
HULUMTIM MBI GJUHËN E URREJTJES 
NË MEDIAT KOSOVARE 2019/2020

(RAPORTI  I DYTË)





 
 

Ky raport hulumtues është realizuar në kuadër të projektit “Luftimi i 
Urrejtjes në Kosovë” i cili implementohet nga ATRC dhe mbështetet nga 

Ambasada Holandeze në Kosovë

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

                                                                          Prishtinë, 2021





3

Përmbledhje Ekzekutive

Metodologjia, selektimi i mediave për 
analizë, dhe njësitë e analizës

Përmbledhje mbi metodologjinë e 
selektimit të mediave për qëllimet e 
hulumtimit

Njësitë e analizës 
dhe mostra

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

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

Pasqyrë e përgjithshme e pranisë së 
gjuhës problemtaike në mediat e 
përzgjedhura

Trendet dominuese për secilin komu-
nitet dhe lidhja mes variablave 
relevante

Vendosja e të gjeturave në kontekst 
dhe kuptimësimi i tyre

Karakteristikat kryesore të gjuhës 
problematike sipas kategorive të 
përzgjedhura

Analizë e diskursit të përdorur dhe 
identifikimi i diskursit problematik

REKOMANDIME

Bibliografia

ANEKS

Praktika nga shtete të BE-së për ngrit-
jen e kapaciteteve në parandalimin e 
gjuhës dhe krimit të bazuar në urrejtje

Kroacia

Finlanda

Austria

1.

1.1

1.2

1.3

2.

2.1

2.2

3.

3.1

3.2

4.

5.

6

6.1

6.2

6.3

5
27

31

33

34

35

35

36

37

4

5

7

10

11

18

26

6



Përmbledhje Ekzekutive
Raporti ‘Hulumtimi i Gjuhës së Urrejtjes në 
Kosovë 2019/2020 II’, publikohet pas prezanti-
mit të suksesshëm të raportit të parë, i cili për 
herë të parë ofroi rezultate shkencore mbi për-
dorimin e gjuhës së urrejtjes në mediat kosova-
re. Ashtu si për raportin paraprak, qëllimi i këtij 
raporti është të kontribuojë në përpjekjet për 
gjurmimin, parandalimin dhe adresimin e gjuhës 
dhe krimit të bazuar në urrejtje, duke u fokusuar 
në media si platformat kryesore për formësimin 
e opinionit publik. Si të tilla, mediat janë ak-
terë kyçë në përhapjen ose jo të femonemenve 
shqetësuese dhe shpeshherë katalizatorë të 
përhapjes së sentimenteve raciste, ksenofo-
bike dhe homofobike të grupeve radikale. Për 
këtë arsye, ky raport tenton të ofrojë kontribut 
modest në identifikimin e këtyre narrativave dhe 
parandalimin e tyre para se të shndërrohen në 
akte (krime) të motivuara nga urrejtja. 

Sa i përket metodologjisë, njejtë si për raportin e 
parë, hulumtimi mbështetet në metodën kualita-
tive të analizës së përmbajtjes e cila mundëson 
identifikimin e kornizave dominante që përdoren 
për të portretizuar komunitetet e shënjestruara, 
dhe lidhjet gjuhësore që përdoren për të kon-
struktuar ‘tjetrin’ në raport me pjesën tjetër të 
popullsisë. Kjo metodë është aplikuar për anal-
izën tekstuale të 10 mediave online dhe analizën 
linguistike të 6 kanaleve televizive. Raporti ka 
përdorur kritere objektive për të përcaktuar cilat 
media përfshihen në hulumtim, dhe për të rritur 
sa më shumë që është e mundur 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 korrik 2019 – 31 dh-
jetor 2019, dhe 1 korrik 2020 – 31 dhjetor 2020. 
Hulumtimi ka aplikuar mostrën e popullsisë to-
tale dhe mostrën e rëndomtë për të përzgjedhur 
artikujt për analizën tekstuale, dhe mostrën e 

kriteriumit për analizën gjuhësore të emisione-
ve televizive. Në total, 1,355 materiale tekstuale 
dhe 111 materiale audiovizive janë analizuar dhe 
transferuar në databazën kryesore.  Në nivel të 
përgithshëm, të gjeturat tregojnë që për periu-
dhat e analizuara, 8.34 % e artikujve online (ulje 
në krahasim me raportin paraprak) dhe 18.60% 
e emisioneve televizive (rritje në krahasim me 
raportin paraprak) përdorin gjuhë të urrejtjes 
ndaj komuniteteve të shënjestruara, ose cito-
jnë në mënyrë të gabuar personat që përdorin 
gjuhë të urrejtjes ndaj grupeve të caktuara. 

Sa u përket grupeve të analizuara, rezultatet 
tregojnë se në artikujt online dhe emisionet tele-
vizive, komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas, 
vazhdojnë të jenë më së shumti të shënjestru-
ar nga gjuha e urrejtjes, të pasuar nga ser-
bët, dhe më pak nga migrantët dhe komuniteti 
LGBTIQ. Më specifikisht, për komunitetet Rom, 
Ashkali dhe Egjiptas mediat raportojnë në kro-
nikën e zezë, ku dominojnë kornizat raportuese 
që i paraqesin ata si dhunues, abuzues seksu-
al, plaçkitës, dhe mashtrues. Për komunitetin 
LGBTIQ, mediat shndërrohen në platforma për 
shpërndarje të thirrjeve homofobike të politi-
kanëve konservatorë dhe prijësve fetarë. Sa 
u përket imigrantëve/refugjatëve, raportimet 
mediale i portretizojnë ata si të rrezikshëm për 
sigurinë e vendit dhe si persona të dhunshëm. 
Për serbët, raportimet i përgjithësojnë krimet e 
shtetit serb dhe konstruktojnë faj kolektiv për të 
gjithë serbët. Dominon theksimi i armiqësisë mes 
dy etnive edhe jashtë ngjarjeve politike. Rapor-
ti në fund ofron një listë rekomandimesh për të 
ngritur kapacitetet e institucioneve ligjzbatuese 
në paradalimin e gjuhës dhe krimit të urrejtjes, 
dhe bën thirrje për ndërgjegjësim të mediave 
kur raportojnë për komunitetet të cilat janë të 
cenueshme në Kosovë. 



1.Metodologjia, selektimi i 
mediave për analizë, dhe 
njësitë e analizës

1.1 Përmbledhje mbi metodologjinë 
e selektimit të mediave për 
qëllimet e hulumtimit

1 Rekomandimi Nr. R (97) 20 i Këshillit të Evropës, 1997. Për më shumë, shih: https://rm.coe.int/1680505d5b

2  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

Lexuesit e këtij raporti të dytë rekomandohen t’i 
referohen raportit të parë për të marrë informa-
cione të hollësishme mbi definicionet e përdoru-
ra, metodologjinë dhe procesin e grumbullimit të 
të dhënave. Për të evituar përsëritjen e informa-
cioneve, në këtë pjesë do nënvizohen vetëm ato 
çështje të cilat u duhen lexuesëve të rinj për të 
kuptuar procedurat e ndjekura të këtij hulumtimi. 

Ashtu si edhe në raportin e parë, edhe për këtë 
raport definicioni i përdorur nga hulumtuesit për 
të klasifikuar të dhënat e gjeneruara është ai i 
përdorur nga Këshilli i Evropës (1997), i cili e defi-
non gjuhën e urrejtjes si në vijim: 

¨Gjuha e urrejtjes përfshin të gjitha format e 
shprehjes të cilat shpërndajnë, nxisin, promovo-
jnë ose justifikojnë urrejtjen racore, ksenofobinë, 

antisemitizmin ose forma të tjera të urrejtjes që 
bazohen në intolerancë, përfshirë intolerancën 
e shprehur përmes nacionalizmit agresiv, etno-
centrizmit, diskriminimit dhe armiqësisë ndaj mi-
noriteteve, migrantëve apo njerëzve me origjinë 
imigrante”1

Arsyeja për përdorimin e këtij definicioni ka të 
bëjë me faktin se ky definim i gjuhës së urrejtjes 
përveç që zgjeron gamën e akteve që mund 
të konsiderohen si gjuhë e urrejtjes (përmes 
shpërndarjes, nxitjes, promovimit), po ashtu le-
jon gjithëpërfshirje të karakteristikave të mbro-
jtura të cilat mund të jenë subjekte të gjuhës 
së urrejtjes (urrejtjen racore, ksenofobinë, an-
tisemitizmin, etnocentrizmin, urrejtjen ndaj mi-
grantëve)2. Për më tepër, ky definicion duke 
qenë gjithëpërfshirës është në pajtim edhe me 
dispozitat kushtetuese dhe legjislacionin në fuqi 
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që rregullojnë gjuhën e urrejtjes në Kosovë.3 Pra, 
në analizimin e gjuhës mediatike karshi komu-
niteteve më të cenueshme në Kosovë, ky raport 
ka si referencë këtë definim i cili na mundëson 
të analizojmë mediat jo vetëm kur ato shprehin 
qëndrimet redaksionale të mediumeve respek-
tive, por edhe kur shndërrohen në platforma për 
nxitje të urrejtjes nga palë të treta. 

Ky definicion është aplikuar për të analizuar 
materialet tekstuale nga mediat online, dhe 
ato audiovizive të transmetuara në televizio-
net nacionale. Kriteret kryesore për të klasifi-
kuar materialet e shqyrtuara janë: 1) Konteksti, 
2) Identifikimi i folësit/cilësisë së folësit, 3) Qël-
limi i folësit, dhe 4) Mundësia për të shkaktuar 
dëm përmes gjuhës së përdorur. Janë përzgjed-
hur mediat e njëjta si në raportin e parë për të 
analizuar materialet që ato prodhojnë. Në total 
janë përzgjedhur 10 media elektronike për anal-
izën tekstuale të artikujve medialë dhe 6 kanale 
televizive për analizën e gjuhës së përdorur në 
emisionet televizive (materialet audiovizive). Në 
mënyrë që të kemi një pasqyrë sa më të përg-
jithshme mbi diferencat e mundshme brenda 
mediave të Kosovës sa i përket gjuhës së urre-
jtjes, ky hulumtim ka analizuar artikujt elektron-
ikë të 7 mediave elektronike që kanë audiencë në 
nivel nacional dhe 3 media të frekuencës lokale. 
Të 7 mediat elektronike me audiencë nacionale 
janë përzgjedhur4 duke iu referuar rankimit në 
platformën www.alexa.com, e cila ofron rankim 
dhe analiza mbi trafikun e webfaqeve për secilin 
shtet.5 Duke iu referuar listës së ofruar nga kjo 
platformë, janë përzgjedhur 7 mediat e rankuara 
si të para për nga audienca.6 Këto media janë: 
koha.net, gazetaexpress.com, indeksonline.net, 
klankosova.tv, lajmi.net, telegrafi.com, dhe kallxo.

3  Shih, Neni 40, paragrafi i parë i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, dhe Neni 141 i Kodit Penal të Republikës së Kosovë: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.

aspx?ActID=2834

4  Përzgjedhja është bërë vitin e kaluar, kur është përpiluar raporti i parë. Që nga ajo kohë ka mund të ketë ndryshime në ranikimin e mediave. Për të ruajtuar 

konsistencën mes dy raporteve dhe për të mundësuar krahasime mes dy periudhave, ne kemi analizuar të njejtat media në të dy raportet.

5  Duke qenë se Kosova nuk është listuar në platform, mediat kosovare shfaqën në listën e mediave nga Shqipëria. 

6  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. 

7  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. 

8  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. 

com.7 Ndërsa 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 qendrore, 
dhe 3) të kenë arkivë digjitale funksionale, dhe 
4) mundësisht të jenë media nga qendrat më 
të mëdha të Kosovës8.  Këto media janë: veriu.
info, tvprizreni.info dhe drenicapress.com. Sa u 
përket materialeve audiovizive, janë analizuar 
emisionet e mediave kryesore nacionale: RTK, 
KTV, RTV 21, Klan Kosova, TV Dukagjini, dhe T7. 

1.2 Njësitë e analizës 
dhe mostra
Për grumbullimin dhe analizimin e të dhënave, ky 
hulumtim mbështetet në metodën kualitative të 
analizës së përmbajtjes, e cila në fokus ka iden-
tifikimin e fjalëve/fjalive të cilat i referohen ‘tje-
trit’, dhe mesazhet implicite që përcillen përmes 
këtyre fjalive. Me fjalë të tjera, përmes analizës 
së përmbajtjes mundësohet njohja e prezencës 
së gjuhës problematike në materialet mediatike, 
dhe mënyrat sesi kjo gjuhë problematike man-
ifestohet. Vlenë të theksohet se përmes kësaj 
metode, hulumtimi nuk kufizohet vetëm në man-
ifestimet eksplicite të gjuhës së urrejtjes (përmes 
përdorimit të fjalëve pezhorative), por edhe por 
edhe në mesazhet implicite të koduara në mate-
rial, e të cilat janë shumë të rëndësishme për të 
kuptuar sesi konstruktohet ‘tjetri’ dhe raportet e 
‘tij’ me pjesën ‘tjetër’ të shoqërisë. 

Kjo metodë është aplikuar për grumbullimin dhe 
interpretimin e të dhënave për 4 grupe sho-
qërore të cilat si grupe pakicë, konsiderohen si 

I.Metodologjia, selektimi i mediave për analizë, 
dhe njësitë e analizës
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më të cënueshmet në diskursin publik.  Këto 4 
grupe të cilat shërbejnë edhe si njësitë kryesore 
të analizës janë: Komuniteti Serb, LGBTIQ, Imi-
grantët/Refugjatët, dhe komunitetet Rom, Ash-
kali dhe Egjiptas. Arsyet kryesore për përfshirjen 
e këtyre kategorive në hulumtim kanë të bëj me 
raportet e tensionuara/konfliktuoze me komu-
nitetin shumicë (rasti i komunitetit Serb), tabutë 
shoqërore mbi seksualitetin (komuniteti LGBTIQ), 
paragjykimet kulturore (Imigrantët/Refugjatët), 
dhe paragjykimet etnike (komunitetet Rom, 
Ashkali, dhe Egjiptas).Në pjesën e rezultateve 
do shihet sesi për këto grupe në media rapor-
tohet 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/refug-
jat asocohet me dhunën dhe plaçkitjen, dhe 

9  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

të qenurit serb me krimet e luftës së fundit në 
Kosovë). Për këtë arsye, është e pritshme që këto 
paragjykime dhe kjo mosnjohje e thellë e ‘grupit 
tjetër’ të manifestohet edhe në diskursin publik, 
përkatësisht në media si artikulueset kryesore të 
këtij diskursi. Këto njësi kryesore të analizës janë 
ekzaminuar në raport me ‘bazat e gjuhës të ur-
rejtjes’ (bias categories), të cilat shërbejnë për të 
identifikuar bazën mbi të cilën ndërtohet gjuha 
e urrejtjes dhe targetohet grupi i caktuar sho-
qëror. Të gjeturat kryesore tregojnë se gjuha e 
urrejtjes ndaj grupeve të përzgjedhura bazohet 
në: etninë/racën dhe orientimin seksual. Ka ras-
te 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

Hulumtimi i artikujve dhe emsioneve të këtyre 
mediave është bërë në dy periudha gjashtëmu-
jore, 1 korrik 2019 – 31 dhejtor 2019, dhe 1 korrik 
2020- 31 dhjetor 2020. Arsyeja e zgjedhjes së 
kësaj periudhe monitoruese 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 
materialeve tekstuale ka qenë mostra e popull-
sisë 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 Egjiptas. Kjo nënkupton që janë 
shqyrtuar të gjithë artikujt e shkruar (nga të 
gjitha rubrikat) dhe të qasshëm për këto kate-
gori, duke rritur kështu kredibilitetin dhe reprez-
entimin të të gjeturave. Mostra e thjeshtë e rën-
domtë është përdorur pjesërisht për komunitetin 
serb, e cila nënkupton përzgjedhjen e rëndomtë 
të artikujve, ku secili artikull ka gjasa të barabar-
ta për t’u zgjedhur nga hulumtuesi.9 Ndërsa për 
materialet audiovizive (emisionet) është për-

I.Metodologjia, selektimi i mediave  
për analizë, dhe njësitë e analizës



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 
Korrik-31 dhjetor 
2019 dhe 1 
Korrik- 31Dhjetor 
2020

Te gjithe artikujt e 
gjeneruar per 
periudhen 1 
Korrik-31 dhjetor 
2019 dhe 1 
Korrik- 31Dhjetor 
2020

Te gjithe artikujt e 
gjeneruar per 
periudhen 1 
Korrik-31 dhjetor 
2019 dhe 1 
Korrik- 31Dhjetor 
2020

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

imazh,Express, 
Bonbon, info 
Magazina, 
frontal, Debat 
Plus

imazh,Express, 
Bonbon, info 
Magazina, 
frontal, Debat 
Plus

imazh,Express, 
Bonbon, info 
Magazina, 
frontal, Debat 
Plus

imazh,Express, 
Bonbon, info 
Magazina, 
frontal, Debat 
Plus
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materialeve teksutale dhe audiovizive

Figura 1:
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dorur mostra e bazuar në kritere të paracaktu-
ara (criterion sampling) e cila konsiston në zg-
jedhjen e atyre njësive (emisioneve) për analizë 
të cilat plotësojnë disa kritere të paracaktuara 
nga hulumtuesi.10 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 të diskutohet për 4 grupet e 
zgjedhura. Për secilin medium janë përzgjedhur 
dy emisione: 1) Lajmet qendrore, 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 audiovizive.

Të dhënat janë grumbulluar përmes arkivave elek-
tronike të mediave apo kanaleve tjera alternative 
(kanalet zyrtare në Youtube dhe Facebook). Ar-
tikujt dhe emisionet e gjeneruara janë analizuar 
edhe hulumtuesi varësisht nga përmbajtja ka 

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

vendosur nëse përmbajtja kualifikohet si artikull/
emision me gjuhë të urrejtjes. Secili artikull i vlerë-
suar me përmbajtje problematike i është nënsh-
truar analizës së përmbajtjes dhe është vendosur 
në bazën kryesore të të dhënave, ku ndër të tjera 
është vendosur fjalia problematike, baza e parag-
jykimit, subjekti që pëson nga veprimi i supozuar 
i komunitetit të targetuar, dhe kornizimi që media 
i bën komunitetit në fjalë. 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 grum-
bullimit të të dhënave, hulumtuesi ka klasifikuar 
artikujt/emisionet me gjuhë të urrejtjes sipas një 
skeme me 5 ngjyra, ku secila ngjyrë ofron një shp-
jegim se cilët artikuj/emisione duhet vendosur. Në 
këtë skemë është përfshirë edhe një ngjyrë për kla-
sifikimin e artikujve të cilët nuk kanë gjuhë të urre-
jtjes, megjithatë përdorin gjuhë paragjykuese dhe 
esencialiste.  Në figurën mëposhtë janë paraqitur 
ngjyrat të cilat kanë shërbyer për të klasfikuar ar-
tikujt. 

Mediat 
elektronike

Artikujt e 
perzgjedhur

Televizionet

Emisionet

Datat

GazetaEx-
press.com, 
koha.net, 
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telegrafi.com, 
indeksonline.com, 
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indeksonline.com, 
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koha.net, klankoso-
va.tv, telegrafi.com, 
indeksonline.com, 
lajmi.net, 
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Te gjithe artikujt e 
gjeneruar per 
periudhen 1 
Korrik-31 dhjetor 
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Korrik- 31Dhjetor 
2020

Te gjithe artikujt e 
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2019 dhe 1 
Korrik- 31Dhjetor 
2020

Te gjithe artikujt e 
gjeneruar per 
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Korrik-31 dhjetor 
2019 dhe 1 
Korrik- 31Dhjetor 
2020

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

RTK, Klan 
Kosova, RTV 
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21, KTV, T7, 
TV Dukagjini
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Kosova, RTV 
21, KTV, T7, 
TV Dukagjini
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frontal, Debat 
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Figura 1:
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implikohet 
vrasja në 
mënyrë direkte 
apo 
metaforkike 
ndaj 
komunitetit 
nën shqyrtim
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urrejtjes dhe 
implikohet 
dhuna në 
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Ka gjuhë të 
urrejtjes 
përmes 
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nën shqyrtim
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gjuhë të 
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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:

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

I.Metodologjia, selektimi i mediave  
për analizë, dhe njësitë e analizës



10I.Definicionet bazë, metodologjia e përdorur  
dhe selektimi i mediave për analizë

2. Të gjeturat kryesore të 
hulumtimit dhe identifikimi i 
trendeve reprezentuese për 

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

2.1 Pasqyrë e përgjithshme e 
pranisë së gjuhës problemtaike në 
mediat e përzgjedhura 

Të dhënat janë mbledhur përmes kërkimit arkivor 
në webfaqet e mediave të përzgjedhura. Artikujt 
janë kërkuar përmes fjalëve kyçe (duke zbatuar 
rregullin e denominimit më të shkurtër për grup 
shoqëror). Mëposhtë janë paraqitur fjalët kyçe 

të përdorura për grumbullimin e të dhënave. 

Figura 3: Fjalët kyçe të përdorura për gjetjen e 
artikujve

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

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



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

Sipas mostrës së shpjeguar më herët dhe fjalëve 
kyçe të shprehura këtu, numri total i materialeve 
tekstuale (artikujve) të trajtuara është 1,355, 
ndërsa i materialeve audiovizive (emisioneve) 
është 111. Nga 1,355 artikujt e trajtuar, 160 (11.8%) 
janë me gjuhë problematike (gjuhë të urrejtjes + 
gjuhë paragjykuese), nga to 113 (8.33%) vetëm 

me gjuhë të urrejtjes. Ndërsa nga 201 emisio-
net e trajtuara, në 43 prej tyre trajtohen tema 
për komunitetet e përzgjedhura, ku 27 (62.70%) 
janë me gjuhë paragjykuese (gjuhë të urrejtjes 
+ gjuhë paragjykuese), dhe 8 (18.60%) janë me 
gjuhë të urrejtjes. 

1,355

160 (11.80%) 

27 (62.70%) 

113 (8.34%) 

8 (18.60%) 

111

Nga to, me 
gjuhë të 
urrejtjes

Materialet 
tekstuale 
(artikujt) të 
shqyrtuara 

Materialet me 
gjuhë problematike

Materialet 
audiovizive 
(emisione) të 
shqyrtuara

Nga to, 43 emisione 
përmendin grupet 
nën shqyrtim

Materialet 
me gjuhë 
problematike

Nga to, 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).
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Figura 4: Shpërndarja e gjuhës problematike 
sipas ngjyrave për materialet tekstuale (totali)

kaltër gjelbër verdhë zezëkuq

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

47

72

38

3 0

Totali (sipas ngjyrave)
Për sqarime të zbërthimit të ngjyrave 
referohuni tek Faqja 16.

16

19

0

8

vjollcë kaltër gjelbër verdhë

Nga rezultatet e paraqitura më lart mund të shi-
het se numri më i madh i artikujve të klasifikuar 
me përmbajtje problematike i takon gjuhës e cila 
reprezenton dhunshëm komunitetin target (ng-
jyrës së verdhë). Kjo nënkupton dominimin e di-
skursit që tjetrin e paraqet si të dhunshëm dhe 
të rrezikshëm për pjesën tjetër të shoqërisë. Ky 
reprezentim pasohet nga artikujt paragjykues 
ndaj grupeve të përzgjedhura, ku dominon 
raportimi i cili vendos në pozita esencializuese 
anëtarët e këtyre komuniteteve. Ndërsa 28 arti-

kuj janë klasifikuar si artikuj me diskurs ofendues, 
dhe 3 me diskurs që implikon dhunën. Në kra-
hasim me raportin e parë, klasifikimi i artikujve 
mbetet i njëjtë, me një rritje të lehtë të reprez-
entimit ofendues, dhe me ulje të rasteve ku im-
plikohet dhuna (nga 7  në 3) dhe asnjë artikull 
që bën thirrje për vrasje (nga 6 artikuj që ishin 
identifikuar në raportin e parë). 

Figura 5: Shpërndarja e gjuhës problematike si-
pas ngjyrave për materialet audiovizive (totali)

II.Të gjeturat kryesore të hulumtimit dhe identifikimi i trendeve 
reprezentuese për komunitetet e targetuara
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LGBTIQ imigrant serbminoritetet 
jo-serbe

15

29

66

50

Totali (vetëm gjuha e urrejtjes)

Te materialet audiovizive, vërehet se numri i 
emisioneve që trajtojnë komunitetet e përzgjed-
hura në datat e rëndësishme për ta është rela-
tivisht i ulët (38.73% apo 43 nga 111 emisionet e 
trajtuara). Një numër i madh i emisioneve kanë 
qasje neutrale ndaj temave që trajtojnë, dhe në 
19 prej emisioneve vërehet gjuhë paragjykuese 
apo stereotipizuese ndaj komuniteteve që këto 

emisione trajtojnë. Nga emisionet e trajtuara, 8 i 
portretizojnë komunitetet si të dhunshëm, ndër-
sa nuk ka emisione që u takojnë tri ngjyrave të 
tjera (gjelbër, kuq, dhe zi). 

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

II.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.

imigrant

komunitetet 
rom, ashkali,
egjiptas

serb

6

0
3

1
5

3

22
4

0
0

17

26
23

0
0

6
21

23

0
0

kaltër gjelbër verdhë zezëkuq

Për sqarime të zbërthimit të ngjyrave referohuni tek Faqja 16.

II.Të gjeturat kryesore të hulumtimit dhe identifikimi i trendeve 
reprezentuese për komunitetet e targetuara
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Në dy grafikat më lart është paraqitur shpërn-
darja e gjuhës së urrejtjes dhe klasifikimi i gjuhës 
problematike për secilin komunitet. Rezultatet 
tregojnë se njëjtë si në raportin e parë, komu-
nitetet Rom, Ashkali, dhe Egjiptas janë më së 
shumti të ekspozuar ndaj gjuhës së urrejtjes 
(66 artikuj), të pasuar nga serbët (50 artikuj), 
imigrantët (29 artikuj) dhe LGBTIQ (15 artikuj). 
Renditja e komuniteteve sipas frekuencës së 
gjuhës së urrejtjes së drejtuar ndaj tyre mbetet 
e njëjtë si në raportin e parë. Ndërsa, sa i përket 
shpërndarjes së gjuhës problematike sipas llo-
jit të thirrjes, të dhënat tregojnë se komunitetet 
Rom, Ashkali dhe Egjiptas janë target i gjuhës që 

i reprezenton ata si të dhunshëm, të pasuar nga 
serbët dhe pastaj imigrantët. Sa i përket gjuhës 
paragjykuese prijnë serbët, të pasuar nga komu-
nitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas dhe LGBTIQ. 
Gjuha ofenduese më së shumti drejtohet ndaj 
komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjitpas, dhe 
më pak ndaj serbëve, LGBTIQ, dhe Imigrantëve. 
Dhe, të gjithë artikujt që implikojnë dhunë (3 arti-
kuj) drejtohen kundër komunitetit LGBTIQ. 

Figura 7: Shpërndarja e gjuhës problematike si-
pas komuniteteve e nxjerrë nga materialet au-
diovizive
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II.Të gjeturat kryesore të hulumtimit dhe identifikimi i trendeve 
reprezentuese për komunitetet e targetuara
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Të dhënat e gjeneruara nga emisionet e trajtu-
ara tregojnë se pjesëtarët e komunitetit serb 
kanë qenë target i gjuhës së urrejtes në shumicën 
e emisioneve të klasifikuara si me përmbajtje të 
tillë. Ky komunitet pasohet lehtë nga Imigrantët/
Refugjatët të cilët paraqiten si të rrezikshëm për 
sigurinë e qytetarëve. Për komunitetin LGBTIQ, 
një emision është identifikuar si me përmbajt-
je të urrejtjes ku emisioni ka shpërndarë thirrje 
homofobike kundër mbajtjes së paradës së këtij 
komuniteti në Prishtinë. Sa i përket shpërndarjes 

së llojit të gjuhës së urrejtjes për secilin komu-
nitet, vërehet që komuniteti serb prin me gjuhën 
që i reprezenton ata si të dhunshëm, të ndjekur 
nga imigrantët dhe komuniteti LGBTIQ. Sa i për-
ket gjuhës paragjykuese, edhe për këtë lloj gjuhe  
komuniteti serb është më së shumti i ekspozuarr, 
i ndjekur nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Eg-
jiptas. 

Figura 8: Incidenca e gjuhës problematike në të 
dy 6-mujorët për materialet tekstuale
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Incidenca e gjuhës pargjykuese dhe e urrejtjes në raport me 
artikujt e shqyrtuar (për secilën media) në të dy gjashtëmjorët
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Figura 8.1: Incidenca e gjuhës problematike në 
raport me artikujt e shqyrtuar (për secilën me-
dia) në të dy 6-mujorët

II.Të gjeturat kryesore të hulumtimit dhe identifikimi i trendeve 
reprezentuese për komunitetet e targetuara
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Dy figurat e paraqitura më lart janë gjeneruar 
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 problema-
tike në 6-mujorët e dytë të vitit 2019 dhe atij 
2020, ndërsa në figurën e dytë është paraqi-
tur incidenca relative e cila merr për bazë num-
rin e artikujve me gjuhë problematike në raport 
me numrin e artikujve të trajtuar. Këto dy figura 
tregojnë se nuk ka trende konsistente në të dy 
6-mujorët sa i përket shfaqjes së gjuhës së ur-
rejtjes, por përgjithësisht vërehet se në 6-mujo-
rin e vitit 2019 tendencat janë më të theksuara 
sesa gjatë vitit 2020. 

Ndërsa sa u përket mediave në të cilat gjuha 
problematike është shfaqur me frekuencë më të 
shtuar, të dhënat sugjerojnë se për vitin 2019, 
mediat 2, 4, 10 dhe 7 janë mediat të cilat kanë 
publikuar më së shumti gjuhë problematike. Për 
vitin 2020, të dhënat flasin se mediat 7, 8, 10 
kanë më së shumti artikuj me gjuhë problema-
tike, trend i cili tregon se gjuha e urrejtjes është 
më e theksuar te disa media sesa në të tjerat 
(mediat 7 dhe 10 gjenden në krye të listës në të 
dy 6-mujorët).  Edhe në krahasim me raportin e 
parë, përgjithësisht vërehet se disa media kanë 
më shumë artikuj problematikë se mediat e tjera. 

2.2 Trendet dominuese për 
secilin komunitet dhe lidhja mes 
variablave relevante

Në këtë pjesë janë dhënë grafikat mbi rubrikat 
e raportimit të artikujve për secilin grup të përf-
shirë në hulumtin, kornizimi që u bëhet atyre, dhe 
subjektet që supozohet se pësojnë nga veprimet 
e tyre. 

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 komunite-
tin LGBTIQ tregojnë se ekziston një shpërndarje 
më e gjerë, por më e shpërndarë në krahasim 
me Imigrantët/Refugjatët. 

Sic shihet nga të dhënat, për këtë komunitet 
dominon gjuha problematike në raportimin e 
kurioziteteve, e pasuar nga lajmet ditore, dhe 
nga showbizi dhe bota. Te kuriozitetet, artikujt 
që dominojnë i paraqesin anëtarët e komunite-
tit LGBTIQ si objekt studimi ku sjelljet, veprimet 
dhe stili i jetesës së tyre vazhdimisht analizohen 
për të nxjerrë mësime mbi homoseksualitetin si 
dukuri.

Te lajmet ditore dominojnë artikujt që përcjellin 
deklaratat e prijësve fetarë kundër këtij komu-
niteti, si dhe nga politikanët konservatorë të cilët 
njihen për qëndrimet e tyre homofobike.  Për Imi-
grantët/Refugjatët dominojnë artikujt që përc-
jellin ngjarjet ditore në lidhje me këtë grup, ku 
raportohet mbi veprimet e tyre (‘të dhunshme’) 
në qendrat e azilit, për kalimin ilegal të kufijve, si 
dhe për rolin e Serbisë në depërtimin e këtyre 
imigrantëve nga territori i saj në territorin e 
Kosovës. 

Figura 10: Shpërndarja e gjuhës problematike 
në materialet tekstuale sipas rubrikave ku janë 
shfaqur (Komuniteti Serb dhe Komunitetet Rom, 
Ashkali dhe Egjiptas)
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Sa i përket komunitetit serb, artikujt problema-
tikë për këtë komunitet janë të përqendruar 
te lajmet ditore, ndërsa shumë më pak në ru-
brikat e sportit, kronikës së zezë, showbizit dhe 
kulturës. Njëjtë si në raportin e parë nënvizohet 
‘armiqësia e popullit serb’ ndaj popullit shqip-
tar dhe evokohen krimet e luftës si të bëma 
të të gjithë popullatës serbe. Për komunitetet 

Rom, Ashkali dhe Egjiptas dominojnë artikujt e 
kronikës së zezë, ku raportohet për krimet ndaj 
anëtarëve të vet këtyre komuniteteve por edhe 
për vepra penale ndaj pronës dhe pasurive të 
popullatës shumicë. Abuzimet në familje, incesti, 
vrasjet brenda familjes dhe dhunimet janë disa 
nga temat kryesore që trajtojnë këta artikuj në 
raport me anëtarët e këtyre komuniteteve. 
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Figura 11: Kornizimi i grupit të shënjestruar në 
materialet tekstuale
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Në figurën më lart janë paraqitur kornizat krye-
sore që mediat shfrytëzojnë kur raportojnë me 
gjuhë problematike për grupet e përzgjedhura. 
Nga të 4 grupet, raportimet për komunitetet 
Rom, Ashkali dhe Egjiptas janë më të larm-
ishmet, ndërsa për komunitetin LGBTIQ më të 
koncentruara. Në përgjithësi, për komunitetet 
Rom, Ashkali dhe Egjiptas dominojnë kornizat 
që i paraqesin pjesëtarët e këtyre komuniteteve 
si agresorë dhe si devijues. Po ashtu, në numër 
më të vogël aplikohen edhe kornizat që i portret-
izojnë ata si hajdutë, mashtures dhe të bezdis-
shëm. Për LGBTIQ, dominon diskursi që i paraqet 
anëtarët e këtij komuniteti si devijues që rreziko-

jnë moralin dhe vlerat shoqërore. Në këtë as-
pekt nuk vërehet ndonjë dallim në krahasim me 
raportin paraprak. Për imigrantët/refugjatët nuk 
ka ndryshime të mëdha, ku vazhdohet të rapor-
tohet për ta si persona me potencial rreziku dhe 
si faktor destabiliteti për sigurinë e vendit. Ndër-
sa për komunitetin serb, artikujt përgjithësojnë 
krimet e luftës së fundit si faje kolektive të gjithë 
popullit serb. Nuk mungojnë edhe raportimet që 
përdorin pa censurë fjalët pezhorative për këtë 
komunitet. 

Figura 12: Kornizimi i grupit të shënjestruar në 
materialet audiovizive
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Në këtë figurë janë paraqitur të dhënat nga 
analiza e materialeve audiovizive për 3 nga 4 
grupet nën shqyrtim. Figura për komunitetet 
Rom, Ashkali dhe Egjiptas nuk është paraqitur 
për shkak se nuk ka pasur emisione me gjuhë 
të urrejtes për këto komunitete. Në figurat e 
paraqitura vërehet se nuk ka dallime të mëdha 
nga kornizimi i këtyre komuniteteve në artikuj 
tekstualë. Për komunitetin LGBTIQ, njëjtë si në 
artikujt tekstual, edhe në emision/e paraqiten si 

njerëz devijues që paraqesin rrezik për parimet 
‘e shëndosha’ morale të shoqërisë kosovare. Imi-
grantët/Refugjatët paraqiten si të dhunshëm, 
të rrezikshëm, zjarrëvënës, plaçkitës, dhe si të 
dyshuar për inflitrim nga terroristë nga Lindja 
e Mesme. Për komunitetin serb, të 4 emisionet 
i kornizojnë ata si agresorë, kriminelë lufte, si 
armiq të popullit shqiptar dhe si popullatë fa-
jtore për të gjitha krimet e kryera ndaj popullsisë 
shqiptare në vitet e 90-ta. 
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Figura 12: Subjektet që pësojnë nga veprimet e 
supozuara të grupeve të targetuara (materialet 
tekstuale)
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Në figurën mësipër janë paraqitur të dhënat mbi 
mënyrën se si artikujt medialë kanë konstruktuar 
subjektet që pësojnë nga veprimi/mosveprimi i 
anëtarit/ëve të grupeve të targetura. Klasifikimi 
i të dhënave është bërë në dy kategori: ‘jashtë-
grupor’ kur artikulli ka nënkuptuar se pësues 
nga grupi target është dikush jashtë grupit, dhe 
‹brendagrupor› kur artikulli ka paraqitur si sub-
jekt pësues vetë grupin në të cilin identifikohet 
kryesi i veprës. Kështu, të dhënat tregojnë se 
artikujt problematikë për LGBTIQ e paraqes-
in si subjekt pësues komunitetin heteroseksual 
në Kosovë. Në  këtë  aspekt nuk ka dallim nga 
raporti i parë, ku ekzistenca dhe veprimet e 
anëtarëve të  komunitetit LGBTIQ paraqiten si 
cenuese të  moralit shoqëror, të së ardhmes së 
familjes heteroseksuale, dhe parimeve ‘të drej-
ta’ fetare apo shoqërore. Për imigrantët/refug-
jatët dominon raportimi që i paraqet ata si rrezik 
për popullatën vendase (jashtëgrupor), dhe në 

pak raste si rrezik për vetë ata (brendagrupor). 
Popullata vendase paraqitet si pësuese nga 
veprimet ‘ilegale’, ndërsa djegia e objekteve fe-
tare, kalimi i kufirit në mënyrë ilegale, dhe gjetja 
e strehës nëpër fshatrat e Kosovës paraqitet si 
rrezik për vendasit. Te komunitetet Rom, Ash-
kali dhe Egjiptian janë konsistente si në rapor-
tin e kaluar,  ku subjekti pësues në të shumtën 
e rasteve del të jetë brendagrupor, dhe më pak 
jashtëgrupor. Shumica e artikujve problematikë 
(27) i paraqesin vetë pjesëtarët e këtyre komu-
niteteve si viktima të pjesëtarëve të tyre. Temat 
kryesore që trajtojnë këta artikuj kanë të bëjnë 
me abuzime seksuale të të miturave, krimet në 
familje, plaçkitjet në komunitet etj. Për komunite-
tin serb dominojnë artikujt që i paraqesin shqip-
tarët si viktima të serbëve si etni. Artikujt që më 
së shumti paraqesin këtë lloj narrative janë ata 
që raportojnë për krimet e luftës, ku ka tendenca 
për përgjithësim të fajit për të gjithë serbët.  

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



25

Figura 13: Subjektet që pësojnë nga veprimet e 
supozuara të grupeve të targetuara (materialet 
audiovizive)
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Te materialet audiovizive, edhe pse numri i emi-
sioneve me gjuhë të urrejtjes del të jetë më i ulët, 
trendet nuk dallojnë shumë nga materialet tek-
stuale. LGBTIQ paraqitet si rrezik për komunite-
tin heteroseksual, ndërsa imigrantët/refugjatët 

dhe serbët kornizohen në raport me komunitetin 
shumicë. Te komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjip-
tian nuk janë gjeneruar të dhëna për shkak se 
nuk ka emision i cili është klasifikuar si problema-
tik për këto komunitete. 
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3. Vendosja e të gjeturave 
në kontekst dhe 
kuptimësimi i tyre

3.1 Karakteristikat kryesore 
të gjuhës problematike sipas 
kategorive të përzgjedhura

Në tabelën mëposhtë janë paraqitur përmbled-
htazi raportimet e mediave të shkruara për gru-
pet e përzgjedhura.

III. Vendosja e të gjeturave në kontekst  
dhe kuptimësimi i tyre



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

SerbMedia

Media 1

Media 2

Komunitetet Rom, 
Ashkali dhe Egjiptas Imigrant/Refugjat LGBTIQ

- Përdoren terme 
pezhorative për t’iu 
referuar serbëve si 'shka, 
shkinë, shkije'. Përcillen 
deklarata të personave me 
ndikim që përdorin këto 
lloj shprehje. 

-Përgjithësohen krimet e 
luftës, ku faji është 
kolektiv dhe jo shtetëror.
- Ndeshjet sportive marrin 
konotacion nacionalist, ku 
ballafaqimet spotive 
shihen si gara mes dy 
etnish armike. 

- Raportohet vazhdi-
misht për dhunimet e të 
miturve, dhe abuzimet 
seksuale në familje. 
Shumica e raportimeve 
e ndërlidhin aktin me 
etninë e kryesit. 

 
 

-Përgjithësim i krimeve 
serbe duke bërë fajtorë 
serbët për krimet e 
kryera nga forcat 
policore, paramilitare 
dhe ushtarake serbe. 
Dominon përdorimi i 
emërtimit 'krimet serbe', 
në vend të fjalëve të 
cilat specifikojnë se 
krimet janë kryer nga 
autoritetet shtetërore të 
Serbisë, e jo nga i gjithë 
populli serb.

Nuk ka shumë artikuj 
me gjuhë problematike 
ndaj këtyre 
komuniteteve.

- Raportohet për 
kontrabandë, shitje dhe 
konsumim droge, dhe 
vepra kriminale të 
kryera nga 
refugjatët/imigrantët.

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

- Refugjatët nga Lindja 
e Mesme paraqiten si 
persona të rrezikshëm 
që po shkaktojnë 
probleme për sigurinë e 
qytetatarëve.

- Refugjatët paraqiten si 
përfitues të padrejtë të 
skemave sociale nga 
shteti i Kosovës. 

 

- Homoseksualiteti 
paraqitet si diçka e 
padëshirueshme dhe 
përdoret si shprehje për 
të ofenduar palën tjetër. 

-  Mediat shndërrohen 
në platforma për thirrjet 
homofobike të 
politikanëve konserva-
torë. 

-Komuniteti LGBTIQ 
paraqitet si rrezik për 
popullin dhe si 
'fundosës të popullit 
dhe shtetit'.

 



Media 3

Media 4

Media 5

Media 6

Njëjtë si media 1 dhe 2

-Përmendet etnia e të 
dyshuarve për vepra 
penale edhe në rastet 
kur ky informacion nuk 
ka relevancë për lajmin.  
- Njëjtë si media 1

 Nuk ka pasur  numër të 
madh artikujsh 

-Përdoren terme 
pezhorative për 
komunitetin serb

- Fjala dhe cilësimet si 
serb përdoren për të 
ofenduar palën tjetër

- Refugjatët paraqiten si 
përdorures droge dhe 
persona të prirur ndaj 
dhunës

- Përdoren terme 
pezhorative që  
ekzistojnë  për këto  
komunitete për të  
ofenduar palë  të  tjera                          

-Artikujt e objektifikojnë 
homoseksualitetin dhe e 
paraqesin atë si sjellje 
abnormale

- Përcillen mesazhe 
homofobike të një 
politikani konservator ku 
paraqetet komuniteti 
LGBT si rrezik për 
shtetin e Kosovës

- Rastet e lypësarëve 
vazhdimisht asocohen 
me komunitetet Rom, 
Ashkali dhe Egjiptas. 

 Nuk ka pasur  numër të 
madh artikujsh 

- Dhunimet, abuzimet 
me të mitura, 
shtatëzënitë e hershme 
dhe dhuna në familje 
dominojnë raportimet e 
këtij mediumi për këtë 
komunitet 

- Përdoren metaforat e 
ujit për të ngritur alarmin 
për ardhjen e 
refugjatëve në Kosovë
- Njëjtë si media 1 dhe 2

- Refugjatët akuzohen 
për djegie të xhamisë në 
Magure

Nuk ka raportime të 
shumta për këtë 
komunitet

.

- Njëjtë si media 1

- Transmetohen 
deklarata homofobike të 
politikanëve konserva-
torë kundër komunitetit 
LGBTIQ.

- Paraqiten si hajna, 
kontrabandues dhe 
potencialisht si elemente 
terroriste të inflitruara në 
Kosovë. 
 
- Akuzohen për 
zjarrëvënie të 
qëllimshme të xhamive 
dhe objekteve të azilit 
dhe paraqiten ankesat e 
banorëve kundër këtij 
grupi. 
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3.2 Analizë e diskursit të përdorur 
dhe identifikimi i diskursit 
problematik

11  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 origjinal. 

Për komunitetin LGBTIQ, raportimet mediale që 
mbulojnë ngjarjet që kanë të bëjnë me këtë ko-
munitet janë më të shpeshta në datat kur rritet 
vizibiliteti i anëtarëve të këtij komuniteti. Diskur-
si që dominon reprezentimin e këtij komuniteti i 
paraqet pjesëtarët e tij si devijues nga normat 
‘normale’ dhe ‘të shëndosha’ morale, si dhe si 
persona të cilët mund të paraqesin ‘rrezik’ për 
fëmijët të cilët mund të ndjekin shembullin e tyre. 
Po ashtu, një numër i madh artikujsh objektifikon 
sjelljen homoseksuale dhe e paraqet atë si diçka 
që mund të studiohet, dhe përdoret fjala homo-
seksual për të ofenduar të tjerët. Disa nga këto 
lajme kanë tituj si në vijim (titujt janë të para-
frazuar)11: ‘Kërkohet që të ndalohet organizimi i 
paradës së krenarisë’; ‘Muslimanja: Turp për ho-
moseksualët, Zoti krijoi burrin dhe gruan dhe jo 
Xhonin dhe Markun’; ‘Politikani nga partia Fjala: 
Homoseksualet nuk duhet mbeshtetur, se ata 
kane nevojë për ndihmën e mjekëve’; ‘Doktorët 
plasin bombën: Homoseksual lind apo bëhesh?’

Për Imigrantët/Refugjatët aplikohen të njëjtat 
korniza diskursive për të raportuar mbi lëvizjet 
e tyre ‘ilegale’ në kufi, për rrezikun që paraqesin 
për popullsinë lokale, si dhe veprimet e tyre prej 
delikuentësh. Narrativat kryesore mbi ta hedhin 
dyshim mbi vërtetësinë e deklaratave të tyre si 
refugjatë, si dhe paraqiten si element destabi-
lizues për sigurinë e Kosovës. Djegia e xhamisë 
në Magure, plaçkitjet në lokalitetet ku supozohet 
se refugjatët kalojnë, si dhe supozimet se ata 
merren me kontrabandë dhe konsumim të sub-
stancave narkotike, krijojnë imazh negativ dhe 
nxisin urrejtje tek audienca. Ka edhe raportime 
që paraqesin ata si ‘parazitë’ që përfitojnë nga 
të mirat materiale që ofron Kosova. Nuk mun-

gojnë as metaforat e ujit që krijojnë alarm mbi 
praninë e këtyre personave në Kosovë. Disa nga 
këto lajme kanë tituj si në vijim (titujt janë të para-
frazuar): ‘Sirianët po kontrabanadojnë imigrantë 
në Kosovë’; ‘Arrestohet shtetasi palestinez që 
shiste drogë në kampin e të huajve në Magure’; 
‘Arrestohen sirianët që tentuan të plaçkitin në 
Prishtinë’; ‘Vërshohet Kosova nga refugjatët nga 
Lindja e Mesme’; ‘Azilkërkuesit e dogjën xhaminë 
në Magure’

Në raportimet për komunitetet Rom, Ashka-
li dhe Egjiptas nuk ka dallime të theksuara sa i 
përket portretizimit të tyre, kornizimit të tyre, 
rubrikave ku paraqiten ata si dhe mënyrës se si 
konstruktohen si dhunues, abuzues, vjedhës dhe 
të prapambetur. Shtatëzënitë e hershme, dhu-
na dhe sulmet seksuale ndaj të miturave, si dhe 
vrasjet brenda komunitetit dominojnë diskursin 
medial mbi këto komunitete. Po ashtu, si edhe në 
raportin e parë, numër i madh artikujsh mbi këto 
komunitete vazhdojnë të bien te kronika e zezë 
dhe subjektet që supozohet se pësojnë nga ve-
primet e anëtarëve të këtyre komuniteteve janë 
vetë romët, ashkalinjtë dhe egjiptasit. Disa nga 
titujt e lajmeve (të parafrazuara) të cilat jap-
in një pasqyrë mbi trendet e raportimit medial 
janë: ‘Vriten dy persona, viktimat janë ashkalin-
jë’; ‘Romi hynë në barnatore, merr barna dhe ikë 
pa paguar’; ‘Ja si romët dhe serbët provokojnë 
shqiptarët në SHBA’; ‘16 vjecarja ashkalike lind 
në QKUK’ 

Për komunitetin Serb diskursi mediatik organizo-
het sidomos rreth përgjithësimeve të krimeve të 
luftës dhe armiqësisë që supozohet të kenë ser-
bët ndaj shqiptarëve dhe shtetësisë së Kosovës, 

III. Vendosja e të gjeturave në kontekst  
dhe kuptimësimi i tyre
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dhe papajtueshmërisë që ekziston mes shqip-
tarëve dhe serbëve. Shumica e raportimeve u 
referohen krimeve të kryera nga shteti i Serbisë 
si ‘krimet serbe’, dhe në disa raste referimet pe-
zhorative për serbët nuk censurohen nga me-
diat. Garat sportive apo kulturore vazhdimisht 
marrin ngjyrim etnik dhe politik, dhe raportimet 
bazohen në termat binarë mes ‘nesh’ dhe ‘atyre’. 
Disa tituj të përzgjedhur (të parafrazuar) mbi 
raportimet mediale për komunitetin serb janë: 
‘Turpi i Kosovës: Shqiptarja rrëfen dashurinë për 
Serbinë’; ‘Arrestohet nga policia serbi që rra-
hu gruan e tij shqiptare’; ‘Interi i bën gabime në 
transfere, merr një plak edhe një serb’;  ‘Shqiptari 
shpartallon serbin në sportet luftarake’; ‘Tensi-
one në Greqi, futbollisti shqiptarë përplaset me 
mbrojtësin serb’

III. Vendosja e të gjeturave në kontekst  
dhe kuptimësimi i tyre
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4. REKOMANDIME
Bazuar në të gjeturat e prezantuara më sipër 
dhe praktikat e mira ndërkombëtare sa i përket 
parandalimit dhe luftimit të gjuhës së urrejtjes, 
jepen këto rekomandime:

• Të organizohen trajnime të specializuara me 
Policinë e Kosovës për mbajtjen e regjistrit të 
veçantë të rasteve të raportuara si krime të 
urrejtjes;

• Të trajnohen prokurorët dhe gjyqtarët mbi 
mënyrat bashkëkohore të gjurmimit të gjuhës 
së urrejtjes, dhe për dispozitat ndërkom-
bëtare që rregullojnë këtë çështje;

• Të mbahen punëtori dhe trajnime me gaze-
tarët dhe redaktorët mbi Kodet e Etikës të 
aplikueshme në Kosovë, dhe nevojën për 
raportim profesional dhe të ndjeshëm ndaj 
komuniteteve të cenuara;

• Komisionit të Pavarur të Medias t’i ofrohet 
asistencë teknike në analizimin e zbrazëtirave 
në Kodin ekzistues dhe të dilet me rekoman-
dime mbi ndryshimet e mundshme;

• Të trajnohet Këshilli i Mediave të Shkruara për 
mbikëqyerjen e zbatimit të Kodit të Etikës dhe 
mbi sanksionet që aplikohen në vendet e BE 
në rast të shkeljes së këtyre dispozitave;.

• Në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë 
civile që merren me promovimin e të drejtave 
të komuniteteve të cenueshme në Kosovë të 
organizohen fushata vetëdijesuese për pub-
likun mbi efektet negative të gjuhës së urre-
jtjes;

• Të zhvillohen biseda të hapura me Policinë e 
Kosovës për të parë mundësitë e ndryshim-
it të protokollit për përfshirjen e etnisë në 
raportet ditore;

• Të organizohen fushata mediale mbi 
rëndësinë e parandalimit të gjuhës së urre-
jtjes dhe krimeve të urrejtjes;

• Të shpjegohen se cilët janë termat pezhor-
ativë që zakonisht përdoren në leksionin e 
përditshëm, dhe të shpjegohet se këto terme 
janë raciste, ksenofobike, homofobike, etj.;

• Të mos përgjithësohen krimet e luftës dhe të 
specifikohet se krimet e kryera në Kosovë janë 
kryer nga struktura shtetërore, ushtarake dhe 
paramilitare dhe jo nga i gjithë populli serb;

• Të raportohet për komunitetet Rom, Ashkali 
dhe Egjiptas përtej kornikës së zezë, dhe qa-
sjes esencializuese ndaj tyre. Të raportohet 
edhe për jetesën e tyre përtej kornizave të 
dhunës, krimit, incestit, papastërtisë etj.;

• Të censurohen deklaratat homofobike të per-
sonave që njihen si nxitës së urrejtjes, dhe që 
nxisin dhunë ndaj anëtarëve të këtij komu-
niteti;

• Të ketë raportime që tregojnë për vuajtjet 
e imigrantëve/refugjatëve, historitë e ng-
jashme me të kaluarën e popullit kosovar si 
refugjatë, si dhe nevojën për pritjen e njerëzve 
që largohen nga terrori e dhuna. 
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6. ANEKS 
Praktika nga shtete të BE-së për ngrit-
jen e kapaciteteve në parandalimin e 
gjuhës dhe krimit të bazuar në urrejtje

6.1 Kroacia

Shteti kroat në ligjet e veta ka përkufizuar krimet 
e urrejtjes si akte të cilat janë të drejtuara ndaj 
‘racës, ngjyrës, religjionit ose identitetit gjinor të 
personit tjetër’ (Kodi Penal i Kroacisë, 2017, neni 
87 (21)). Në rast se vepra penale konstatohet të 
jetë kryer mbi motive të urrejtjes dhe e bazuar 
në karakteristikat e mbrojtura, atëherë ky motiv 
konsiderohet si rrethanë rënduese për kryesin e 
veprës. 

Që nga viti 2011, regjistrimi i krimeve të urre-
jtjes nga policia dhe autoritetet e tjera relevante 
rregullohet nga Protokolli mbi procedurën e ras-
teve që kualifikohen si krime të urrejtjes (Dakovic, 
2019). Ky protokoll kërkon nga zyrtarët policorë 
që kur të regjistrojnë një rast si krim të urrejtjes, 
në informacionet e rastit të përfshijnë: a) afili-
acionin e palës së dëmtuar, b) motivin e krimit 
të urrejtjes, c) pasojat/dëmin e shkaktuar, dhe d) 
dëshmitë mbi të cilat rasti është kualifikuar si krim 
i urrejtjes (Ibid:14). Të gjitha këto informacione 
futen në sistemin e Ministrisë së Brendshme dhe 
përmes këtij regjistri monitorohen rastet penale 
që kanë të bëjnë me krime të urrejtjes. Po ashtu, 
Prokuroria e shtetit identifikon rastet e krimeve 
të urrejtjes dhe obligohet të mbajë regjistër të 
veçantë të rasteve të krimeve të urrejtjes. Njëjtë 
edhe gjykatat e nivelit të parë duhet të mbajnë 
regjistra për rastet e krimeve të urrejtjes dhe të 
mbledhin të dhëna për numrin e këtyre rasteve, 
rezultatet e hetimeve, kohëzgjatjen e gjyqit, si 
dhe sanksionet apo dënimet e shqiptuara. Këto 

raste përfshihen në sistemin e përgjithshëm të 
rasteve gjyqësore, dhe kur futen të dhënat, ato 
markohen si raste të krimeve të urrejtes dhe 
përfshihen në raportet periodike mbi trendet e 
krimeve të bazuara në urrejtje (ECRI, 2018). Min-
istria e Drejtësisë është e obliguar të mbledhë 
të dhënat nga të gjitha insituticionet e përfshi-
ra (policia, gjykatat, prokuroria), dhe të dorëzojë 
raportin 6-mujor  në Zyrën për të Drejtat e Nje-
riut dhe të Drejtave të Minoriteteve Nacionale, i 
cili publikohet në webfaqen e këtij institucioni. 

Komisioni kundër Racizmit dhe Intolerancës në 
kuadër të Këshillit të Evropës (ECRI) e konsideron 
miratimin e këtij protokolli si një praktikë të mirë, 
dhe ka rekomanduar që të shtohen trajnimet e 
institucioneve ligjzbatuese në implementimin e 
këtij protokolli. Në adresim të këtij rekomandimi,  
Zyra për të Drejtat e Njeriut dhe të Drejtat e Mi-
noriteteve në koordinim me Akademinë e Dre-
jtësisë dhe Qendrën për Studime të Paqes kanë 
organizuar trajnime intensive me zyrtarët ligjz-
batues dhe insituticionet e gjyqësorit mbi aspek-
tet kryesore të nenit 87 (paragrafi 21) të Kodit 
Penal si dhe neneve mbi nxitjen e dhunës dhe ur-
rejtjes të Nenit 325. Këto trajnime kanë përfshirë 
shpjegimet e nevojshme mbi definicionet ligjore 
mbi krimet e urrejtjes, rastet ligjore të shqyrtuara 
nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, si 
dhe punëtori se si të trajtohen dhe ekzaminohen 
dëshmitë në rastet kur dyshohet se akti është i 
motivuar nga urrejtja ndaj një grupi të caktuar 
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(FRA, 2021). Ngjashëm, trajnime specifike janë 
ofruar për policinë kroate sesi të respektojë pro-
tokollin gjatë trajtimit të rasteve të dyshuara si 
të motivuara nga urrejtja. Këto trajnime kanë si 
qëllim ngritjen e kapaciteteve të policisë gjatë 
gjithë procesit të ekzaminimit të rastit (mbledh-

ja e dëshmive, regjistrimi i tyre, hapat e ndjekur 
për të konstatuar se vepra mund të jetë krim i 
urrejtjes) dhe raportimit të tyre tek institucionet 
e tjera (regjistrimi i rastit në sistem, përcjellja e 
rastit, bashkëpunimi me prokurorinë). 

6.2 Finlanda

Finlanda ka një kornizë të konsoliduar ligjore që 
adreson krimet dhe gjuhën e urrejtjes. Të dy këto 
fenomene janë të rregulluara me Kodin Penal 
finlandez i cili përfshin dispozita të cilat parasho-
hin si rrethanë rënduese kryerjen e krimit të mo-
tivuar nga urrejtja (Kodi Penal i Finlandës, 2011). 
Kjo vlen për të gjitha krimet e bazuara në urrejt-
je apo diskriminim. Për më tepër, Kodi përmban 
dispozita për krimet e urrejtjes të shkaktuara 
përmes agjitacionit etnik dhe shovinizmit (Ibid). E 
rëndësishme të nënvizohet është që sipas Ligjit 
për lirinë e shprehjes, Prokurori i Përgjithshëm ka 
të drejtë të inicojë raste kur materiali i publikuar 
ka përmbajtje të urrejtjes, si p.sh urrejtje racore, 
fetare, të orientimit seksual apo të ngjashme. 

Të dhënat mbi krimet e urrejtes mblidhen nga 
Policia, Ministria e Punëve të Brendshme, Zyra 
e Prokurorit, Ministria e Drejtësisë, dhe Agjencia 
e Statistikave të Finlandës. Përveç të dhënave 
zyrtare, shteti organizon edhe një pyetësor me 
qytetarët për të marrë informacione shtesë 
mbi krimet e urrejtjes të cilat nuk raportohen 
në polici, dhe si të tilla nuk regjistrohen në reg-
jistrin shtetëror (ECRI, 2019). Çdo vit, një grup 
hulumtuesish përdorin regjistrin e policisë për 
të konstatuar trendet e krimeve të urrejtjes në 
shoqëri dhe për të identifikuar motivet prapa 
tyre (ang. bias). Ky raport u dërgohet të gjitha 
institucioneve relevante që trajtojnë gjuhën dhe 
krimet e urrejtjes me krahasimet nga periudhat 
paraprake. Kjo konsiderohet një praktikë e mirë 
për mbajtje të regjistrit për krimet e urrejtjes dhe 
koordinim ndër-institucional në trajtimin dhe 
parandalimin e këtyre krimeve. 

Një tjetër praktikë e mirë që konsiderohet të mer-
ret si shembull nga shtetet e BE-së është edhe 
organizimi i Këshillit të Mediave Masive (CMM), i 
cili është mekanizëm vetërregullues i themeluar 
nga media dhe gazetarë të komunikimit masiv. 
Qëllimi i këtij vetorganizimi është profesionalizimi 
i raportimeve mediale dhe mbrojtja e lirisë së 
shtypit duke rregulluar vetë praktikat e raporti-
mit, pa pasur nevojë për interferime nga jashtë 
(Dakovic, 2019). Ky Këshill adreson metodat e 
të bërit gazetari dhe të raportimit profesional. 
Këshilli nuk ka ndonjë juridiksion ligjor mbi medi-
at që përfaqësohen në të, megjithatë vendimet 
e tij respektohen në masë të madhe nga palët 
e përfaqësuara. Çdo person që pretendon se 
është viktimë e raportimit jo të drejtë mund të 
paraqesë ankesë në Këshill për pretendimet e 
tij/saj, e cila shqyrtohet dhe nëse vërtetohet që 
media ka bërë shkelje, udhëzohet media shkelëse 
të publikojë një njoftim ku pranohet shkelja e 
bërë. Shumica e mediave finlandeze kanë nën-
shkruar marrëveshjen me Këshillin, dhe kanë au-
torizuar këtë trup t’i trajtojë ankesat e bëra ndaj 
tyre. Këshilli përveç trajtimit të ankesave moni-
toron edhe zbatimin e udhëzuesit për raportim 
profesional të informacionit dhe inkurajon të 
gjitha mediat anëtare të respektojnë etikën pro-
fesionale gjatë raportimeve të informacioneve. 
Studimet tregojnë se gazetarët finlandezë janë 
shumë të përkushtuar në respektimin e etikës 
profesionale dhe kualiteti i gazetarisë finlandeze 
vazhdon të jetë i lartë (Ibid). Profesionalizmi i tyre 
mbetet shembull i gazetarisë në nivel të BE-së. 
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6.3 Austria

Si shtetet e tjera të BE-së, edhe Austria në lig-
jet e saj kundër urrejtjes ka përfshirë dispozi-
ta të cilat e konsiderojnë si rrethanë rënduese 
kryerjen e një krimi të nxitur nga urrejtja ndaj 
karakteristikave të mbrojtura me ligj. Të dhënat 
mbi gjuhën dhe krimet e urrejtjes mblidhen dhe 
monitorohen nga Prokuroritë rajonale, dhe nga 
Agjencia shtetërore për mbrojtje nga terrorizmi 
në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 
Megjithatë, në regjistrimin e këtyre të dhënave 
Austria nuk ndan rastet e krimeve të urrejtjes 
nga gjuha e urrejtjes, dhe për këtë Komisioni Ev-
ropian kundër racizmit dhe intolerancës (ECRI, 
2015) ka rekomanduar që ndër tjerash të nda-
hen regjistrat e krimeve të urrejtjes nga ato të 
gjuhës së urrejtjes. 

Përtej kësaj, Austria vazhdon të jetë vend i prak-
tikave të mira kundër krimeve të urrejtjes dhe 
gjuhës së urrejtes (FRA, 2021). Një nga këto 
praktika zhvillohet në qytetin e Styria-s, ku qyteti 
i Graz-it në bashkëpunim me administratën fed-
erale të Styria-s financojnë një zyrë Antidiskri-
minim e cila shërben si pikë e vetme e kontak-
tit për raportim të rasteve që kanë të bëjnë me 
gjuhë dhe akte të urrejtjes. Qytetarët që ndihen 
të diskriminuar apo të shënjestruar me gjuhët 
të urrejtjes mund të raportojnë rastet e tyre në 
këtë zyrë, dhe nga zyrtarët përgjegjës të marrin 
këshilla sesi të procedojnë tutje me raportim të 
rasteve në instancat shtetërore. Këto raste shër-
bejnë edhe për monitorim të akteve të urrejtjes 
dhe trendeve të diskriminimit në qytet. Ndër të 
tjera, projekti synon të ngrisë vetëdijen e popul-
latës së qytetit mbi efeketet e diskriminimit dhe 
urrejtjes dhe organizon fushata për promovim të 
diversitetit shoqëror. 

Një tjetër iniciativë premtuese zhvillohet nga 
Njësia Këshilluese kundër racizmit dhe urrejtjes 
online (gjerm. ZARA- Zivilcourage und Anti-Ras-
sismus -Arbeit). Kjo iniciativë organizohet nga 
një organizatë e shoqërisë civile e cila promovon 
një shoqëri të hapur për të gjithë, pa dallim ng-
jyre, gjuhe, feje, shtetësie, origjine apo orientimi 
seksual (Against Hate, 2019). Veprimtaria e saj 
përfshin ndër të tjera edhe këshillime ligjore dhe 
psikosociale për viktimat e urrejtjes, dhe doku-

menton rastet e dhunës me bazë urrejtjeje të 
cilat pasi të raportohen tek instancat gjyqësore, 
monitorohen deri në përfundim të rasteve. Kjo 
organizatë po ashtu organizon trajnime, semin-
are dhe punëtori me palët relevante mbi paran-
dalimin dhe luftimin e urrejtes dhe diskriminimit 
në shoqëri. 



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


