin nën shqyrtim7. Hulumtuesit e 
këtij raporti kanë përdorur analizën e përmba-
jtjes si instrument për të përcaktuar prezencën 
e gjuhës së urrejtjes në materialet e shqyr-
tuara, dhe raportet mes subjekteve kryesore 
të shfaqura në material. Më specifikisht, ky 
hulumtim është mbështetur në analizën rel-
acionale të përmbajtjes (ang. relational con-

tent analysis) e cila përqendrohet jo vetëm 
në konstatimin e prezencës së fjalëve prob-
lematike, por edhe në ekzaminimin e raporteve 
semantike që ndërtohen rreth këtyre fjalëve. 
Me fjalë të tjera, hulumtimi nuk reduktohet 
në gjetjen e fjalëve raciste/homofobike/kse-
nofobe, por edhe në mesazhet implicite të 
koduara në material, e të cilat janë shumë të 
rëndësishme për të kuptuar sesi konstruktohet 
‘tjetri’ dhe raportet e ‘tij’ me pjesën ‘tjetër’ të 
shoqërisë.Arsyeshmëria prapa zgjedhjes së 
kësaj metode konsiston në njohjen e faktit se 
media jo vetëm që është pasqyrim  i realitetit 
shoqëror, por  edhe në të njejtë kohë ndikon në 
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formësimin (konstruktimin) e këtij realiteti. Dhe, 
duke qenë se ‘gjuha’ e përdorur në komunikim-
in medial nuk është neutrale në kuptimin e të 
qenurit e shkëputur nga vlerat dominuese të 
shoqërisë në të cilën vepron,  analiza e përm-
bajtjes mundëson dekonstruktimin e fjalorit të 
përditshëm medial, dhe mënyrat sesi leksikoni 
mediatik reflekton dhe kontribon aktivisht në 
stabilizimin e narrativavedominuese të sho-
qërisë. 8 Për këtë arsye, metoda e analizës së 
përmbajtjes i përshtatet më së shumti qëllimit 
të këtij hulumtimi i cili është i orientuar jo vetëm 
në gjetjen e shprehjeve eksplicite që nxisin 
urretje, por edhe trendeve reprezentuese mbi 
komunitetet e margjinalizuara që nxisin urrejtje 
dhe janë të koduara në raportimin e përdit-
shëm mediatik. 

Në këtë kuptim, ky hulumtim shkon përtej 
identifikimit të fjalëve/zhargonit pezhorativ të 
përdorura nga mediat për komunitetet e tar-
getuara, por edhe problematizon mënyrën e 
raportimit mediatik për këto komunitete edhe 
kur nuk ka fjalë problematike në materialin e 
shqyrtuar. Siç është shfaqur edhe mëposh-
të, numri më i madh i artikujve/emisioneve të 
klasifikuara si materie me përmbajtje me gjuhë 
të urrejtjes nuk përdorin fjalë eksplicite kundër 
komunitetit të targetuar, por paraqesin (ose 
konstruktojnë) komunitetin target në raporte 
diskriminuese/inferiore/të dhunshme ndaj 
komunitetit shumicë. Për këtë arsye, hulumtimi 
ka përdor një skemë të shkallëzuar të klasifi-
kimit të të dhënave, ku artikujt janë katego-
rizuar sipas mënyrës sesi është konstruktuar 
komuniteti i targetuar, dhe thirrjes implicite që 
nënkuptohet nga përmbajtja.  Kështu, përmes 
analizës së përmajtjes kemi klasifikuar si nx-
itëse të urrejtjes të gjitha ato artikuj/emisione 
të cilat e paraqesin veprimin e subjektit si re-

8  Për më shumë mbi rolin e medias në krijimin dhe konstruktimin e realiteteve shoqërore, shih Fowler, R (1991), Discourse and Ideology in the Press, Routlege, New 
York

9  Tek minoritetet jo-serbe duhet të theksohet se janë analizuar artikujt dhe emisionet që kanë të bëjnë me minoritetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian, për arsye se 
ndaj këtyre minoriteteve ka diskriminim sistematik, dhe të kaluar me tensione me komunitetin shumicë. Të dhënat tregojnë se gjuha e urrejtjes është ekskluzivisht 
e drejtuar ndaj pjesëtarëve të etnisë Rome, Egjiptase dhe Ashkalike. Përmbajtja e kësaj gjuhe dhe mënyra sesi konstruktohet ‘tjetri’ është i njejtë për këto tri etni, 
me diferenca të papërfillshme për analizën.

zultat i tipareve të pandryshueshme të subjek-
tit. Për ilustrim, raportimet e mediave se ‘një 
rom vrau vëllaun e tij’ janë raportime raciste 
dhe nxisin urrejte ndaj anëtarëve të minorite-
tit rom, sepse nga të gjitha tiparet e dorasit, 
shkruesi i artikullit zgjedh përkatësinë etnike të 
dorasit për të raportuar veprimin e tij. Në këtë 
aspekt, analiza e përmbajtjes ka mundësuar 
kuptimin e këtyre strukturave semiotike të cilat 
krijojnë perceptime tek audienca mbi komu-
nitetet e caktuara, dhe kështu kontribuojnë në 
mirëmbajtjen dhe riprodhimin e paragjykimeve 
ndaj këtyre komuniteteve. 

Kjo metodë është aplikuar për grumbullimin 
dhe interpretimin e të dhënave për 4 grupe 
shoqërore të cilat si minoritete,konsiderohen 
si më të cënueshmet në diskursin publik.  Këto 
4 grupe të cilat shërbejnë edhe si njësitë krye-
sore të analizës janë: Komuniteti Serb, 
LGBTIQ, Imigrantët/Refugjatët, dhe 
komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian jo-ser-be. 
Arsyet kryesore për përfshirjen e këtyre 
kategorive në hulumtim ka të bëj me raportet 
e tensionuara/konfliktuoze me komunitetin 
shumicë (rasti i komunitetit Serb), tabutë sho-
qërore mbi seksualitetin (komuniteti LGBTIQ), 
paragjykimet kulturore (Imigrantët/Refug-
jatët), dhe paragjykimet etnike (minoritetet jo-
serbe)9.Në pjesën e rezultateve do shi-
het sesi për këto grupe në media raportohet 
permes termave binarë ‘ne dhe ata’, dhe se 
vazhdimisht veprimet e anëtarëve të këtyre 
grupeve spjegohen si rrjedhoja të natyrshme 
të përkatësisë së tyre (të qenurit imigrant/
refugjat asocohet me dhunën dhe plaçkitjen, 
dhe të qenurit serb me krimet e luftës së 
fundit në Kosovë). Për këtë arsye, është e 
pritshme qëkëto paragjykime dhe kjo 
mosnjohje e thellë e ‘grupit tjetër’ të 
manifestohet edhe në di-skursin publik, 
përkatësisht në media si artiku-
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lueset kryesore të këtij diskursi.Këto njësi krye-
sore të analizës janë ekzaminuar në raport me 
‘bazat e gjuhës të urrejtjes’ (bias categories), 
të cilat shërbejnë për të identifikuar bazën mbi 
të cilën ndërtohet gjuha e urrejtjes dhe targe-
tohet grupi i caktuar shoqëror. Të gjeturat 
kryesore tregojnë se gjuha e urrejtjes ndaj 
grupeve të përzgjedhura bazohet në: etninë/

10  Duke qenë se Kosova nuk është listuar në platform, mediat kosovare shfaqën në listën e mediave nga Shqipëria. 
11  Meqenëse grumbullimi i të dhënave ka filluar në Tetor 2019, janë përzgjedhur 7 mediat e rankuara më së miri në fillim muajit Tetor 2019. Nga rënditja janë 

larguar mediat nga Shqipëria, dhe janë konsideruar vetëm mediat kosovare. 
12  Në pjesën e rezultateve këto media janë paraqitur të koduara për të ruajtur reputacionin e tyre. Mediat janë koduaar me nurmat nga 1 deri 10. 
13  Siç do paraqitet edhe në pjesën e të dhënave, mediat e përzgjedhura lokale vështirë se përmbushin të gjitha këto kritere. Megjithatë, në krahasim me mediat e tjera 

lokale janë vlerësuar si më të përshtatshmet për këtë hulumtim. 

racën dhe orientimin seksual. Ka raste kur 
baza e paragjykimit është e dyfishtë, dhe grupi 
i targetuar (njësia e analizës) është subjekt i 
gjuhës së urrejtes edhe mbi baza etnike dhe të 
orientimit seksual (baza të gjuhës së urrejtjes).

1.3 Përzgjedhja e mediave, grumbullimi 
i të dhënave dhe klasifikimi i të 
gjeturave

Ky hulumtim është fokusuar në analizën e 
përmbajtjes së artikujve dhe emisioneve nga 
mediat kosovare të frekuencës nacionale dhe 
lokale. Në total janë përzgjedhur 10 media 
elektronike për analizën tekstuale të artikujve 
medial, dhe 6 kanale televizive për analizën 
e gjuhës së përdorur në emisionet televizive 
(materialeve audiovizive). Në mënyrë që të 
kemi një pasqyrë sa më të përgjithshme mbi 
diferencat e mundshme brenda mediave të 
Kosovës sa i përket gjuhës së urrejtjes,ky hu-
lumtim ka analizuar artikujt elektronik të 7 
mediave elektronike që kanë audiencë në nivel 
nacional, dhe 3 media të frekuencës lokale. Të 
7 mediat elektronike me audiencë nacionale 
janë përzgjedhur duke i’u referuar rankimit 
në platformën www.alexa.com, e cila ofron 

rankim dhe analiza mbi trafikun e webfaqeve 
për secilin shtet.10 Duke iu referuar listës së 
ofruar nga kjo platformë, janë përzgjedhur 7 
mediat e rankuara si të para për nga audien-
ca.11Këto media janë: koha.net, gazetaexpress.
com, indeksonline.net, klankosova.tv, lajmi.
net, telegrafi.com, dhe kallxo.com.12Ndërsa 3 
mediat lokale janë përzgjedhur duke marrë 
parasysh kriteret: 1) Të jenë aktive së paku që 
nga 1 janari 2019, 2) të jenë sa më origjinale 
në mbulueshmërinë mediale, dhe sa më pak 
të kopjojnë lajmet emediave qëndrore, dhe 
3) të kenë arkivë digjitale funksionale, dhe 4)
mundësisht të jenë media nga qendrat më të
mëdha të Kosovës13.  Këto media janë: veriu.
info, tvprizreni.info, dhe drenicapress.com. Sa
i përket analizës së materialeve audiovizive,
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janë analizuar emisionet e mediave kryesore 
nacionale: RTK, KTV, RTV 21, Klan Kosova, Tv 
Dukagjini, dhe T7. 

Hulumtimi i i artikujve dhe emsioneve të 
këtyre mediave është bërë në dy periudha 
gjashtëmujore, 1 janar 2019 – 30 qershor 
2019, dhe 1 janar 2020- 30 qershor 2020. 
Arsyeja e zgjedhjes së kësaj periudhe moni-
toruese ka të bëj me gjetjen dhe krahasimin e 
trendeve raportuese mes dy gjashtëmujorëve, 
dhe analizimin e ndryshimeve eventuale në 
diskursin medial nga një periudhë në tjetrën. 
Mostra e përdorur për analizimin e materi-
aleve tekstuale ka qenë mostra e popullsisë 
totale, dhe mostra e thjeshtë e rëndomtë. 
Mostra e popullsisë totale është përdorur për 
shqyrtimin e artikujve për komunitetin LGBTIQ, 
Imigrantët/Refugjatët, dhe Komunitetet Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian. Kjo nënkupton që janë 
shqyrtuar të gjithë artikujt e shkruar (nga të 
gjitha rubrikat) dhe të qasshëm për këto 
kategori, duke rritur kështu kredibilitetin dhe 
reprezentimin të të gjeturave.

14  Arsyeja kryesore për aplikimin e kësaj mostre ka të bëj me numrin enorm të artikujve të gjeneruar nga fjala kyçe ‘serb’, me ç’rast është bërë i pamundshëm 
shqyrtimi i gjithë artikujve

15  Për më shumë informacione mbi përdorimin e kësaj mostre në hulumtimet kualitative, shih: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4012002/

Mostra e thjeshtë e rëndomtë është përdorur 
për komunitetin serb, e cila nënkupton përzg-
jedhjen e rëndomtë të artikujve, ku secili artikull 
ka gjasa të barabarta për tu zgjedhur nga hu-
lumtuesi.14 Ndërsa për materialet audiovizive 
(emisionet), është përdorur mostra e bazuar 
në kritere të paracaktuara (criterion sampling) 
e cila konsiston në zgjedhjen e atyre njësive 
(emisioneve) për analizë të cilat plotësojnë 
disa kritere të paracaktuara nga hulumtuesi.15 
Në lidhje me këtë, hulumtimi është fokusuar 
në gjetjen e emisioneve në datat ku gjasat që 
të përmendet komuniteti i caktuar janë më të 
mëdha në krahasim me datat e tjera. Me fjalë 
të tjera, emisionet janë trajtuar në datat e 
paracaktuara, sepse hulumtuesi ka vlerësuar 
se në ato data do diskutohet për 4 grupet e 
zgjedhura. Për secilin medium janëpërzgjed-
hur dy emisione: 1) Lajmet qëndrore të secilit 
medium, dhe 2) një (1) emision ku diskutohet 
mbi ngjarje politike dhe kulturore. Në tabelën 
mëposhtë është paraqitur mostra e përdorur 
për të dy llojet e analizave, tekstuale dhe atë 
audiovizive.

I.Definicionet bazë, metodologjia e përdorur
dhe selektimi i mediave për analizë
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Mediat 
elektronike

Artikujt e 
perzgjedhur

Televizionet

Emisionet

Datat

GazetaEx-
press.com, 
koha.net, 
klankosova.tv, 
telegrafi.com, 
indeksonline.com, 
lajmi.net, 
kallxo.com, 
tvprizreni.info, 
drenicapress.com

GazetaEx-
press.com, 
koha.net, klankoso-
va.tv, telegrafi.com, 
indeksonline.com, 
lajmi.net, 
kallxo.com, 
tvprizreni.info, 
drenicapress.com

GazetaEx-
press.com, 
koha.net, 
klankosova.tv, 
telegrafi.com, 
indeksonline.com, 
lajmi.net, 
kallxo.com, 
tvprizreni.info, 
drenicapress.com

GazetaEx-
press.com, 
koha.net, klankoso-
va.tv, telegrafi.com, 
indeksonline.com, 
lajmi.net, 
kallxo.com, 
tvprizreni.info, 
drenicapress.com

Te gjithe artikujt e 
gjeneruar per 
periudhen 1 
Janar- 30 
Qershor 2019 
dhe 1 Janar - 30 
qershor 2002

RTK, Klan 
Kosova, RTV 
21, KTV, T7, 
TV Dukagjini

RTK, Klan 
Kosova, RTV 
21, KTV, T7, 
TV Dukagjini

RTK, Klan 
Kosova, RTV 
21, KTV, T7, 
TV Dukagjini

RTK, Klan 
Kosova, RTV 
21, KTV, T7, 
TV Dukagjini

Lajmet 
Qendrore (x6), 
IMAZH, info 
Magazina, Bon 
Bon, Express, 
Frontal, Debat 
Plus

Lajmet 
Qendrore (x6), 
IMAZH, info 
Magazina, Bon 
Bon, Express, 
Frontal, Debat 
Plus

Lajmet 
Qendrore (x6), 
IMAZH, info 
Magazina, Bon 
Bon, Express, 
Frontal, Debat 
Plus

Lajmet 
Qendrore (x6), 
IMAZH, info 
Magazina, Bon 
Bon, Express, 
Frontal, Debat 
Plus

15 Shkurt 
2019/2020
8 Prill 2019/2020
24 Qershor 
2019/2020
28-31 Maj 2019

Artikujt e perzgjedhur 
sipas mostres se 
rendomte

15 Shkurt 
2019/2020
8 Prill 2019/2020
24 Qershor 
2019/2020
28-31 Maj 2019

Te gjithe artikujt e 
gjeneruar per 
periudhen 1 Janar- 30 
Qershor 2019 dhe 1 
Janar - 30 qershor 
2002

17 Maj 
2019/2020

Te gjithe artikujt e 
gjeneruar per 
periudhen 1 Janar- 30 
Qershor 2019 dhe 1 
Janar - 30 qershor 
2002

20 Qershor 
2019/2020 dhe 
disa te tjera te 
marra nga 
materialet e 
gjetura gjate 
analizimit te 
materialeve 
tekstuale

TARGET GRUPET 

Materialet tekstuale 

Komunitetet Rom  
Ashkali dhe Egjiptian

Serb LGBTIQ Imigrante/
Refugjate

Materialet audiovizive 

Mostra e aplikuar në hulumtimin e 
materialeve teksutale dhe audiovizive

Figura 1:
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Ka gjuhë të 
urrejtjes dhe 
implikohet 
vrasja në 
mënyrë direkte 
apo 
metaforkike 
ndaj 
komunitetit 
nën shqyrtim

Ka gjuhë të 
urrejtjes dhe 
implikohet 
dhuna në 
mënyrë direkte 
apo 
metaforkike 
ndaj 
komunitetit 
nën shqyrtim

Ka gjuhë të 
urrejtjes 
përmes 
reprezentimit 
të dhunshëm 
të komunitetit 
nën shqyrtim

Ka gjuhë të 
urrejtjes 
përmes 
reprezentim-
it negativ, 
por jo të 
dhunshëm 
të 
komunitetit 
nën shqyrtim

Nuk ka 
gjuhë të 
urrejtjes, 
megithatë ka 
paragjyki-
me/qasje 
esencializu-
ese ndaj 
komunitetit 
nën shqyrtim

Nuk 
përmendet 
grupi nën 
shqyrtim

Përmendet 
grupi, por 
nuk ka 
gjuhë të 
urre-
jtjes/gjuhë 
neutrale

Nuk ka gjuhë të 
urrejtjes, 
megithatë ka 
paragjyki-
me/qasje 
esencializuese 
ndaj 
komunitetit nën 
shqyrtim

Ka gjuhë të 
urrejtjes 
përmes 
reprezentimit 
negativ, por 
jo të 
dhunshëm të 
komunitetit 
nën shqyrtim

Ka gjuhë të 
urrejtjes 
përmes 
reprezentimit 
të dhunshëm 
të komunitetit 
nën shqyrtim

Klasifikimi i gjuhës së urrejtjes dhe asaj 
paragjykuese sipas ngjyrave përkatëse

Figura 2:

Të dhënat janë grumbulluar përmes arkivave 
elektronike të mediave, apo kanaleve tjera 
alternative (kanalet zyrtare në Youtube, dhe 
facebook). Artikujt dhe emisionet e gjeneruara 
janë analizuar edhe hulumtuesi varësisht nga 
përmbajtja ka vendosur nëse përmbajtja kual-
ifikohet si artikull/emision me gjuhë të urrejtjes. 
Secili artikull i vlerësuar me përmbajtje prob-
lematike i është nënshtruar analizës së përm-
bajtjes dhe është vendosur në bazën kryesore 
të të dhënave, ku ndër tjerash është vendosur 
fjalia problematike, baza e paragjykimit, sub-
jekti që pëson nga veprimi i supozuar i komu-
nitetit të targetuar, dhe kornizimi që media i 
bën komunitetit target. Filtra të ngjashëm janë 
përdorur edhe për grumbullimin e të dhënave 
nga materialet audiovizive, me disa rubrika 
shtesë (vendosja e minutave të emisionit ku 

folësi shpreh gjuhë të urrejtjes, dhe cilësia e 
folësit). Pas grumbullimit të të dhënave, hu-
lumtuesi ka klasifikuar artikujt/emisionet me 
gjuhë të urrejtjes sipas një skeme me 5 ngjyra, 
ku secila ngjyrë ka pasë një spjegim se cilët ar-
tikuj/emisione duhet vendosur. Në këtë skemë 
është përfshirë edhe një ngjyrë për klasifikimin 
e artikujve të cilët nuk kanë gjuhë të urrejtjes, 
megjithatë përdorin gjuhë paragjykuese 
dhe esencialiste.  Në figurën mëposhtë janë 
paraqitur ngjyrat të cilat kanë shërbyer për të 
klasfikuar artikujt. 

*Ngjyrat për grumbullimin e të dhënave audiovizive*Ngjyrat për grumbullimin e të dhënave tekstuale * 

I.Definicionet bazë, metodologjia e përdorur  
dhe selektimi i mediave për analizë
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Figura 2:

2. Aspekte krahasuese mes 
standardeve të aplikueshme 

në Kosovë dhe në botë
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2. Aspekte krahasuese mes 
standardeve të aplikueshme 
në Kosovë dhe në botë 

2.1 Korniza nacionale juridike kundër 
nxitjes së urrejtjes dhe standardet 
etike të aplikueshme në Kosovë

16  Neni 40, paragrafi i parë i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
17  Neni 40, paragrafi i dytë i Kushtetutës së Republikës së Kosovës

Korniza nacionale kundër nxitjes së urrejtjes 
në Kosovë përbëhet nga disa akte të cilat si 
të ndara trajtojnë  aspekte të ndryshme të 
ndalimit dhe sanksionimit të nxitjes së urrejtjes. 
Kushtetuta e Kosovës trajton gjuhën e urrejtjes 
në nenin ku trajton të drejtën “për të shprehur, 
për të shpërndarë dhe për të marrë informa-
cione, mendime dhe mesazhe të tjera, pa u 
penguar nga askush”. 16 Një paragraf më posh-
të, Kushtetuta lejon mundësinë e kufizimit të 
lirisë së shprehjes “me ligj në raste kur një gjë e 
tillë është e domosdoshme për parandalimin e 
nxitjes dhe provokimit të dhunës dhe armiqë-
sive në baza të urrejtjes racore, kombëtare, 
etnike ose fetare”17. Kjo përfshirje e gjuhës së 
urrejtjes si kufizim i lirisë së shprehjes reflekton 
praktikat ndërkombëtare të ndalimit të gjuhës 
së urrejtjes, të cilat tentojnë të evitojnë tra-
jtimin e gjuhës së urrejtjes si ‘rregullim apriori’ 

i lirisë së shprehjes. Për këtë arsye, qëllim-
shëm ndalimi i nxitjes së urrejtjes formulohet 
si kufizim që i përgjigjet rrethanave të domos-
doshme (në rastet kur rrezikohet siguria kom-
bëtare apo kohezioni shoqëror). Kjo dispozitë 
kushtetuese është reflektuar direkt në Kodin 
Penal të Kosovës dhe në sanksionimin penal të 
nxitjes së urrejtjes. Madje, Kodi Penal i Kosovës 
ofron një listë më të gjerë të karakteristikave të 
mbrojtura (Neni 70, paragrafi 2, nënparagrafi 
2.12), duke përfshirë edhe orientimin seksual, 
gjuhën, aftësitë e kufizuara, gjendjen ekono-
mike etj.  Ky Kod është progresiv në kuptimin 
që klasifikon si rrethanë rënduese krimin e kry-
er për motive të urrejtjes mbi bazat e ofruara. 
Sa i përket sanksionimit të gjuhës së urrejtjes, 
ky Kod në Nenin 141 (Nxitja e përçarjes dhe 
mos durimit), paragrafi 1, sanksionon:

II. Aspekte krahasuese mes standardeve 
të aplikueshme në Kosovë dhe në botë
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“Kushdo që nxit ose përhap publikisht urre-
jtje, përçarje dhe mos durim midis grupeve 
kombëtare, racore, fetare, etnike e të tjera, 
apo bazuar në orientimin seksual, identitetin 
gjinor dhe karakteristikat e tjera personale, në 
mënyrën e cila mund të prishë rendin publik 
dënohet me gjobë ose me burgim deri në pesë 
(5) vjet”18(nënvizimi i shtuar)

Paragrafet e tjera të këtij neni sanksiono-
jnë penalisht nxitjen dhe përçarjen që çon në 
akte të dhunës dhe trazira shoqërore (para-
grafët 2, 3 dhe 4).19 Përveç Kodit Penal i cili 
ofron sanksionimgjithëpërfshirës të nxitjes dhe 
promovimit të gjuhës së urrejtjes, Kosova ka 
miratuar edhe Ligjin 05L-021 për mbrojtjen 
nga diskriminimi, i cili ofron siguri për person-
at që kanë karakteristika të mbrojtura me ligj 
që nuk do diskriminohen mbi këto baza. Ky ligj 
nuk është i aplikueshëm për ndalimin e gjuhës 
diskriminuese si retorikë, por diskriminimin 
si praktikë në punësim, qasje në shërbime 
publike, arsim, shërbime sociale etj.20 Ndërsa 
sa i përket monitorimit të gjuhës së urrejtjes 
në diskursin mediatik (që është edhe objekt 
shqyrtimi i këtij hulumtimi), Ligji 04/L-44 për 
Komisionin e Pavarur të Mediave (KPM) ndër 
tjerash rregullon edhe mbikqyerjen që duhet 
KPM të ushtroj mbi Ofruesit e Shërbimeve 
Mediale në lidhje me përmbajtjen që transme-
tohet. Përveç licensimit, KPM-ja autorizohet 
që t’i shqyrtojë ankesat për shkelje të kushteve 
të licenses, kodit të sjelljes apo akteve të tjera 
juridike nga ana e transmetuesve (Neni 35, 
paragrafi 1 dhe paragrafi 3). Në rast se KPM 
gjen se transmetuesi ka shkelur dispozitat e 
parapara me ligj, atëherë ka të drejtë të shqip-
tojë gjoba apo edhe ta ndërpres licensën e 
transmetimit (Neni 30, paragrafi 1). 21

18  Neni 141 i Kodit Penal të Republikës së Kosovë, shih: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2834
19  Po aty.
20  Njejtë sikur Kodi Penal, edhe ky ligj ofron një listë të zgjeruar të karakteristikave të mbrojtura. Shpjegimi për këtë është
21  Për më shumë, shih: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2809
22   Kodi i Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës, shih: http://www.kpm-ks.org/lajmi_i_plot/2297
23  Po aty.

Sa i përket rregullave specifike të transmeti-
mit medial, KPM-ja ka nxjerrë Kodin e Etikës 
për Ofruesit e Shërbimeve Mediale (OSHM) 
në Republikën e Kosovës, i cili ka për qëllim 
caktimin e rregullave etike për transmetuesit 
në mënyrë që raportimi medial mos të cënoj 
sigurinë dhe integritetin territorial, dhe të 
respektoj “diversitetin e trashëgimisë etnike, 
kulturore, dhe fetare në Republikën e Kosovës” 
(Neni 1).22E rëndësishme të theksohet është 
fakti që Kodi i referohet edhe të drejtave dhe 
dinjitetit të njeriut (sipas Konventave dhe 
Deklaratës për të Drejtat e Njeriut), si bazë 
për caktimin e rregullave etike të raportimit 
mediatik. Përveç ndalimit të gjuhës vulgare 
dhe fyese, Kodi i Etikës në Nenin 5 në mënyrë 
specifike trajton nxitjen e urrejtjes: 

“OSHMT-të nuk duhet të nxisin ose promovo-
jnë, qëllimisht ose në mënyrë indirekte, cilëndo 
nga format e diskriminimit dhe jo tolerancës 
dhe nuk duhet të transmentojnë asnjë materi-
al që njollosë një grup etnik apo fetar, apo që 
nënkupton se një grup etnik apo fetar është 
përgjegjës për aktivitete kriminale” 23 (nën-
vizimi i shtuar)

Edhe pse në këtë paragraf Kodi kufizohet në 
përmendjen e etnisë dhe religjionit si baza të 
ndaluara të diskriminimit dhe jo tolerancës, 
paragrafi vijues pas këtij, liston një gamë të 
gjerë karakteristikash të cilat nuk duhet të 
shërbejnë si bazë për gjuhë të urrejtjes (raca, 
ngjyra, gjinia, feja, opinioni politik, orientimi 
seksual, aftësitë e kufizuara etj). Elementet 
kryesore nga ky paragraf dhe paragrafët 
përcjellës, e që kanë rëndësi për të gjeturat e 
këtij hulumtimi janë: 1) gjuha e urretjes është 
e ndaluar edhe kur është implicite, 2) gjen-
eralizimi dhe fajësimi kolektiv për aktivitete 

II. Aspekte krahasuese mes standardeve 
të aplikueshme në Kosovë dhe në botë
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kriminale kualifikohet si gjuhë e urrejtjes, 3) 
ndalohet gjuha që denigron, vendos në pozitë 
të pafavorshme, apo tallë një grup të caktu-
ar,24 4) Referimet rreth përkatësisë racore, 
etnike, fetare, orientimit seksual etj. gjatë 
raportimit të një ngjarje duhet të bëhen vetëm 
kur ky informacion është me rëndësi të drejt-
përdrejt për ngjarjen për të cilën raportohet. 
Siç do shihet tek pjesa e rezultateve të hu-
lumtimit, pjesa më e madhe e materialeve me 
gjuhë të urrejtjes kanë të bëjnë me këto ele-
mente. 

Përveç këtij Kodi i cili është nxjerrë dhe sank-
sionohet nga KPM-ja, mediat e shkruara 
përmes Këshillit të Mediave të Shkruara të 
Kosovës25 kanë nxjerrë Kodin e Mediave të 
Shkruara (2019), si instrument vetërregullues 
mbi politikat redaktoriale të mediave aktive 
në Kosovë. Si trup vetërregullues, ky Këshill 
përmes këtij Kodi njeh rolin krucial që mediat 
kanë jo vetëm në informimin e publikut, por 
edhe në formësimin e opinionit publik mbi 

24  Neni 4, paragrafi 2 i Kodit për OSHM-të.
25  Për më shumë, shiko: https://presscouncil-ks.org/
26  Neni 2, paragrafi 4 i Kodit të Mediave të Shkruara.

fenomenet shoqërore. Për këtë arsye, ky lloj 
organizimi synon caktimin e kritereve minimale 
të raportimit medial pa cënuar pavarësinë ed-
itoriale të mediave anëtare. Pikat kryesore të 
këtij Kodi që kanë rëndësi për të gjeturat e këtij 
hulumtimi janë: 1) Gazetarët dhe redaktorët 
duhet të ndajnë lajmin nga opinioni. Lajmi 
nënkupton “informacion të përbërë nga faktet 
dhe të dhënat, kurse opinioni bart mendime, 
ide, besime apo gjykime vlerësuese nga ana 
e botuesve, gazetarëve dhe redaktorëve”26. 
2) Etnia, orientimi seksual, raca, feja dhe 
karakteristikat e tjera duhet raportuar vetëm 
atëherë kur kanë rëndësi  fundamentale për 
lajmin, 3) Mediat gjatë raportimit të krimeve 
nuk do ta trajtojnë asnjë individ si fajtor, para 
se kjo të konfirmohet nga gjykata. Këto krit-
ere, njejtë si ato të caktuara nga Kodi i KPM-së 
janë aplikuar në klasfikimin e të dhënave, dhe 
rezultatet tregojnë se mosrespektimi i këtyre 
rregullave është mjaft i përhapur në rapor-
timet mediale. 

II. Aspekte krahasuese mes standardeve 
të aplikueshme në Kosovë dhe në botë
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2.2 Vështrim mbi praktikat e 
suksesshme në botë dhe mekanizmat 
vetë-kontrollues kundër gjuhës së 
urrejtjes në mediat e shkruara dhe ato 
audiovizive

27  Për më shumë informacione mbi politikat e BE-së në trajtimin e gjuhës së urrejtjes, shih: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.
html?reference=IPOL_STU(2020)655135

28  Kjo qasje është praktikuar sidomos pas sulmeve të pretenduara seksuale nga ana e refugjatëve në vendet e Evropës Perëndimore. Grupe të esktremit të djathtë 
kanë tentuar të shfrytëzojnë këto ngjarje për të organizuar fushatë propaganduese mbi ‘rrezikun’ e supozouar që vjen nga refugjatët nga Lindja e Mesme. 

29  Mënjëherë pas sulmit në Christchurch në Zelandë të Re, u perhaps nëpër media sociale manifesto i atentatorit, ku spjegon arsyet dhe motivet e sulmit. 

Vendet demokratike të cilat kanë eksperiencë 
më të gjatë të ballafaqimit me fenomenin e 
gjuhës së urrejtjes, kanë zhvilluar mekanizma 
të suksesshëm në parandalimin e shfaqjes dhe 
përhapjes së gjuhës së urrejtjes në diskursin 
publik. Vëmendje e veçantë i kushtohet kri-
jimit të një ambienti ku sfera publike jo vetëm 
mbahet e sigurtë nga elementet ekstremiste 
në shoqëri, por edhe mobilizohen resurse në 
krijimin e kundër-narrativave për të dekon-
struktuar mitet mbi të cilat bazohet gjuha e 
urrejtjes.27 Duke qenë se mekanzimat e krijuar 
për gjuhën e urrejtjes janë shterues, kjo pjesë 
fokusohet në trajtimin e disa kodeve të etikës 
të cilët rregullojnë raportimin mediatik në 
Evropë dhe Australi, dhe në shpjegimin e me-
kanizmave të suksesshëm vetëkontrollues të 
mediave të cilat garantojnë raportim korrekt 
të fenomeneve shoqërore, pa cënuar pa-
varësinë editoriale të mediave. 

Karakteristikat kryesore që dallojnë Kodet 
e Etikës të mediave në vendet demokra-
tike janë:1) Zhvillimi i rregullave të cilat i kor-
respodojnë kontekstit specifik, 2) Njohja e 
specifikave të komuniteteve target të gjuhës 
së urrejtjes, dhe 3) Kujdes i shtuar në fjalët 
e përdorura dhe në afirmimin e opinioneve 

kontroverse të personazheve që njihen si pro-
movues të gjuhës së urrejtjes. Në lidhje me të 
parën, sa për ilustrim, Kodet e Etikës në Bri-
tani, Irlandë dhe Australi kanë zhvilluar rregul-
la specifike të cilat marrin parasysh narrativat 
ekzistente në shoqëri, grupet e cënueshme në 
shoqëri, dhe dinamikat e përgjithshme sho-
qërore. Kështu, këto tri shtete në Kodet e Etikës 
të Medias vazhdimisht përditësojnë praktikat 
e raportimit medial për t’iu përgjigjur gjuhës 
së urrejtjes ndaj migrantëve/refugjatëve në 
kohën kur grupet ekstremiste organizojnë pro-
paganda kundër tyre, ose kur grupe të cak-
tuara etnike janë target sulmesh verbale për 
shkak të një ngjarje të caktuar.28 Këto praktika 
udhëzojnë gazetarët që para raportimit, 
të kenë parasysh tendencat dominuese të 
reprezentimit të grupeve të cënueshme nga 
grupet ekstremiste, dhe të neutralizojnë këto 
tendenca duke ofruar fakte që destabilizojnë 
diskursin ekstremist. Në Australi, për shembull, 
pas sulmeve terroriste ndaj disa pjesëtarëve të 
komunitetit musliman në Zelandën e Re, medi-
at janë udhëzuar që të jenë të kujdesshme kur 
raportojnë për manifeston e atenatorit29, dhe 
të mos raportojnë mbi qëndrimet e grupeve 
apo personave që përkrahin veprime të tilla. 
Njejtë, ky Kod u përditësua gjatë të ashtuqua-
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jturës ‘krizë e refugjatëve’, ku mediat u treguan 
të kujdesshme në përdorimin e termeve ‘imi-
grantë ilegal’, dhe ‘azilkërkues fallco’, sepse këto 
mund të nxisin paragjykime tek audienca. Në 
lidhje me njohjen e specifikave të komuniteteve 
të margjinalizuara, mediat në Britani dhe Ir-
landë kanë vendosur rregulla për raportimin e 
lajmeve të cilat mund të jenë të ndjeshme për 
komunitetet e caktuara. Kjo në praktikë është 
përkthyer në rregulla specifike se si të raporto-
het për minoritetet etnike, religjioze dhe ko-
munitetin LGBTIQ. Në rastet e raportimit mbi 
ngjarje që kanë të bëjnë me migrantët, mediat 
janë rekomanduar të japin edhe perspektivat 
e vetë imigrantëve/refugjatëve dhe të rapor-
tojnë storiet e vuajtjeve dhe sfidave me të cilat 
janë ballafaquar gjatë rrugëtimit drejt vendeve 
të destinacionit.30Në rastet kur një grup apo 
personazh që njihet për retorikë ekstremiste 
shpreh qëndrime problematike, mediat kanë 
të drejtë të mos shndërrohen në platformë për 
shpërndarjen e këtyre qëndrimeve tek publiku, 
dhe duhet të mbajnë anën e grupit të cënuar 
duke e dënuar publikishit avokimin e dhunës 
dhe urrejtjes. 31

Mekanizmi i dytë i rëndësishëm i zhvilluar në 
vendet demokratike për të kontrolluar gjuhën 
e urrejtjes, është krijimi i kapaciteteve vetër-
regulluese të mediave, të cilat evitojnë ndë-
rhyrjen e autoriteteve shtetërore në politikat 
redaktoriale, duke i mundësuar mediave të 
vendosin vetë për rregullat e raportimit. Ideja 

30  Për më shumë mbi rregullat e raportimit të medias mbi racën, shih: Updated NUJ race reporting guidelines - National Union of Journalists
31  Po aty.
32  Për më shumë, shih: http://europeanjournalists.org/mediaagainsthate/wp-content/uploads/2018/02/Self-regulation-and-%E2%80%98hate-

speech%E2%80%99-on-social-media-platforms_final_digital.pdf
33  Për më shumë informacione, shih: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-

code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en

prapa këtyre mekanizmave është që mediat 
të vetëorganizojnë struktura vullnetare të cilat 
i mbajnë ato përgjegjëse ndaj publikut mbi 
materialin e transmetuar dhe vlerat e prom-
ovuara.  Në shtetet e Bashkimit Evropian kjo 
është praktikë mjaft e përhapur dhe është 
dëshmuar efikase në garantimin e zbatimit 
të Kodeve të Etikës. Për aranzhimin e këtij 
mekanizmi kërkohet organizimi i mediave 
përmes formatit të Këshillit të Gazetarëve, i 
cili është përgjegjës për nxjerrjen, përditësmin 
dhe monitorimin e Kodit të Etikës.32Në një kohë 
ku përdorimi i mediave sociale është shumë 
i përhapur, ky lloj vetërregullimi i mundëson 
mediave të kontrollojnë komentet e palëve të 
tjera në materialet e shpërndara nga ta, dhe të 
reagojnë më shpejt për largimin e komenteve 
problematike. Në këtë drejtim, iniciativa e 
Komisionit Evropian e vitit 2016 për të nxjerrë 
Kodin e Sjelljes, ku në bashkëpunim me organi-
zata përfaqësuese të mediave, i kërkohet plat-
formave kryesore si Facebook, Twitter, Youtube 
dhe Microsoft të mundësojnë raportimin e 
komenteve me gjuhë të urrejtjes, dhe të krijojnë 
mekanizma për vlerësimin e këtyre komenteve, 
dhe nëse vlerësohet se komenti i caktuar 
përmbanë gjuhë të urrejtjes, duhet të largohet 
nga platforma.  Zbatimi i këtij Kodi monitorohet 
nga një rrjet i organizatave të shoqërisë civile 
nga vende të ndryshme të BE-së, të cilat testo-
jnë efiçiencën në reagim të këtyre kompanive, 
dhe rekomandojnë ndryshime në rast nevoje.33
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3. Të gjeturat kryesore të hulumtimit 
dhe identifikimi i trendeve 
reprezentuese për komunitetet e 
targetuara

3.1Pasqyrë e përgjithshme e prezencës 
së gjuhës së urrejtjes në mediat e 
përzgjedhura 

Siç është shpjeguar edhe në pjesën e grum-
bullimit të të dhënave, për të gjetur artikujt 
dhe emisionet e mediave nën shqyrtim janë 
përdorur arkivat elektronike të kanaleve zyr-
tare të mediave në platformat e tyre online. 
Për të gjetur artikujt që trajtojnë temat mbi 
komunitetet e përzgjedhura, hulumtuesit kanë 
përdorur disa fjalë kyçe të paracaktuara për 
secilin komunitet. Kërkimi i fjalëve përmes 
opsionit të kërkimit është realizuar duke zbat-
uar rregullin e denominimit më të shkurtër për 
grup shoqëror, në mënyrë që asnjë artikull që i 

referohet grupit shoqëror nën shqyrtim të mos 
mbetet pa u trajtuar. P.sh kërkimi i artikujve 
për komunitetin rom është bërë përmes fjalës 
‘rom’ dhe jo fjalëve ‘rome’, ‘romë’ e cila do i 
përjashtonte nga hulumtimi artikujt që mund 
të përmbajnë vetëm fjalën ‘rom’. Mëposhtë 
janë paraqitur fjalët kyçe të përdorura për 
gjetjen e artikujve për secilin komunitet.

Figura 3: Fjalët kyçe të përdorura për gjetjen e 
artikujve

Komunitetet

Fjalët kyçe Serb, “shka”, 
“shkije”, “shkinë”
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al, lesbike, gay, 
“peder”

Imigrant, refug-
jat, azil 
kerkues, Sirian, 
Afgan, Irakian, 
Maroken, Arab, 
Vranidoll, 
Magure

Rom, ashkali, 
egjiptian, 
“magjup”, 
“gabel”, “jevg”, 
RAE

Imigrant/RefugjatSerb LGBTIQ Komunitetet jo 
serbe
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Siç shihet edhe në tabelë, fjalët kyçe të për-
dorura janë përzgjedhur për të gjeneruar 
artikuj ku gjuha e urrejtjes është eksplicite (që 
përmbajnë gjuhë të drejtpërdrejt të urrejtjes 
si ‘shka’, ‘peder’, ‘magjup’, ‘gabel’ etj.) dhe im-
plicite (që mund të shprehen tërthorazi kur 
përmendin fjalët ‘serb’, ‘homoseksual’, ‘rom’, 
‘refugjat’ etj.). 

Sipas mostrës së spjeguar më herët dhe 
fjalëve kyçe të shprehura këtu, numri total i 
materialeve tekstuale (artikujve) të trajtuara 
është 2,512, ndërsa i materialeve audiovizive 
(emisioneve)është 201. Nga 2,512 artikujt e 
trajtuar, 453 (18.03%) janë me gjuhë prob-
lematike (gjuhë të urrejtjes + gjuhën parag-

jykuese), nga to 314 (12.05%) vetëm me gjuhë 
të urrejtjes. Ndërsa nga 201 emisionet e trajtu-
ara, në 86 prej tyre trajtohen tema për komu-
nitetet e përzgjedhura, ku 12 (13.95%) janë me 
gjuhë paragjykuese (gjuhë të urrejtjes + gjuhë 
paragjykuese), dhe8 (9.30%) janë me gjuhë të 
urrejtjes. 

Në figurat mëposhtë janë paraqitur statistikat 
mbi shpërndarjen e këtyre materialeve sipas 
ngjyrave të klasifikimit të gjuhës problematike 
(të shpjeguara në pjesën 1.3 të këtij raporti).

Komunitetet

Fjalët kyçe Serb, “shka”, 
“shkije”, “shkinë”

LGBTIQ, homo-
seksual, bisek-
sual, transeksu-
al, lesbike, gay, 
“peder”

Imigrant, refug-
jat, azil 
kerkues, Sirian, 
Afgan, Irakian, 
Maroken, Arab, 
Vranidoll, 
Magure

Rom, ashkali, 
egjiptian, 
“magjup”, 
“gabel”, “jevg”, 
RAE

Imigrant/RefugjatSerb LGBTIQ Komunitetet jo 
serbe
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Figura 4: Shpërndarja e gjuhës problematike sipas ngjyrave 
për materialet tekstuale (totali)
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Nga rezultatet e paraqitura më lartë mund të 
shihet se numri më i madh i artikujve të kla-
sifikuar me përmbajtje problematike i takon 
gjuhës e cila reprezenton dhunshëm komu-
nitetin target (ngjyrës së verdhë). Kjo nënkup-
ton dominimin e diskursit që tjetrin e paraqet 
si rrezik për shoqërinë, veprimet, prania ose 
besimet e të cilit refuzohen, demonizohen dhe 
diskriminohen. Siç do shihet edhe në pjesët 
në vijim, konteksti kryesor i raportimit tek këta 
artikuj është krimi, shkelja e ligjit, të bëmat e 
luftës, cënimi i rendit moral, dhe të ngjashme. 
Pas kësaj, gjuha paragjykuese dominon 
reprezentimin e komuniteteve target. Gjuha 
që dominon këta artikuj riprodhon stereotipet 
që ekzistojnë në shoqëri ndaj komuniteteve, 

dhe esencializon veprimet e tyre me përk-
tësinë e tyre etnike apo të orientimit seksual. 
Në këtë lloj gjuhe përmendet përkatësia etnike 
apo seksuale e personit target pa pasë rele-
vancë ky fakt për lajmin, esencializohet tradita 
si pjesë e pandashme e grupit, apo publiko-
hen fotografi të viktimave duke cënuar pri-
vatësinë e personit dhe rrezikuar mirëqënien 
e tij. Reprezentimi negativ vijon me diskurs 
ofendues (ngjyra e gjelbër), thirrje për dhunë 
(e kuqe), dhe më pak thirrje për vrasje (e zezë) 
për komunitetet e përzgjedhura. 

kaltër gjelbër verdhë zezëkuq

Totali (përfshirë gjuhën paragjykuese)
Për sqarime të zbërthimit të ngjyrave 
referohuni tek Faqja 16.

139

224

77

7 6

III. Të gjeturat kryesore të hulumtimit dhe identifikimi i 
trendeve reprezentuese për komunitetet e targetuara



27

Figura 5: Shpërndarja e gjuhës problematike sipas ngjyrave për materialet audiovizive (totali)

Tek materialet audiovizive (emisionet), vërehet se numri i emisioneve që trajtojnë komunitetet 
e përzgjedhura në datat e rëndësishme për ta është relativisht i ultë (42.78% apo 86 nga 201 
emisionet e trajtuara). Nga emisionet e klasifikuara dominon reprezentimi ofendues dhe nega-
tiv i komuniteteve target, ku ofendohen dhe paragjykohen sjelljet e anëtarit/ve të komunitetit të 
caktuar dhe përdoren terma pezhorativ për t’iu referuar atyre. Pas kësaj dominon gjuha parag-
jykuese dhe esencializuese (ngjyra e kaltër), dhe reprezentimi i dhunshëm i komuniteteve në 
shqyrtim (ngjyra e verdhë). 

Figura 6: Shpërndarja e gjuhës problematike sipas komuniteteve e nxjerrë nga materialet tek-
stuale

III. Të gjeturat kryesore të hulumtimit dhe identifikimi i
trendeve reprezentuese për komunitetet e targetuara
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LGBTIQ

Shpërndarja e gjuhës paragjykuese dhe të urrejtjes sipas 
retorikës dhe  llojit të thirrjes.
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Të dhënat e pezantuara më sipër tregojnë 
shpërndarjen e gjuhës problematike në mate-
rialet tekstuale, dhe llojin e gjuhës së përdorur 
për secilin komunitet. Siç shihet, marrë si total, 
komunitetet (Rom, Ashkali dhe Egjip-tian) janë 
më të ekspozuarit nga gjuha e urre-jtjes (133 
artikuj) në artikujt medial, e përcjellë me 
shumë pak dallim nga minoriteti serb (125 
artikuj). Nga artikujt e trajtuar për imigrantët/
refugjatët dhe komunitetin LGTBIQ, 45 arti-kuj 
kanë përdorur gjuhë të urrejtjes për imi-
grantët/refugjatët, dhe 11 artikuj për anëtarët 
e komunitetit LGBTIQ. Duhet theksuar se 
numri i artikujve të gjeneruar për këto dy 
komunitete ka qenë më i vogël sesa për 
minoritetin serb dhe ata jo-serb. Kjo nuk 
nënkupton detyrim-isht se LGBTIQ dhe 
imigrantët/refugjatët janë më pak të 
cënueshëm nga gjuha e urrejtjes, por se për 
këto grupe raportohet më pak dhe në 
periudha kur rritet vizibiliteti i tyre (p.sh 

17 Maj ku mediat raportojnë për komunite-
tin LGBTIQ). Sa i përket shpërndarjes së llojit 
të gjuhës së urrejtjes dhe asaj paragjykuese 
sipas komuniteteve, të dhënat tregojnë se 
minoriteti serb prinë lehtë me reprezentim të 
dhunshëm, ndërsa komunitetet Rom, Ashkali dhe 
Egjiptas pri-jnë sa i përket gjuhës paragjykuese 
ndaj tyre. Gjuha e drejtuar ndaj imigrantëve/
refugjatëve dominohet nga reprezentimi i 
dhunshëm i tyre. E gjetura më interesante 
mund të jetë që komuniteti LGBTIQ është i 
vetmi komunitet ndaj të cilit përdoret gjuhë që 
bën thirrje për vrasjen e tyre. Nga 6 artikujt që 
bëjnë thirr-je për vrasje të ‘tjetrit’, të gjithë janë 
drejtuar ndaj pjesëtarëve të komunitetin 
LGBTIQ, gjë që tregon mbi diskursin radikal 
dhe intimidues që ekziston për këtë komunitet.  
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lematike sipas komuniteteve e nxjerrë 
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Të dhënat e gjeneruara nga emisionet e tra-
jtuara tregojnë se pjesëtarët e komuniteteve 
Rom, Ashkali dhe Egjiptas janë më të 
cënueshëm ndaj gjuhës së ur-rejtjes në 
emisionet e mediave të hulumtuara. Ky numër 
i emisioneve me gjuhë të urrejtjes ndaj 
komuniteteve pakicë është përqëndru-ar 
sidomos në raportimin e rastit të gruas së 
etnisë rome, e cila është linçuar dhe rrahuar 
brutalisht në Majin e vitit të kaluar. Në këtë 
rast mediat jo vetëm që kanë raportuar në 
mënyrë joprofesionale mbi ngjarjet e rrahjes 
së gruas në fjalë, por edhe kanë nxitë turmat 
kundër saj. I rëndësishëm të nënvizohet është 
fakti që gjuha e urrejtes në këtë rast nuk është 
ekskluzivisht e drejtuar ndaj etnisë së viktimës, 
por edhe dyshimeve se ajo mund të jetë trans-

gjinore apo homoseksual. Në këtë rast, pro-
pagandat linçuese kundër saj kanë karakter të 
dyfishtë, të diskriminimit racor dhe orientimit 
seksual. Sa i përket shpërndarjes sipas llojit të 
gjuhës së urrejtjes, vërehet se për komunitetet 
Rom, Ashkali dhe Egjiptas dhe atë Serb ka 
mbulueshmëri më të madhe në datat e zgjed-
hura. Siç shihet, për komunitetet Rom, Ashkali 
dhe Egjiptas dominon gjuha ofenduese dhe 
paragjykuese, ndërsa serbët dhe imigrantët 
reprezentohen si të dhunshëm dhe kornizohen 
si të rrezikshëm për komunitetin shumicë. Rasti 
i emisionit ofendues për komunitetin LGBTIQ 
ka të bëj me rastin e pëmendur të gruas rome, 
ku orientimi seksual i personit ngritet si ar-
sye që e bën viktimën të dyshimtë, dhe objekt 
spekulimesh.
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Figura 8: Incidenca e gjuhës prob-
lematike në të dy gjashtëmujorët për 

materialet tekstuale
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Figura 8.1: Incidenca e gjuhës problematike në raport me artikujt e shqyrtuar (për secilën media) 
në të dy gjashtëmujorët

Dy figurat e paraqitura më lartë janë gjeneru-
ar për të bërë krahasime mbi shfaqjen e 
gjuhës së urrejtjes në mediat e zgjedhura për 
analizë të materialeve tekstuale. Në figurën 
e parë është paraqitur numri i artikujve me 
gjuhë problematike në gjashtëmujorët e parë 
të vitit 2019 dhe atij 2020, ndërsa në figurën 
e dytë është paraqitur incidenca relative e cila 
merrë për bazë numrin e artikujve me gjuhë 
problematike në raport me numrin e artikujve 
të trajtuar. Prezantimi i incidencës relative 
është i nevojshëm për shkak se për disa me-
dia (të shënjuara me *) ka qenë e pamundur 
gjenerimi i artikujve për fjalë të caktuara kyçe 
(për shkak të problemeve të tyre në arkivat 
elektronike), dhe kështu numri më i vogël i ar-
tikujve mund t’i japë atyre avantazh në raport 
me mediat të cilat nuk kanë pasë probleme 
të tilla. Nga ajo që paraqitet në këto figura 
mund të argumentojmë se nuk ka një trend 
konsistent i cili do mund të na japë siguri në 
nxjerrjenepërfundimit se në njërin 6 mujorsh 
ka më shumë shfaqje të gjuhës problematike 
sesa në tjetrin. Ndërsa sa i përket mediave në 
të cilat gjuha problematike është shfaqur me 
frekuencë më të shtuar, të dhënat sugjerojnë 

se për vitin 2019, media 1, 10, 7, dhe 4 janë me-
diat të cilat kanë publikuar më së shumti gjuhë 
problematike. Për vitin 2020, të dhënat flasin 
se mediat 4, 1, 5 dhe 7 kanë më së shumti arti-
kuj me gjuhë problematike, trend i cili tregon se 
gjuha e urrejtjes është më e theksuar tek disa 
media sesa në të tjerat (3 nga 4 mediat gjen-
den në krye të listës në të dy gjashtëmujorët). 
Mbi këtë fakt duhet theksuar se e rëndësishme 
nuk është vetëm identifikimi i mediave që 
përdorin vazhdimisht gjuhë problematike, por 
edhe përmbajtja e gjuhës së përdorur. Me fjalë 
të tjera, ka media të cilat nuk kanë shumë ar-
tikuj për komunitetin e caktuar, por kur shkru-
ajnë për ta, përdorin gjuhë të rëndë ndaj tyre. 
Për këto arsye, hulumtimet kuantitative nuk 
mjaftojnë, sepse megjithë saktësinë që mund 
ta kenë në shfaqjen e trendeve, ato janë të 
pamjaftueshme për të kuptuar arsyet e për-
dorimit të gjuhës së caktuar. 
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3.2 Trendet dominuese për secilin 
komunitet dhe lidhja mes variablave 
relevant

Për të kuptuar më mirë mënyrën sesi mediat 
raportojnë për komunitetet e përzgjedhura, 
ky hulumtim, gjatë grumbullimit të të dhënave 
i ka kushtuar rëndësi të veçantë aspekteve 
kontekstuale të cilat ndihmojnë në identifikimin 
trendeve në paraqitjen e gjuhës së urrejtjes. 
Për të kuptuar sesi konstruktohet frika ndaj 
‘tjetrit’, hulumtuesit gjatë futjes së të dhënave 
në bazën e të dhënave, kanë identifikuar ru-
brikën e artikullit me përmbajtje problematike, 

kornizimin që artikulli i bën grupit target, dhe 
subjektet që artikulli pretendon se pësojnë nga 
‘veprimet/qëndrimet’ e grupit target. Njejtë 
edhe për emisionet, hulumtuesit kanë identi-
fikuar këto aspekte kontekstuale të cilat edhe 
janë përfshirë në paraqitjet grafike mëposhtë.

Figura 9: Shpërndarja e gjuhës problematike 
në materialet tekstuale sipas rubrikave ku 
janë shfaqur (LGBTIQ  dhe Imigrant)
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Të dhënat e paraqitura në figurë për komu-
nitetin LGBTIQ dhe Imigrant/Refugjat trego-
jnë se ekziston një shpërndarje më e gjerë në 
raportimin e ngjarjeve që kanë të bëjnë me 
komunitetin LGBTIQ. Siç shihet, për këtë komu-
nitet dominon gjuha problematike në rapor-

timin e ngjarjeve ditore në Kosovë, e pasuar 
nga lajmet nga bota dhe kuriozitetet. Tek la-
jmet, gjuha problematike kundër LGBTIQ merr 
formën e transmetimit të deklaratave homofo-
bike nga ana e palëve të treta (sidomos për-
faqësuesve fetarë), ku media që transmeton 
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qëndrime të tilla bëhet platformë për shpërn-
darjen e qëndrimeve të tilla homofobike. 
Shumica e mediave transmetojnë opinione 
esktreme pa kurrfarë paralajmërimi se këto 
deklarata janë homofobike dhe diskriminuese. 
Të njejtat trende vërehen edhe tek lajmet nga 
bota, ku mediat plasojnë opinione homofobike 
të liderëve botërorë, pa aplikuar filterë reda-
ktues, apo duke paralajmëruar audiencën mbi 
përmbajtjen e opinionit. Interesenate siç do 
shihet edhe tek pjesa 3 është mënyra e rapor-
timit të homoseksualitetit tek rubrika e Kuri-
oziteteve, ku tiparet e homoseksualitetit anal-
izohen, interrogohen dhe jepen përfundime 
objektifikuese mbi të qenurit homoseksual. Për 
Imigrantët/Refugjatëtdominojnë artikujt që 
përcjellin ngjarjet ditore në lidhje me këtë grup, 

ku raportohet mbi vend ndodhjen e tyre, vep-
rimet e tyre dhe planet e tyre për të qëndruar 
në Kosovë. Për këtë grup flitet me gjuhë prob-
lematike mbi (i)legalitetin e tyre, veprimet ndaj 
komunitetit shumicë, dhe lëvizjet e tyre brenda 
dhe jashtë kufijve. Duhet theksuar se edhe pse 
në figurëshfaqet vetëm 1 artikull në rubrikën 
e kronikës së zezë, ‘kriminaliteti’ i imigrantëve/
refugjatëve zë vend tek rubrika e lajmeve 
ditore. Raportimet nga Rajoni janë kryesisht 
alarmuese dhe sensacionale, të cilët ngrejnë 
alarmin mbi ardhjen e refugjatëve në Kosovë.

Figura 10: Shpërndarja e gjuhës problematike 
në materialet tekstuale sipas rubrikave ku 
janë shfaqur (LGBTIQ  dhe Imigrant)
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Sa i përket komunitetit serb dhe minoriteteve 
Rom, Ashkali, dhe Egjiptian, është interesante 
të analizohet shpërndarja e përqëndruar e 
gjuhës problematike për këto dy grupe. Për 
serbët më së shumti raportohet përmes la-
jmeve ditore, ku natyra e raportimit është e 
larmishme. Dominon raportimi mbi krimet e 
luftës, ku përgjithësohen krimet e luftës së 
fundit me të gjithë serbët, përmendet etnia e 
personit kryesor pa pasë ndonjë relevancë për 
lajmin, si dhe nënvizohen ‘dallimet’ mes ser-
bëve dhe shqiptarëve. Sa i përket raportimeve 
mbi komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian, 
është shumë informues fakti se raportimet 
mbi këto komunitete janë thuajse të barabar-
ta mes lajmeve ditore dhe kronikës së zezë. 

Të dhënat tregojnë se raportimet në rubrikën 
e kronikës së zezë janë më të shprehurat për 
këto komunitete. Përmbajtja e këtyre raporti-
meve është mjaft problematike ku pjesëtarët e 
këtyre komuniteteve vazhdimisht paraqiten si 
dhunues, plaçkitës, dhe abuzues. E njejta nuk 
vërehet kur raportohet për shkeljet dhe veprat 
e pjesëtarëve shumicë. Edhe te lajmet ditore 
dominojnë raportimet mbi sjelljet e ‘pamor-
alshme’ të anëtarëve të këtyre komuniteteve 
dhe dhuna familjare. Abuzimet dhe sjelljet 
devijante seksuale zënë vend të veçantë në 
raportimet ditore të mediave të përzgjedhura. 

Figura 11: Kornizimi i grupit targetuar në ma-
terialet tekstuale
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Në figurën më lartë janë paraqitur kornizat 
kryesore që mediat shfrytëzojnë kur raporto-
jnë me gjuhë problematike për grupet e për-
zgjedhura. Nga të katër (4) grupet, raportimet 
për komunitetin serb përdorin korniza më të 
larmishme, ndërsa tre (3) grupet e tjera rapor-
tohet në mënyrë më konsistente. Të dhënat 
për secilin grup tregojnë se kur raportohet 
për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian, 
kornizat dominante paraqesin personazhet 
nga këto komunitete si agresorë, devijues 
dhe mashtrues. Artikujt të cilët i paraqesin 
pjesëtarët e këtyre komuniteteve si 1) agresorë 
janë ato të cilat raportojnë për krimet e supo-
zura të kryera nga këta pjesëtarë, 2) devijues 
kur raportohet mbi veprat/sjelljet ‘jo normale’ 
si shtatëzania e hershme apo abuzimet sek-
suale, 3) mashtrues, në rastet kur raportohet 
për falsifikim dokumentesh apo veprime që 
shkaktojnë dëme tek pala viktimë.

Për komunitetin LGBTIQ dominojnë kornizat 
raportuese të cilat i targetojnë pjesëtarët e 
këtij komuniteti si devijues, të pa përshtat-
shëm me përkatësinë kombëtare, dhe si 
të rrezikshëm. Sa i përket të parës, rapor-
timet në këtë kategori paraqesin pjesëtarët 
LGBTIQ si shkelës ‘së ligjeve të natyrës/Zotit’ 
ku theksohet prirja ‘abnormale’ e tyre. Tek 
mos përshtatshmëria mes orientimit seksual 
dhe përkatësisë kombëtare problematizohet 

përkatësia seksuale me të qenurit shqiptar, 
ku vetë problematizimi nënkupton apriori 
mospërshtatshmëri mes dy identiteteve që 
duken si ekskluzivisht përjashtuese. Ndërsa, si 
të rrezikshëm paraqiten atëherë ku nënvizohet 
roli i LGBTIQ në shoqëri, ku dominojnë zërat që 
tentojnë t’i paraqesin pjesëtarët e këtij komu-
niteti si ‘shkatërrues të familjes’ dhe ‘rendit 
moral’.

Për imigrantët/refugjatët raportimet priren t’i 
paraqesin ata si agresorë, të rrezikshëm dhe 
mashtrues. Ata paraqiten si agresorë përmes 
raportimeve të cilat nënvizojnë etninë e tyre 
kur bëhet fjalë për ndonjë vepër penale të 
kryer në Kosovë. Kornizimi që i paraqet imi-
grantët/refugjatët si të rrezikshëm në artikujt 
të cilët tentojnë t’i paraqesin ata si faktorë 
destabiliteti në Kosovë, dhe si element të rry-
mave ekstremiste nga Lindja e Mesme.

Për serbët dominojnë raportimet të cilat 
kornizojnë të qenurit serb me krimet e luftës, 
me mizoritë, me papajtueshmërinë mes shqip-
tarëve dhe serbëve (të pa dëshirura), dhe si 
agresorë. Si kriminel lufte paraqiten përmes 
përgjithësimeve kur flitet për krimet e luftës 
dhe spastrimin etnik ndaj shqiptarëve në vitet 
e ’90-ta, dhe armiqësive të trashëguara nga 
e kaluara. Kornizimi që i paraqet si mizorë 
evokohet përmes emërimeve pezhorative për 
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serbët si ‘shka’ apo ‘shkije’, fjalë e cila përdoret 
gjithmonë për t’iu referuar situatave ku serbët 
janë treguar si të pamëshirshëm dhe vrasës të 
shqiptarëve. Në lidhje me papajtueshmërinë 
mes serbëve dhe shqiptarëve, raportimet 
mediale priren të theksojnë ndasitë kulturore 
dhe historike mes dy entive. Kjo shfaqet më 
së shumti kur raportohet për bashkëpunimin 
e mundshëm mes dy palëve, për shkëmbimet 
kulturore dhe për aktivitetet sportive. 

Figura 12: Kornizimi i grupit targetuar në ma-
terialet audiovizive

Në këtë figurë janë paraqitur të dhënat nga 
analiza e materialeve audiovizive për 4 gru-
pet nën shqyrtim. Për dallim nga materialet 
tekstuale, në emisionet televizive vërehet se 
komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas kornizo-
hen në më shumë se një kornizë raportuese. 
Kornizat dominuese në emisionet që trajtojnë 
këto komunitete i paraqesin ata si të papastër, 
ku dominon theksimi i mbeturinave dhe am-
bientit të papastër. Ndërsa si deviant dhe të 
rrezikshëm janë paraqitur sidomos kur është 
raportuar për gruan rome, ku emisione të 
caktuara në mungesë të theksuar të profe-
sionalizmit kanë ngjallur panik tek popullata 
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mbi ‘rrezikun’ e mundshëm nga kjo grua me 
paraqitje ‘të çuditshme’. I njejti kornizim bëhet 
edhe për komunitetin LGBTIQ, ku pamja fizike 
e gruas rome problematizohet dhe identiteti i 
saj gjinor dhe seksual diskutohet në raport me 
‘rrezikshmërinë’ e saj. Sa herë flitet mbi re-
agimin linçues të popullatës ndaj saj, modera-
torët e emsionit apo të ftuarit në emision për-
mendin pamjen e gruas dhe orientimin e saj të 
‘dyshimtë’. Tek imigrantët/refugjatët, emisioni 
që flet për ardhjen e tyre në Kosovë paraqet 
opinionin e një eksperti të sigurisë, i cili thotë 
se ardhja e këtyre njerëzve në Kosovë duhet të 
shihet si çështje e sigurisë, për shkak se këta 
njerëz vijnë nga vende konfliktuoze ku sulmet 

terroriste mund të targetojnë edhe Kosovën. 
Sa i përket komunitetit serb, emisionet që për-
dorin gjuhë problematike për këtë komunitet 
kornizojnë serbët si agresorë ndaj shqiptarëve 
pa bërë dallimin mes krimeve të kryera nga 
aparati shtetëror i Serbisë dhe qytetarëve ser-
bë. Në të dy rastet përdoren fjalë pezhorative 
si ‘shka, shkije’ nga personazhe të treta, dhe pa 
paralajmërim se këto cilësime janë raciste dhe 
të papërshtatshme. 

Figura 12: Subjektet që pësojnë nga veprimet 
e supozuara të nga veprimet e supozuara të 
grupeve të targetuara (materialet tekstuale)

Në figurën mësipër janë paraqitur të dhënat 
mbi mënyrën sesi artikujt medial kanë kon-
struktuar subjektet që pësojnë nga veprimi/
mosveprimi i anëtarit/ëve të grupeve të tar-
getura. Me fjalë të tjera, hulumtimi nuk është 
fokusuar vetëm në mënyrën sesi reprezento-
hen grupet e caktuara, por edhe subjektet që 
këta artikuj tentojnë t’i paraqesin si ‘viktima’ të 
këtyre grupeve.  Klasifikimi i të dhënave është 

bërë në dy kategori: ‘jashta grupor’ kur arti-
kulli ka nënkuptuar se pësues nga grupi target 
është dikush jashtë grupit, dhe ‘brenda grupor’ 
kur artikulli ka paraqitur si subjekt pësues vetë 
grupin në të cilin identifikohet kryesi i veprës. 
Kështu, për shembull, artikujt problematik për 
LGBTIQ e paraqesin si subjekt pësues ko-
munitetin heteroseksual në Kosovë. ‘Cënimi i 
rendit moral’ që pretendohet të jetë shkaktu-
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ar nga promovimi i të drejtave të LGBTIQ-së 
paraqitet si problem i familjes heteroseksuale 
e cila do e ketë të vështirë t’i rrisë fëmijët sipas 
‘parimeve të shëndosha morale’. Po ashtu, në 
shumë prej këtyre artikujve përmendet edhe 
‘rreziku ekzistencial’ që paraqesin personat me 
orientim të ndryshëm seksual për të ardhmen 
e kombit shqiptar. Për imigrantët/refugjatët 
dominon raportimi që i paraqet ata si rrezik 
për popullatën vendase (jashta grupor), dhe 
në pak raste si rrezik për vetë ata (brenda gru-
por). Popullata vendase paraqitet si pësuese 
nga veprimet ‘ilegale’, prapavija fetare dhe 
etnike e imigrantëve/refugjatëve, dhe poten-
ciali që ata kanë për të shkaktuar destabilitet 
në Kosovë. Rastet kur paraqiten si rrezik për 
vetvete raportohen në artikujt që mbulojnë 
ngjarje të rrahjeve në qendrën për azilkërkues 
në Magure apo Vranidoll. Në këto raste vik-
timë e veprimit të një azilkërkuesi paraqitet një 
azilkërkues tjetër që ndanë të njejtën hapësirë 

me agresorin. Të dhënat më interesant janë 
gjeneruar për komunitetet Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian, ku subjekti pësues në të shumtën e 
rasteve del të jetë ‘brenda grupor’, dhe më pak 
‘jashta grupor’. Pra, shumica e artikujve prob-
lematik i paraqesin vetë pjesëtarët e këtyre 
komuniteteve si viktima të pjesëtarëve të tyre. 
Temat kryesore që trajtojnë këta artikuj kanë 
të bëjnë me abuzime seksuale të të miturave, 
shtatëzanitë e hershme, krimet në familje, dhe 
mungesën e kujdesit prindëror (p.sh mos vak-
sinimi i fëmijëve). Për komunitetin serb domi-
nojnë artikujt që i paraqesin të tjerët si viktima 
të serbëve si etni. Siç është nënvizuar edhe më 
herët, këto raportime kryesisht dominohen nga 
storie të luftës ku faji për krimet e kryera ten-
tohet t’iu mvishet të gjithë serbëve. 

Figura 13: Subjektet që pësojnë nga veprimet 
e supozuara të nga veprimet e supozuara të 
grupeve të targetuara (materialet audiovizive)

Subjektet që pësojnë nga veprimet e supozuara të grupeve të targetuara

jashta grupor

brenda grupor

imigrant serb

2
3

0 0 0

1

LGBTIQ minoritet 
jo serbe

1

2 2

Tek materialet audiovizive, edhe pse numri I 
emsioneve me gjuhë të urrejtjes del të jetë më 
i ultë, trendet pothuajse përsëriten. LGBTIQ 
paraqitet si rrezik për komuntietin heterosek-
sual, ndërsa imigrantët/refugjatët dhe serbët 
kornizohen në raport me komunitetin shumicë. 
Tek komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian 
edhe pse numri i emsioneve është i vogël sa 

për të nxjerë trende konsistente, del se njejtë 
si tek artikujt e shkruar, këto komunitete më 
shumë paraqiten si rrezik i vetëvetes sesa i të 
tjerëve. Temat e higjienës dhe mungesës së 
vetëdijësimit janë më të theksuara kur këto 
komunitete paraqiten si vetë-viktimizuese. 

III. Të gjeturat kryesore të hulumtimit dhe identifikimi i 
trendeve reprezentuese për komunitetet e targetuara
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4. Vendosja e të gjeturave në 
kontekst dhe kuptimësimi i 
tyre

4.1 Karakteristikat kryesore të gjuhës 
problematike sipas kategorive të 
përzgjedhura

Në tabelën mëposhtë janë paraqitur përm-
bledhtazi raportimet e mediave të shkruara 
për grupet e përzgjedhura.

Në lidhje me materialet audiovizive, nuk ka 
qenë e mundur përgaditja e një tabele të tillë 
sepse numri i emisioneve me gjuhë problema-
tike nuk është përqëndruar në një apo dy me-
dia, por në shumë sosh. 

Kjo e ka bërë të pamunduar nxjerrjen e tren-
deve dhe  përgjithësimeve mbi përmbajtjen e 
emisioneve të trajtuara. 



G R U P E T  E  P Ë R Z G J E D H U R A 

SerbMedia

Media 1

Media 2

Minoritetet jo-serbe Imigrant/Refugjat LGBTIQ

- Veprimi i papëlqyer i 
personit ndaj komunitetit 
shumicë nderlidhet me 
etninë serbe të kryesit  së 
veprës;
- Situatat/ngjarjet ku 
serbët 'ballafaqohen' me 
shqiptarët vazhdimisht 
kornizohen si përplasje 
mes dy armiqëve, dhe 
merr konotacion të 
përplasjes fizike, ku fitorja 
e njërës palë nënkupton 
humbjen e etnisë tjetër. 
Në ballafaqimet me 
serbët, individi gjithmonë 
hynë në raporte me tjetrin 
si shqiptar; - Përdorim i 
pacenzuruar dhe pa 
paralajmërim i fjalëve 
pezhorative për serbët si 
‘shka, shkinë, shkijet’;  
-Përgjithësim i krimeve 
serbe duke bërë fajtorë 
serbët për krimet e kryera 
nga forcat policore, 
paramilitare dhe ushtarake 
serbe. Dominon përdorimi 
i fjalëve 'krimet serbe', në 
vend të fjalëve të cilat 
specifikojnë se krimet janë 
kryer nga autoritetet 
shtetërore të Serbisë, e jo 
nga gjithë populli serb.

- Veprimi i  
papëlqyer/kriminal i 
personave të komu-
niteteve Rom, Ashkali, 
dhe Egjiptian vazhdi-
misht shfaqet në 
asocim me etnitë 
përkatëse;
-Aktet shkujdesëse 
asociohen me etnitë 
Rom, Ashkali, dhe 
Egjiptian (djegia e 
shtëpisë, dehje, 
vetë-lëndim etj);
- Incesti dhe lindjet e 
hershme tek të miturat 
shfaqen si dukuri e 
ndërlidhur me të qenurit 
pjesëtarë i komu-
niteteve Rom, Ashkali, 
dhe Egjiptian. 

- Përmendje e etnisë 
serbe në raste kur 
përmendja e etnisë nuk 
ka relevancë për lajmin, 
përveç tendencës për 
të asocuar veprimin me 
etninë;
-Përdorim i pacenzuru-
ar i fjalëve pezhorative 
për serbët si ‘shka, 
shkinë, shkijet’ (edhe 
kur ka thirje për dhunë 
ndaj serbëve);
- Përgjithësim i krimeve 
serbe duke bërë fajtorë 
serbët për krimet e 
kryera nga forcat 
policore, paramilitare 
dhe ushtarake serbe. 
Dominon përdorimi i 
fajlëve 'krimet serbe', 
në vend të fjalëve të 
cilat specifikojnë se 
krimet janë kryer nga 
autoritetet shtetërore të 
Serbisë, e jo nga gjithë 
populli serb.

Njejtë si media 1. - Raportohet për krime 
që zakonisht nuk 
raportohet kur ato 
kryhen nga anëtarët e 
komunitetit shumicë

- Qasje pozitive ndaj 
sfidave dhe diskrimin-
imit te komunitetit 
LGBTIQ

- Refugjatët nga Lindja 
e Mesme paraqiten si 
njerëz të rrezikshëm, 
ndaj të cilëve qytatarët 
duhet të kenë frikë;
- Refugjatët paraqiten si 
përfitues të të mirave 
nga shteti i Kosovës 
(parazitë);
- Theksohet 'ilegaliteti i 
tyre' dhe vazhdimisht 
përmendet etnia e tyre 
kur raportohet për 
veprimet e tyre (rrahje, 
vjedhje, sulme)
 

- Homoseksualiteti 
objektifikohet, mistifiko-
het dhe sjelljet homo-
seksuale vihen nën 
llupën e 'hulumtimit' 
gazataresk. Dominon 
raportimi i cili homose-
skualitetin e përkufizon 
si zgjedhje dhe jo si  
determinim biologjik;
-  Mediat shndërrohen 
në platforma për thirrjet 
homofobike të hoxhal-
larëve lokal të cilë 
nxisin urrejtje dhe 
dhunë ndaj komunitetit 
LGTBIQ. Pjesëtarët e 
komunitetit LGBTIQ 
etiketohen si terroristë, 
të 'fëlliqur', dhe të 
degjeneruar, dhe 
fjalimet e tyre transme-
tohen të pacensuruara.

 



Media 3

Media 4

Media 5

Media 6

Njejtë si media 2

Njejtë si media 2

- Përdorim i pacenzuruar 
i fjalëve pezhorative për 
serbët si ‘ shka, shkinë, 
shkije’.

- Situatat/ngjarjet ku 
serbët 'ballafaqohen' me 
shqiptarët vazhdimisht 
kornizohen si përplasje 
mes dy armiqëve, dhe 
merr konotacion të 
përplasjes fizike ku 
fitorja e njërës palë 
nënkupton humbjen e 
etnisë tjetër. Në 
ballafaqimet me serbët, 
individi gjithmonë hynë 
në raporte me tjetrin si 
shqiptar.

Njejtë si media 1Njejtë si media 1 . Nuk ka raportime të 
shumta për këtë 
komunitet

Njejtë si media 1 dhe 3

Njejtë si media 1 

- Mbeturinat, ndotja, 
papastertia përmenden 
vazhdimisht për lagjet 
dhe vendbanimet  e 
pjesëtarëve të komu-
niteteve Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian;
- Njejtë si media 1

- Titujt janë alarmues 
dhe paralajmërojnë 
rrezik nga refugjatët;
- Njejtë si media 1

- Refugjatët nga Lindja e 
Mesme paraqiten si 
njerëz të rrezikshëm, 
ndaj të cilëve qytatarët 
duhet të kenë frikë.

-Homoseksualiteti 
reprezentohet si sjellje 
abnormale seksuale;
- Njejtë si media 1
.

-Implikohet mos-për-
shtatshmëria e të qenurit 
gej dhe shqiptar 
(Simbolet shtetërore dhe 
kombëtare dhe simbolet 
e komunitetit LGBTIQ 
janë eksluzivisht 
përjashtuese.

- Qasje pozitive ndaj 
sfidave dhe diskriminimit 
te komunitetit LGBTIQ

- Përdoren metafora si 
'lum sirianësh' dhe tituj 
tjerë bombastikë që janë 
alarmueus për popul-
latën vendase;
- Theksohet 'iilegaliteti i 
tyre' dhe vazhdimisht 
përmendet etnia e tyre 
kur raportohet për 
veprimet e tyre (rrahje, 
vjedhje, sulme);
- Raportohet për krime 
që zakonisht nuk 
raportohet kur ato 
kryhen nga anëtarët e 
komunitetit shumicë



Media 7

Media 8

Media 9

Media 10

Në arkivë nuk janë 
gjetur mjaftueshëm 
artikuj për këtë komu-
nitet

- Përmendje e etnisë 
serbe në raste kur 
përmendja e etnisë nuk 
ka relevancë për lajmin, 
përveç tendencës për 
të asocuar veprimin me 
etninë;
4. Raportet 'normale' 
mes personave serb 
dhe shqiptarëve 
parqiten si abnormale, 
të dyshimta dhe 
çuditshme

Njejtë si media 2

Njejtë si media 1. - Tituj alarmues mbi 
numrin e madh refug-
jatësh nga Lindja e 
Mesme që do vijnë në 
territoret shqiptare.

-Ka një artikull që nxitë 
urrejtje dhe lincon 
gruan rome e cila u 
sulmua në shumë 
komuna të Kosovës. Ky 
artikull dezinformon se 
'një grua nga Llapi 
posedon armë dhe 
është pjesë e një rrjeti 
kriminal, i cili kidnapon 
fëmijë"(parafrazim). 
Raportime të tilla kanë 
çuar në dhunë dhe 
linçim ndaj kësaj gruaje.

Njejtë si media 1

- Përdorim i pacensuru-
ar i fjalëve pezhorative 
si 'magjup, gabel';
- Cënim privatësie dhe 
objektifikim i gruas 
rome që u sulmua në 
shumë komuna të 
Kosovës

Njejtë si media 1

- Të papastër dhe jo të 
kujdesshëm;          - 
Njejtë si media 1

- Tituj alarmues mbi 
numrin e madh refug-
jatësh nga Lindja e 
Mesme që  do vijnë në 
territoret shqiptare.

- Përdoren metafora si 
'lum sirianësh' dhe tituj 
tjerë bomastikë që janë 
alarmueus për popul-
latën vendase.

Në arkivë nuk janë 
gjetur mjaftueshëm 
artikuj për këtë komu-
nitet.
.

-Kjo media ka një 
artikull racist ku linçohet 
një person "burrë që 
duket si grua, dhe që 
grabitë fëmijë". Artikuj 
të tillë nga kjo media, 
por edhe media tjera 
kanë shkaktuar dhunë 
ndaj gruas që më vonë 
u kuptua se ishte rome.

-Artikujt i referohen 
situatave ku palët e 
treta ofendojnë 
njëri-tjetrin me 
etiketimin se janë 
homoseksualë

Njejtë si media 1
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4.2 Analizë e diskursit të përdorur dhe 
identifikimi i strukturave gjuhësore 
problematike

Në artikullin e tij të njohur ‘Objektiviteti si ritual 
strategjik: Ekzaminim i nocionit të objektivite-
tit të gazetarëve’, Tuchman (1972) spjegon se 
ideja e raportimit objektiv nga ana e mediave 
është më shumë një strategji e përdorur për tu 
mbrojtur nga kritikat mbi vërtetësinë e lajmeve 
të raportuara, dhe kredibilitetit të burimeve 
të lajmit. Ngjashëm, Cohen- Almagon (2008) 
argumenton kundër raportimit objektiv i cili do 
përfshinte neturalitet moral në mbulimin e ng-
jarjeve, dhe preferon gazetarinë ‘subjektive’ e 
cila mbanë qëndrime morale të drejta kur mb-
ulohen fenomene anti-demokratike apo thirrje 
kundër komuniteteve të caktuara. Parimet do-
minuese të raportimit gazatersk presupozojnë 
një ‘shkëputje’ (ang. detachment) të gazetarit 
nga fenomeni që është objekt raportimi, gjë 
që pamundëson gazetarin të mbajë qëndrim 
mbi ngjarjen që raporton. Kështu, objektivi-
teti si shkëputje në gazetari shndërrohet në 
instrument për të mirëmbajtur status-quon 
shoqërore dhe marrëdhëniet e pushtetit në 
shoqërinë e dhënë. Kjo sepse qasja në sferën 
ku formësohen opinionet publike nuk është e 
njejtë për të gjithë, dhe grupet që kanë pushtet 
(jo vetëm material) dominojnë hapësirën pub-
like dhe e shfrytëzojnë këtë akces të privilig-
jeuar për të mirëmbajtur raportet asimetrike 
me grupet e margjinalizuara. Në këtë kuptim, 
objektiviteti medial bëhet ‘maskë për të fshe-
hur dhe legjitimuar autoritetin e grupeve të 
fuqishme shoqërore mbi grupet më të dobëta 
të asaj shoqërie’ (Ibid, f. 9). Në pjesën në vijim 
do analizohet diskursi i përdorur ndaj grupeve 
të përzgjedhura dhe do ofrohen disa shembuj 

sesi mediat strukturojnë raportimin mbi ng-
jarje të caktuara, të cilat janë indikative mbi 
raportet e pushtetit mes grupeve shoqërore 
në Kosovë. 

Filluar me komunitetin LGBTIQ, raportimet 
mediale për çështjet rreth këtij komuniteti 
në Kosovë janë të përqëndruara rreth dat-
ave të rëndësishme për pjesëtarët e këtij ko-
muniteti (në apo rreth 17 majit). Për ngjarjet 
apo personazhet që kanë të bëjnë me këtë 
komunitet jashtë Kosovës, raportohet përg-
jatë gjithë vitit, pa pasur ndonjë frekuencë të 
shtuar në ndonjë periudhë të caktuar kohore. 
Sa i përket analizës së diskursit të përdorur 
nga mediat për këtë komunitet, duhet thek-
suar se në shumicën e mediave të analizuara 
(6 nga 10 mediat e shrkuara) kanë pasë nga 
një artikull, përmbajtja e të cilit ka bërë thir-
rje për vrasjen e pjesëtarëve LGBTIQ. Duke 
u mbështetur në ‘objektivitetin’ e raportimit, 
këto media janë shndërruar në platformë ku 
lincohen pjesëtarët e komunitetit LGBTIQ, ku 
autoritete fetare pa asnjë pengesë promovo-
jnë dhe nxisin dhunë ndaj këtij komuniteti. 
Përmbajtja e këtyre raportimeve flet për mo-
spërshtatshmërinë mes të qenurit shqiptar 
dhe musliman në njërën anë, dhe LGBTIQ në 
anën tjetër. Mediat i shfaqin këto opinione pa 
aplikuar ndonjë standard për filtrimin e infor-
macionit, ose marrjen e opinionit të palës së 
afektuar nga thirrjet problematike. Pjesa tjetër 
e diskursit mediatik mbi këtë komunitet është 
objektifikues dhe stigmatizues, ku të qenurit 
homoseksual përdoret si ofendim për tjetrin. 
Disa nga këto lajme kanë tituj si në vijim (titujt 

IV. Vendosja e të gjeturave në kontekst 
dhe kuptimësimi i tyre
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janë të parafrazuar)34: “Të ushtruarit në fit-
ness, është shenjë e të qenurit gej”, “Studimi 
shkencor: Burrat majtak, kanë më shumë prirje 
për gjininë e njejtë”, “Deputeti shqiptar sulmon 
Presidentin e KE-së: Alkoolist dhe me prirje 
homoseksuale”, “ Një burrë i veshur si grua po 
i grabitë fëmijët në Kosovë”. Ky lloj diskursi bën 
objekt shqyrtimi sjelljen homoseksuale, dhe 
tenton të mistifikojë veprimet e një pjesëtari të 
këtij komuniteti. Titulli i fundit tregon mungesën 
e theksuar të profesionalizmit, ku të qenurit 
trans (supozim i mediave) paraqitet si arsye 
e mjaftueshme për t’iu frikësuar një personi, 
dhe nxitet linç publik ndaj të ‘çuditshmës’ dhe 
‘abnormales’. Në disa vende të BE-së, thirrjet 
linçuese dhe diskriminuese ndaj komunitetit 
LGBTIQ neutralizohen nga mediat, ku ato kanë 
të drejtë mos të raportojnë për ngjarje apo 
thirrje të cilat cënojnë këtë komunitet.35

Për Imigrantët/Refugjatët shkruhet varësisht 
nga lëvizjet e imigrantëve/refugjatëve në 
Ballkan dhe hapësirat shqiptare. Për lëvizjet 
e tyre drejt Shqipërisë dhe Kosovës domino-
jnë temat që theksojnë numrin e të ardhurve, 
lëvizjet e tyre brenda territorit, dhe qëllimet 
e tyre për t’u larguar apo qëndruar. Për qën-
drimin e tyre në Kosovë dhe Shqipëri dominon 
raportimi i kronikës së zezë mbi veprat penale 
të imigrantëve/refugjatëve në Kosovë, dhe 
problemin që paraqesin ata për rendin dhe 
sigurinë në vendet pritëse. Në raportimet për 
veprat penale të supozuara si të kryera nga 
imigrantët/refugjatët, përmendet vazhdimisht 
etnia e protagonistëve ku në shumicën dër-
muese të rasteve përmendja e etnisë nuk ka 
asnjë relevancë.36Problem tjetër është për-
dorimi pa kriter i fjalëve si ‘imigrantët ilegal’ 
apo ‘qëndrim ilegal’ për të treguar për statusin 

34  Këta tituj janë parafrazuar për shkak të ruajtjes së konfidencialitetit të medias e cila ka publikuar lajmin. Titulli i lajmit edhe pse i parafrazuar i përafrohet shumë 
titullit original. 

35  Për më shumë, shiko: https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/06/Responding-to-%E2%80%98hate-speech%E2%80%99-with-positive-
measures-A-case-study-from-six-EU-countries-.pdf. I rëndësishëm duket fakti se mediat kanë të drejtë të rishikojnë interpretimet religjioze të cilat mund të 
nxisin pabarazi gjinore, apo forcojnë stereotipet e llojeve të ndryshme (faqe 10)

36  Po ashtu ka shumë raste ku media shpallë fajtor një immigrant/refugjat edhe pse ende nuk është organizuar gjyqi për veprën e supozuar. Në shumë vende 
evropiane, parimi ‘i pafajshëm deri sat ë provohet e kundërta’ ësht integruar n Kodet e Etikës së mediave. Për më shumë, shih: https://www.respectwords.org/
wp-content/uploads/2017/10/Reporting-on-Migration-and-Minorities..pdf

e imigrantëve/refugjatëve, edhe pse nuk jepen 
informacione nëse këta persona kanë aplikuar 
për azil, dhe nëse iu është refuzuar kërkesa për 
azil. Në disa raste të tjera përdoren metafo-
rat e ujit për të raportuar për ardhjen e imi-
grantëve/refugjatëve. Fjalët ‘lum refugjatësh’, 
por edhe ‘zbarkim refugjatësh’, ose ‘refugjatët 
i drejtohen kufijve’ përdoren vazhdimisht dhe 
sugjerojnë tek audienca ‘nevojën për të mbroj-
tur vetën dhe familjen’ nga ‘tjetri’ që po afrohet 
(Udhëzuesi për raportim medial mbi Migrantët 
dhe Minoritetet Etnike, 2017:10). Ky lloj rapor-
timi krijon përshtypjen tek popullata pritëse se 
imigrantët/refugjatët janë forcë destruktive 
dhe se komuniteti i tyre është ‘nën kërcënim’. 
Në disa media janë shpërndarë lajme të rre-
jshme për kinse problemet e sigurisë që po 
shkaktojnë refugjatët në Kosovë dhe Shqipëri, 
ku nuk ipet asnjë fakt apo provë se refugjatët 
kanë rrezikuar sigurinë publike. Shpesh ka 
shpërputhje mes titullit dhe përmbajtjes, dhe 
‘fakteve’ shtesë si videove që kinse vërtetojnë 
se kryesit e veprës janë refugjatë, të cilat nëse 
shihen me kujdes dalin si fabrikime dhe lajme 
të rreme. E rëndësishme të përmendet këtu 
janë edhe raportimet propaganduese të cilat 
i paraqesin refugjatët si ‘parazitë’, të cilët po 
përfitojnë materialisht nga shteti i Kosovës. 
Në këto lajme përmenden skemat e ndihmës 
që marrin azilkërkuesit, dhe implikohet se 
këta azilkërkues kanë leverdi të qëndrojnë në 
Kosovë për shkak të beneficioneve që mar-
rin. . Disa nga këto lajme kanë tituj si në vijim 
(titujt janë të parafrazuar): “Ky është numri i 
sirianëve në vendin tonë, edhe pse mbahen 
nga shteti ata kërkojnë lëmoshë”, “19 euro 
kosto për azilkërkues, sirianë e irakianë plani-
fikojnë të jetojnë në Kosovë”, “Refugjatët e ar-
dhur nga Lindja e Mesme, paraqesin problem 
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për rendin dhe sigurinë në Shqipëri”, “Lum” 
sirianësh në Shqipëri, policia asnjë informa-
cion”, Marokenët sulmojnë fizikisht sigurimin në 
Qendrën e Azilit në Magure”.

Në raportimet për komunitetet jo-serbe (Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian) vërehet se lajmet mbi 
këto komunitete abstrahojnë kontekstin në të 
cilin shfaqet një fenomen i caktuar. Me fjalë 
të tjera, raportimet tentojnë t’i paraqesin 
fenomenet që kanë lidhje me këto komunitete 
në mënyrë të shkëputur nga faktorët sho-
qëroro-ekonomik, të cilët kanë mundësuar në 
radhë të parë që këto fenomene të shfaqen. 
Siç thuhet edhe në Udhëzuesin për raportim 
medial mbi Migrantët dhe Minoritetet Etni-
ke (2017), problemet e minoriteteve etnike 
raportohen sipërfaqësisht në kuptimin e mo-
sadresimit të shkaqeve themelore të këtyre 
problemeve, duke shkaktuar kështu ‘normal-
izimin’ e shfaqjes së këtyre problemeve, sikur 
të ishin fakte të dhëna. I njejti raportim ndodh 
edhe në mediat e analizuara, ku për proble-
met e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 
raportohet sikur ato të shfaqeshin në ‘vakum’ 
shoqëror dhe ekonomik. Abuzimet seksuale, 
martesat e hershme, dhuna në familje, mos-
vaksinimi i fëmijëve dhe fenomenet e tjera 
paraqiten si probleme të mentalitetit, tradi-
tave, mosemancipimit të këtyre minoriteteve, 
dhe jo si manifestime të një sistemi shtypës 
ndaj këtyre pjesëtarëve. Ashtu si edhe për 
imigrantët/refugjatët, në shumicën dërrmuese 
të lajmeve mbi veprimet e kundërligjshme të 
supozuara si të kryera nga pjesëtarë të këtyre 
komuniteteve, përmendet etnia e kryesit të ve-
prës në titull apo brenda tekstit, edhe pse një 
gjë e tillë nuk ka relevancë për informacionin. 
Në lidhje me këtë, është e rëndësishme të nën-
vizohet fakti se ka disa raste ku lajmi thekson 
etninë e kryesit kur kryesi i takon njërit nga këto 
komunitete, por jo edhe në rastet kur kryesi i 
veprës është i komunitetit shumicë. Ky diskri-
minim i hapur shfaqet edhe  në raportet e 
policisë kur kryesit apo viktimës shqiptare nuk 
i përmendet etnia por referohet si ‘kosovar’, 
ndërsa etnia e pjesëtarëve të komuniteteve 

tjera vazhdimisht përmendet. Karakteristikë 
tjetër e raportimeve mediale për komunitetet 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian është kornizimi i 
tyre si ‘viktima’ apo ‘agresorë’. Lajmet mbi ta i 
takojnë njërit nga këto dy ekstreme, duke priv-
uar kështu audiencën nga informatat të cilat 
do ti reprezentonin këto komunitete si qytetarë 
të shoqërisë. E lidhur ngushtë me këtë është 
edhe praktika e mos përfshrirjes së perspek-
tivave të këtyre komunitete për ngjarjet të cilat 
kanë të bëjnë me ta. Për pjesëtarët e këtyre 
komuniteteve mund të flitet, hulumtohet, gjy-
kohet dhe prodhohen lajme, mirëpo vetë ata si 
protagonistët e lajmit janë të privuar të flasin 
për përvojën, qëllimet dhe problemet me të 
cilat ballafaqohen. Disa nga titujt e lajmeve (të 
parafrazuara) të cilat japin një pasqyrë mbi 
trendet e raportimit medial janë: “Romët nga 
Kosova po dyshohen se përhapën koronavi-
rusin në qytetin gjerman duke festuar Ba-
jramin”, “Në javën e vaksinimit, mjekët thonë se 
problem mbeten fëmijët e komunitetit RAE”,“-
Ja pse romët nuk po rrezikohen nga koronavi-
rusi”,“Kosovari abuzon seksualisht minorenen 
e komunitetit ashkali në Prishtinë”, “Gruaja 
që shkaktoi panik në Kosovë –  ja çfarë thonë 
fëmijët dhe të rriturit”. 

Për komunitetin Serb diskursi mediatik or-
ganizohet sidomos rreth krimeve të luftës, 
dhe obstruksionet që Serbia i bën shtetit të 
Kosovës përmes popullatës serbe që jeton në 
Kosovë. Raportimet priren të theksojnë ri-
valitetin/armiqësinë mes shqiptarëve dhe ser-
bëve, dhe veprimet e njërës palë ndaj tjetrës 
shihen përmes këtij prizmi, ku ‘gara’ mes tyre 
ka fitues dhe humbës. Kështu, eventet sportive 
apo muzikore ku marrin pjesë shqiptarë e ser-
bë interpretohen si gara ku palët duhet të fi-
tojnë ndaj tjetrës jo vetëm për hir të garës, por 
edhe për etninë të cilën përfaqësojnë. Garuesit 
nuk hynë në garë vetëm në cilësinë si sportistë 
apo këngëtarë, por si

shqiptarë e serbë që kanë mision historikpërtej 
vetës për të përmbushur. Përveç përgjithë-
simit të krimeve të luftës dhe përdorimit të 
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fjalëve pezhorative për serbët, artikujt medial 
kanë tendencë që të përmendin etninë e pro-
tagonistit të lajmit sa për të asocuar etninë 
me veprimin e protagonistit. P.sh theksohet 
etnia serbe e përfituesve të jashtëligjshëm 
të granteve bujqësore, por jo edhe etnia e 
përfituesve të komunitetit shumicë. Ngjashëm 
raportohet për vepra penale ku theksohet et-
nia serbe e kryesit, por jo edhe kur kryesi është 
pjesëtarë i komunitetit shumicë. Kur raportohet 
për ngjarjet politike, nënvizohet etnia e depu-
tetëve apo ministrave sidomos në rastet kur 
lajmi ka të bëj me veprimet dhe agjendat de-
struktive të Serbisë ndaj shtetësisë së Kosovës. 
Disa tituj të përzgjedhur (të parafrazuara) mbi 
raportimet mediale për komunitetin serb janë: 
“Boksieri shqiptar para ndeshjes me djalin e 
Arkanit: Besën e keni që s’kam me ju koritë”, 
“Arrestohet nga policia serbi që rrahu gruan 
e tij shqiptare”, “Në Bujanovc shqiptarët ia 
blejnë dyqanin e fundit serbëve”, “Rrahje në 
mes të një kosovari dhe serbi në Prishtinë”, “Në 
përfundim të ndeshjes Xhaka kacafytet me 
serbin Dubajic”

IV. Vendosja e të gjeturave në kontekst 
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5. REKOMANDIME
Bazuar në të gjeturat e prezantuara më sipër 
dhe praktikat e mira ndërkombëtare sa i për-
ket parandalimit dhe luftimit të gjuhës së urre-
jtjes, jepen këto rekomandime:

1. Të unifikohen definicionet e gjuhës së
urrejtjes në ligje, udhëzues, dhe kode të etikës
për të evituar paqartësi dhe zbraztira në inter-
pretim;

2. Të zgjerohet lista e karakteristikave ndaj
të cilave ndalohet gjuha e urrejtjes. Të përfshi-
het orientimi seksual dhe statusi i refugjatit/
imigrantit si baza ndaj të cilave ndalohet nxitja
apo promovimi i gjuhës së urrejtjes;

3. Të përditësohen Kodet e Etikës dhe të
monitorohet në baza të rregullta zbatimi i tyre;

4. Të bëhen të parashikueshme sanksionet
ndaj mediave shkelëse të rregullave profesio-
nale të raportimit dhe të krijohen mekanizma
mbikqyrës për respektimin e këtyre rregullave;

5. Të forcohen kapacitetet vetrregulluese
të mediave dhe të garantohet gjithëpërfshirja
e mediave në caktimin e rregullave të me-
kanizmave vetrregullues;

6. Të ri-interpretohet parimi i ‘objektivite-
tit’ në raportim dhe të gjendet ekuilibri mes
raportimit ‘neutral’ të ngjarjes dhe ruajtjes së
dinjitetit njerëzor;

7. Të aplikohen filtra redaktorial ndaj fjali-
meve dhe thirrjeve që nxisin urrejtje ndaj ko-
muniteteve të caktuara nga autoritetet fetare
apo politike;

8. Të mos përmendet etnia në raportim
atëherë kur kjo është jo relevante për lajmin që
raportohet;

9. Të tregohet ndjeshmëri ndaj storieve
të refugjatëve dhe të mos aplikohen korniza
raportuese që kriminalizojnë refugjatët/imi-
grantët;

10. Të raportohet profesionalisht mbi
fenomenet që shqetësojnë komunitetet Rom,
Ashkali dhe Egjiptas, dhe të mos përmendet
etnia e kryesit të veprës penale kur kjo nuk ka
relevancë për lajmin;

11. Të mos përdoren tituj sensacional kur
raportohet për grupe dhe komunitete të
cënueshme;

12. Të censurohen referimet pezhorative
për minoritetet në Kosovë dhe të distanco-
het media nga lajmi i cili përmbanë thirrje për
dhunë apo diskriminim të një grupi të caktuar
shoqëror;

13. Të mos përgjithësohen krimet e luftës
dhe të nëvizohet çdo herë se krimet në Kosovë
janë kryer nga struktura shtetërore të Serbisë
dhe jo nga të gjithë serbët;

14. Të respektohet parimi i pafajësisë kur
raportohet për krime të supozuara të kryera
nga grupet e diskriminuara në Kosovë;

15. Të de-mitizohen marrëdhëniet ndëret-
nike për ngjarjet që nuk janë politike por të
karakterit artisitik dhe sportiv.



49

Bibliografia
African Union.1981. ‘African Charter on Human 
and People’s rights’

Article 11, Prohibiting incitement to discrimina-
tion, hostility or violence, 2012 

Assembly of the Republic of Kosovo. 2008. 
‘Constitution of the Republic of Kosovo’

Assembly of the Republic of Kosovo. 2012. 
‘Law No. 04/L-44 on the Independent Media 
Commission’

Assembly of the Republic of Kosovo. 2015. 
’Law No. 05/L-021 on Protection Against Dis-
crimination’

Assembly of the Republic of Kosovo. 2019. 
Criminal Code of the Republic of Kosovo. 

Committee of Minister of the Council of Eu-
rope. 1997. ‘Recommendation No. R (97) 20’

Committee of ministers of the Council of Eu-
rope. 2010. ‘Recommendation CM/Rec(2010)5’

European Commission. 2016. ‘The EU code 
of conduct on countering illegal hate speech 
online’

European Parliament (LIBE), Hate speech and 
hate crime in the EU and the evaluation of on-
line content regulation approaches, 2020

Fowler, R (1991), Discourse and Ideology in the 
Press, Routlege, New York

Independent Media Commission. 2016. Code 
of Ethics for Media Service Providers in the 
Republic of Kosovo. 

National Union of Journalists (UK), NUJ race 
reporting guidelines, 2016

Organization of American States. 1969. ‘Amer-
ican Convention on Human Rights’

Palinkas L., Horwitz S., Green C., Wisdom J., 
Naihua D, Hoagwood K (2015), Purposeful 
sampling for qualitative data collection and 
analysis in mixed method implementation re-
search, US National Library of Meidicine

Press Council of Kosovo. 2015. Code of Print 
Media. 

The European Council. 1950. ‘European Con-
vention on Human Rights’

The United Nations General Assembly. 1948. 
‘Universal Declaration of Human Rights’

The United Nations General Assembly. 1966. 
‘The International Covenant on Civil and Politi-
cal Rights’

The United Nations General Assembly. 1969. 
‘International Convention on the Elimination of 
all Forms of Racial Discrimination’

Tuchman, G (1972), Objectivity as Strategic 
Ritual: An examination of Newsmen’s notion of 
objectivity, The American Journal of Sociology 
vol.77, No.4.







Ambasada Holandeze në Kosovë jo domosdoshmërisht i ndanë pikëpamjet 
dhe interpretimet e shprehura në këtë dokument.




