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UdhëzUes për TIK I

Gjuha e urrejtjes në internet

UdhëzUes për teknologji informatike 
dhe të komUnikimit (TIK)

Udhëzuesi i dhjetë për TIK i Metamorfozis u 
dedikohet të gjithë atyre që dëshirojnë të marrin 
njohuri themelore për t’iu kundërvënë gjuhës së 
urrejtjes në internet.
Udhëzuesi është përgatitur në kuadër të 
aktiviteteve të vazhdueshme të iniciativës 
kundër gjuhës së urrejtjes në internet, të filluar 
nga Metamorfozis, FAR-i, Reaktor-i dhe Qendra 
për media të reja, në dhjetor të vitit 2012, 
me përkrahje të Fondacionit Shoqëri e Hapur 
Maqedoni.
Ky botim, sikurse edhe botimet e mëparshme 
të Udhëzuesit gjenden në formë elektronike në 
ueb-faqen e fondacionit Metamorfozis  
(www.metamorphosis.org.mk). Ky botim, si 
dhe botimet e tjera kushtuar luftës kundër 
gjuhës së urrejtjes gjenden edhe në ueb-faqen  
mosurrej.mk. Versioni i shtypur është pa 
pagesë dhe për kopje plotësuese mund të na 
shkruani në e-mailin  
info@metamorphosis.org.mk. 
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1. KuPtimet themelore
Në kuptimin më të gjerë, gjuha e urrejtjes 
përdoret për të gjitha format e shprehjes që 
përhapin, nxisin, promovojnë ose arsyetojnë 
urrejtje të bazuar në jotolerancë, mbi çfarëdo 
baze të diskriminimit. Gjuha e urrejtjes është 
keqpërdorim i lirisë së të shprehurit që përkon 
me shkeljen e të drejtave të të tjerëve.

gjuha e urrejtjes nuk e përfshin vetëm të folurit 
ose tekstin e shkruar, por mund të përfshijë 
forma të ndryshme të të shprehurit: përdorimin 
publik të simboleve të urrejtjes (për shembull, 
kryqit të thyer (svastikës) ose kryqit të djegur), 
posterët, fletëpalosjet, karikaturat, grafitet, muzika, 
videoja, video-lojërat ose përmbajtjet e publikuara 
nëpërmjet mediave tradicionale ose në internet.

Ç’është Gjuha e 
urrejtjes “onlajn” 
dhe Gjuha e urrejtjes 
në internet?
në kuptimin më të gjerë, me gjuhën e urrejtjes 
“onlajn” (“sajber-urrejtje”) nënkuptohet çdo 
lloj përdorimi i teknologjisë së komunikimeve 
elektronike për përhapjen e përmbajtjeve 
antisemite, raciste, ksenofobe, diskriminuese, 
ekstremiste ose terroriste. 
gjuha e urrejtjes “onlajn” është më e gjerë se sa 
shprehja e gjuhës së urrejtjes në internet, për shkak 
se nuk i përfshin vetëm përmbajtjet në internet 
(uebfaqet, rrjetet sociale, përmbajtjet e gjeneruara 
nga shfrytëzuesit, bloget, lojërat onlajn, e-mailet 
etj.), por edhe përmbajtjet e telefonave celularë.

“Ç’është sajber-
maltretimi”?
Sajber-maltretimi është përdorimi i komunikimeve 
elektronike në kontekst shkollor, me qëllim 
që të shqetësohet, frikësohet, pengohet ose t’i 
shkaktohet dëm fizik ndonjë nxënësi/nxënëseje për 
shkak të racës, ngjyrës së lëkurës, fesë, prejardhjes 
nacionale, përkatësisë etnike, orientimit seksual, 
gjymtësisë, gjinisë, identitetit gjinor ose shprehjes 
së ndonjë karakteristike tjetër personale.

Ç’është Gjuha 
e urrejtjes?
Nuk është aspak e lehtë të definohet domethënia 
e shprehjes “gjuhë e urrejtjes” që përdoret në 
kontekste të ndryshme. gjykata evropiane për të 
drejtat e njeriut tërheq vërejtjen se nuk ekziston 
definicion i pranuar universalisht për gjuhën e 
urrejtjes. 

zakonisht, si orientim përdoret ky definicion i 

hapur për “gjuhën e urrejtjes”, që nuk i përfshin 

në mënyrë eksplicite të gjitha format e pranuara: 

“...të gjitha format e të shprehurit që 

përhapin, nxisin, promovojnë ose arsyetojnë 

urrejtje racore, ksenofobi, antisemitizëm 

ose forma të tjera të urrejtjes, të bazuara 

në jotolerancë, duke e përfshirë edhe 

jotolerancën e shprehur në formë të 

nacionalizmit agresiv dhe etnocentrizmit, 

diskriminimit ose armiqësisë ndaj pakicave, 

emigrantëve dhe personave me origjinë 

emigrante.” 

(Rekomandimi nr. R(97)2 i Komitetit të ministrave të 

Këshillit të evropës për gjuhën e urrejtjes i vitit 1997 

(Shtojcë)).

Në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut janë vendosur disa parametra 
me të cilat karakterizohet “gjuha e urrejtjes”, e me 
këtë ajo të largon nga mbrojtja e cila është siguruar 
për lirinë e të shprehurit ose lirinë e tubimit dhe 
bashkimit. Gjatë marrjes së vendimeve, gjykata 
bën dallim ndërmjet nxitjes së vërtetë dhe serioze 
të ekstremizmit dhe të drejtës së individëve (duke 
i përfshirë edhe gazetarët dhe politikanët) që t’i 
shprehin lirshëm qëndrimet e tyre dhe “t’i ofendojnë, 
shokojnë ose t’i shqetësojnë” të tjerët.

ekspertët paralajmërojnë se shprehja “gjuhë e 
urrejtjes” përdoret për një spektër të gjerë të gjuhës 
ekstreme negative, për forma ekstreme të urrejtjes 
dhe për nxitje të urrejtjes, për shprehje ekstreme 
ofenduese dhe nxitëse, si dhe për forma ekstreme 
të paragjykimeve dhe stereotipeve negative.
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Ç’është “ueb-faqe 
e urrejtjes”?
Ueb-faqe e urrejtjes është ueb-faqja që mbahet nga 
ndonjë grup i organizuar për urrejtje, ku shprehet 
urrejtje (ndaj ndonjë personi ose ndonjë grupi) ose 
ku ofrohen informata se si të përkrahen qëllimet 
ideologjike të grupit të urrejtjes.

Ç’janë vePrat 
nGa urrejtja?
Veprat e bëra nga urrejtja janë vepra penale të 
motivuara nga paragjykimet, ku autori me qëllim 
e zgjedh viktimën me ndonjë karakteristikë të 
mbrojtur me ligj (bazë për diskriminim).
Veprat onlajn nga urrejtja i përfshijnë ato vepra 
penale që kryhen me anë të komunikimeve 
elektronike.

materialet raciste 
dhe ksenofobe
Sipas protokollit shtesë të konventës për 
krimin në internet, materiali racist dhe ksenofob 
nënkupton çdo material të shkruar, çdo fotografi ose 
çfarëdo qoftë paraqitjeje tjetër të ideve ose teorive 
që përfaqësojnë, promovojnë ose nxisin urrejtje, 
diskriminim ose dhunë, kundër cilit do qoftë individ 
ose grup, në bazë të racës, ngjyrës së lëkurës, 
prejardhjes nacionale ose etnike, si dhe fesë, nëse 
ajo është shfrytëzuar si arsyetim për ndonjërin nga 
këta faktorë.

sistemi KomPjuteriK
në Kodin penal “Me sistem kompjuterik 
nënkuptohet cila do qoftë pajisje ose grup i pajisjeve 
të ndërlidhura, prej të cilëve, njëra ose më tepër 
prej tyre, bëjnë përpunimin automatik të të dhënave 
sipas një programi të caktuar.”

2. llojet e Gjuhës 
së urrejtjes me 
anë të shembujve 
nGa GjyKata 
evroPiane Për të 
drejtat e njeriut
edhe pse në Republikën e Maqedonisë kemi masa 
ndëshkuese që e rregullojnë edhe gjuhën e urrejtjes,
deri tani nuk kemi pothuajse asnjë praktikë ligjore. 
Mu për këtë arsye, është me rëndësi të kuptojmë se 
si gjykata evropiane për të drejtat e njeriut e njeh 
gjuhën e urrejtjes, për shkak se vendimet e këtij 
gjyqi mund të shfrytëzohen edhe nga gjykatat tona.

2.1. Gjuha 
e urrejtes 
racore
shembUllI 1. 
një deputet belg dhe kryetar i një partie politike 
është dënuar për nxitje të diskriminimit racor gjatë 
fushatës zgjedhore, për shkak të shpërndarjes së 
fletëpalosjeve me këto sllogane: “T’i kundërvihemi 
islamizimit të belgjikës”, “Stop për politikën 
artificiale të integrimit” dhe “Dërgoni në shtëpi 
emigrantët që kërkojnë punë”.
deklarata e tij se i është shkelur e drejta për liri të 
të shprehurit nuk është pranuar nga ana e gjykatës. 
gjykata ka konstatuar se dënimi i tij ka qenë i 
arsyeshëm në aspekt të parandalimit të trazirave 
dhe të mbrojtjes së të drejtave të të tjerëve. në fakt, 
slloganet zgjedhore qartazi kanë nxitur urrejtje 
racore ndaj të huajve, veçanërisht te anëtarët e 
publikut që janë më pak të arsimuar.

shembUllI 2. 
Një gazetar është dënuar për nxitjen e përhapjes 
së komenteve raciste, për shkak se në një film 
dokumentar ka publikuar fragmente nga një 
intervistë televizive me tre anëtarë të grupit “Xhupat 
e gjelbër”, të cilët kanë bërë komente ofenduese për 
emigrantët dhe grupet etnike në danimarkë.

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/189.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/189.htm
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gjykata evropiane për të drejtat e njeriut ka bërë 
dallim ndërmjet anëtarëve të “Xhupave të gjelbër”, 
të cilët haptazi kanë bërë komente raciste dhe 
gazetarit, i cili ka dashur të shtrojë një çështje me 
interes publik. Filmi dokumentar si tërësi nuk ka 
pasur për qëllim propagandimin e qëndrimeve dhe 
ideve raciste, por informimin e publikut për një 
problem shoqëror, kështu që gjykata ka vendosur 
se me dënimin, atij i është shkelur e drejta për lirinë 
e të shprehurit.

2.2. Gjuha 
e urrejtjes 
fetare
shembUllI 1: ANTIsemITIzmI 
Një qytetar rus është dënuar për nxitjen e urrejtjes 
etnike, racore dhe fetare për shkak të publikimit të 
disa artikujve ku hebrenjtë paraqiten si burim i të 
keqes në Rusi. 

gjykata evropiane për të drejtat e njeriut ka marrë 
qëndrim se ankuesi në publikimet e tij ka dashur 
“të nxisë urrejtje ndaj popullit hebre” dhe është 
angazhuar për dhunë ndaj një grupi të caktuar etnik, 
prandaj nuk mund të kërkojë mbrojtje sipas nenit 10 
(e drejta për liri të të shprehurit).

shembUllI 2: IslAmofobIA 
një anëtar i partisë nacionale britanike është 
dënuar për armiqësi ndaj një grupi religjioz për 
shkak se në dritaren e tij ka vendosur një poster me 
“Kullat binjake” në zjarr dhe slloganin “Islami jashtë 
britanisë – Mbrojtje për popullin britanik”. 

gjykata ka konstatuar se sulmi i këtillë i 
përgjithësuar dhe i ashpër ndaj një grupi religjioz, 
duke e lidhur grupin si tërësi me një akt të 
rëndë terrorist, është jokompatibil me vlerat e 
proklamuara dhe të garantuara me Konventën, 
e veçanërisht me tolerancën, paqen shoqërore 
dhe mosdiskriminimin, kështu që ai nuk mund të 
kërkojë mbrojtje sipas nenit 10.

shembUllI 3: ÇKA NUK ëshTë  
GjUhA e UrrejTjes? 
Pjesëtari i një sekti islamik është dënuar për nxitjen 
publike të popullatës për urrejte dhe armiqësi në 
bazë të përkatësisë fetare. gjatë një debati televiziv, 
të emituar në orët e vonshme të mbrëmjes, ai e ka 
kritikuar ashpër demokracinë, duke i përshkruar 
institucionet bashkëkohore sekulare si “jofetare”, 
duke i kritikuar ashpër parimet sekulare dhe 
demokratike, dhe duke kërkuar në mënyrë të hapur 
zbatimin e ligjit të sheriatit.

gjykata ka konstatuar se është shkelur e drejta e 
tij për liri të të shprehurit, për shkak se idetë e tija 
ekstremiste janë prezantuar në një debat publik 
pluralist, i cili është përpjekur ta paraqesë këtë 
sekt dhe qëndrimet jo të zakonshme të tij, duke 
e përfshirë edhe idenë se vlerat demokratike janë 
jokompatibile me konceptin e sektit për islamin. 
gjykata ka konstatuar se komentet e pjesëtarit 
të këtij sekti islam nuk mund të konsiderohen si 
thirrje për dhunë ose si “gjuhë e urrejtjes” në bazë të 
mosdurimit fetar.

2.3. Gjuha 
e urrejtjes 
në bazë 
të orientimit 
seKsual
një grup nga organizata e quajtur “Rinia nacionale” 
janë dënuar në Suedi për shpërndarjen e afisheve 
në një shkollë të mesme, ku është shkruar se 
homoseksualizmi është “prirje seksuale devijante 
që ka pasur “efekt destruktiv moral mbi thelbin e 
shoqërisë” dhe ai është përgjegjës për zhvillimin e 
HIV-it dhe SIdA-s. 
gjykata ka konstatuar se përzierja e autoriteteve 
suedeze në ushtrimin e të drejtës për liri të të 
shprehurit nga ankuesit, ka pasur për qëllim 
mbrojtjen e autoritetit dhe të drejtat e të tjerëve.

gjykata ka konstatuar se deklaratat e shënuara në 
afishe kanë paraqitur pohime serioze të bazuara 
në paragjykime, edhe pse nuk kanë qenë thirrje 
e drejtpërdrejtë për aksion për shkak të urrejtjes. 
gjykata ka thënë edhe se diskriminimi në bazë 
të orientimit seksual është po aq serioz sa edhe 
diskriminimi në bazë të “racës, prejardhjes ose 
ngjyrës së lëkurës”. 

2.4. neGacionizmi
Autori i librit “Mitet për krijimin e Izraelit 
bashkëkohor” është dënuar për shkak të kontestimit 
të ekzistimit të krimeve kundër njerëzimit, ofendimit 
publik të komunitetit hebre dhe nxitjes së urrejtjes 
racore.

gjykata e ka shpallur ankesën e tij si të palejuar, me 
arsyetim se “mohimi i krimeve kundër njerëzimit 
[ka qenë] njëra nga format më serioze të ofendimit 
racor të hebrenjve dhe nxitje për urrejtje ndaj tyre”.
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gjykata ka vepruar ngjashëm edhe për publikimin 
në të cilin mohohet kryerja e gjenocidit në dhomat 
e gazit në llogoret e koncentrimit nën nacional-
socializmin, si dhe për një artikull në një revistë që 
ka pasur për qëllim demonstrimin e pamundësisë 
shkencore për “mbytjet e pretenduara me gaz”.

2.5. Gjuha 
e urrejtjes 
në bazë të 
doKtrinës 
totalitare
zakonisht, e në bazë të jokompatibilitetit me vlerat 
e Konventës, gjykata i shpall si të palejuara të gjitha 
ankesat e inspiruara nga doktrina totalitare ose 
ankesat që shprehin ide që paraqesin kërcënim për 
rendin demokratik dhe që mund të çojnë deri te 
vendosja e sërishme e ndonjë regjimi totalitar.

2.6. Gjuha 
e urrejtes 
që nxit 
dhunën fizike
pronari i një javoreje turke ku janë publikuar dy letra 
të lexuesve është dënuar edhe për shkaktimin e 
armiqësisë dhe urrejtjes ndërmjet njerëzve. gjykata 
ka konstatuar se njëra nga letrat ka identifikuar 
persona me emrat e tyre, e cila ka shkaktuar 
urrejtje ndaj tyre dhe i ka ekspozuar ndaj rrezikut të 
mundshëm për dhunë fizike. 
edhe pse pronari i javores personalisht nuk është 
ndërlidhur me qëndrimet që gjenden në këto letra, 
ai megjithatë autorëve të tyre u ka siguruar mjet për 
nxitjen e dhunës dhe të urrejtjes, prandaj, gjykata ka 
konstatuar se neni 10 nuk është shkelur.

2.7. Gjuha 
e urrejtjes 
si Gjenocid 
dhe Krim Kundër 
njerëzimit
Redaktori i revistës naciste “Sulmuesi” është dënuar 
me vdekje në proceset gjyqësore të nyrngerbut për 
shkak të artikujve të publikuar kundër hebrenjve: 
“Nxitja e Shtrajherit për vrasje dhe shfarosje në 
kohën kur hebrenjtë në lindje janë vrarë në kushte 
më mizore, qartë krijon persekutim në bazë politike 
dhe racore, në lidhje me krimet e luftës... dhe krijon 
krim kundër njerëzimit.”
gjyqi i nyrnbergut nuk konstaton lidhje të 
drejtpërdrejtë ndërmjet artikujve antisemitistë 
në revistën private “Sulmuesi” dhe ndonjë rasti 
konkret të dhunës mbi hebrenjtë. Sipas gjykatësve, 
mjafton që “Sulmuesi” i përhapur në masë të madhe 
ka injektuar helm në trutë e mijëra gjermanëve 
– helm ky që ka shkaktuar që ata t’i përkrahin 
politikat nacional-socialiste për persekutimin dhe 
shkatërrimin e hebrenjve.

IlUsTrImI 1: 
satanizimi i hebrenjve në revistën naciste 
“sulmuesi”
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Gjykata ndërkombëtare për krime lufte në Ruandë 
e ka dënuar pronarin e radios RTLM për nxitjen e 
gjenocidit, duke e përshkruar radion si “armë të tij 
të zgjedhur që e ka përdorur për vrasjen e civilëve 
të popullit tutsi”. e njëjta gjykatë ka konstatuar se 
gjuha e urrejtjes në media (RTlM dhe “Kangura”) ka 
paraqitur persekutim dhe se nuk ka nevojë që gjuha 
e urrejtjes të përmbajë thirrje për aksion ose të ketë 
lidhje ndërmjet persekutimit dhe akteve të dhunës. 
Sipas gjyqit, vetëm gjuha e urrejtjes dhe thirrjet për 
dhunë kundër pjesëtarëve të popullit tutsi pas 6 
prillit të vitit 1994 (pas fillimit të sulmit sistematik 
dhe me përmasa të gjera kundër pjesëtarëve të 
popullit tutsi) paraqesin akte të persekutimit.
gjykata në Ruandë theksoi se gjuha e urrejtjes 
është formë diskriminuese e agresionit që e 
shkatërron dinjitetin e atyre që i përkasin grupit 
që është sulmuar dhe se shkakton dëm të 
pazëvendësueshëm.

IlUsTrImI 2: 
“kangura”

Faqja e parë e revistës “kangura” (burimi Wikipedia) 
me hanxhare dhe tekst shoqërues: “Cilat armë do t’i 
përdorim që t’i fitojmë buburrecat?”

3. llojet e Gjuhës 
së urrejtjes në 
internet
3.1. ueb-faqet 
me urrejtje
Ueb-faqet me urrejtje, zakonisht, i kushtohen 
promovimit ose nxitjes së urrejtjes ndaj një grupi 
ose grupeve të caktuara. Urrejtja mobilizohet që të 
ndërtohet komunitet, që të përhapet një ideologji e 
caktuar, që të rekrutohen anëtarë të rinj, ose që të 
inkurajohen ose të promovohen vepra të urrejtjes.
shembUll:  Ueb-faqja www.stormfront.org 
është faqe (forum) racist, e cila haptazi përhap 
urrejtje ndaj hebrenjve.

3.2. bloGet me urrejtje
bloget me urrejtje, poashtu, janë metodë e shpeshtë 
për përhapjen e urrejtjes dhe jotolerancës ndaj 
grupeve ose individëve të caktuar. bloget u ofrojnë 
mundësi urrejtësve që nëpërmjet moderimit selektiv 
të komenteve anonime të krijojnë komunitet që 
shpërndan vetëm komente negative dhe stereotipe 
ndaj një grupi të caktuar.
shembUll:  bloget që haptazi përhapin gjuhë 
të urrejtjes etnike ndaj bullgarëve, grekëve ose 
shqiptarëve.

në studimin gjuha e urrejtjes në mediat bullgare 
dhe maqedonase: shembuj, shkaqet dhe 
zgjidhjet, si shembull jepet një blog “motoja e të 
cilit është “Vdekje për pro-bullgarët, liri për botën” 
që ka fotografi të Adolf Hitlerit, ku në gjuhën 
gjermane shkruan “ndalohet për pro-bullgarët, 
ithtarët e sekteve dhe qentë”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kangura
http://www.stormfront.org
http://mdc.org.mk/wp-content/uploads/2014/05/Govor-na-Omraza-Hate-Speech-2010.pdf
http://mdc.org.mk/wp-content/uploads/2014/05/Govor-na-Omraza-Hate-Speech-2010.pdf
http://mdc.org.mk/wp-content/uploads/2014/05/Govor-na-Omraza-Hate-Speech-2010.pdf
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3.3. Е-mail-et 
dhe Porositë 
Personale
e-mail-et privatë dhe porositë personale poashtu 
shfrytëzohen nga ana e urrejtësve për shkak se janë 
medie që kontrollohen shumë vështirë.

shembUj: 
lista me e-mail-e e tifozëve racistë nëpërmjet së 
cilës përhapet ideologji raciste.

e-mail-et personalë që janë të drejtuar kundër 
ndonjë personi që publikisht angazhohet për luftë 
kundër racizmit në sport.

3.4. lojërat me urrejtje
lojërat me urrejtje zakonisht janë lojëra onlajn që 
nxisin dhunë ndaj një grupi (ose individi) ose janë 
versione me urrejtje të lojërave të popullarizuara 
kompjuterike.

shembUll:  loja kompjuterike “pastrimi 
etnik” si qëllim e promovon shkatërrimin e plotë 
të të gjithë armiqve që nuk janë pjesë e “kombit të 
mëparshëm të pastër dhe të bardhë”.

3.5. rrjetet sociale
edhe pse rrjetet sociale kanë rregulla të përdorimit 
që e ndalojnë gjuhën e urrejtjes, Facebook-u dhe 
rrjetet e tjera sociale janë përplot me faqe që 
promovojnë urrejtje, e madje edhe me grupe që në 
mënyrë të drejtpërdrejtë nxisin dhunë. Disa prej tyre 
është shumë e vështirë të gjenden, për shkak se 
janë në dispozicion vetëm për “miqtë” e faqes.

shembUll:  grupet në Facebook me titull: “i 
urrej pederastët, kurvat dhe policët” ose “i urrej 
vajzat”.

3.6. videoja dhe muziKa
edhe pse ueb-faqet ku mund të postohen video 
dhe muzikë kanë rregulla që e ndalojnë gjuhën e 
urrejtjes, anonimiteti mundëson postimin e këngëve 
dhe videove me përmbajtje urrejtëse.

shembUj:  një lider neonacist e ka blerë 
distributorin më të madh të muzikës raciste, si 
instrument për rekrutimin e anëtarëve të rinj. 

Videoja “paraburgim për pederastët” (së bashku 
me komentet) haptazi promovon dhe nxit dhunë në 
bazë të orientimit seksual.

3.7. Përmbajtjet 
automatiKe, 
identitetet fiktive 
dhe strateGjitë  
e tjera
disa faqe me urrejtje shfrytëzojnë edhe përmbajtje 
(ose identitete) të gjeneruara në mënyrë 
kompjuterike që kanë për qëllim të përhapin 
propagandë ose gjuhë të urrejtjes ndaj grupeve 
të caktuara. disa faqe me urrejtje shfrytëzojnë 
edhe teknika për optimizimin e kërkuesve (si për 
shembull strategji për hiperlinkim që të gjenerohen 
rezultate më të mira gjatë kërkimit), uzurpim të 
domeneve, “trolling” etj.

sIGUrI Në INTerNeT 
(www.bezbednonainternet.org.mk) Çështja e gjuhës së urrejtjes është ngushtë e lidhur me çështjen e sigurisë personale. Ueb-faqja “Siguri në internet” i është kushtuar mbrojtjes së sigurisë dhe privatësisë së fëmijëve në internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=0XbbrX9bv28
http://www.bezbednonainternet.org.mk
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4. strateGjitë 
Kryesore Për 
luftë kundër 
Gjuhës së 
urrejtjes  
në internet
4.1. vëzhGimi 
dhe hulumtimi
Vëzhgimi nuk nënkupton vetëm mbledhjen e 
ankesave nga shfrytëzuesit, por shfrytëzimin e 
metodave të ndryshme për mbledhjen e të dhënave, 
si anketa, pasqyra statistikore, analiza kualitative të 
gjuhës së urrejtjes, mapimin e ueb-faqeve, blogeve, 
përmbajtjeve urrejtëse etj. 

për shembull, “libri i zi” dokumenton shembuj 
të shumtë të gjuhës së urrejtjes në komentet 
gazetareske onlajn dhe në rrjetet sociale.

4.2. linja 
telefonike 
dhe formularët 
Për anKesa
në shumë vende në evropë ka linja të specializuara 
telefonike dhe ueb-faqe me formularë për 
denoncimin e gjuhës së urrejtjes ose përmbajtjeve 
të tjera ilegale në internet (për shembull, 
pornografisë me fëmijë).

“stoP Për  
Gjuhën e 
urrejtjes  
në internet”
mosurrej.mk
Ueb-faqja “Stop për gjuhën e urrejtjes 
në internet” (mosurrej.mk) mbledh dhe 
prezanton informata dhe përmbajtje 
arsimore që kanë të bëjnë me luftën 
kundër gjuhës së urrejtjes. Si pjesë e 
iniciativës kundër gjuhës së urrejtjes në 
internet të inicuar nga Metamorfozis, 
FAR-i, Reaktor-i dhe Qendra për media 
të reja në vitin 2012, ajo ofron mundësi 
për t’iu bashkangjitur komunitetit të 
aktivistëve nga mbarë Maqedonia. 
Iniciativa është pjesë e lëvizjes kundër 
gjuhës së urrejtjes (no Hate Speech
Movement) të inicuar nga Këshilli i 
evropës.
Komuniteti funksionon edhe nëpërmjet 
rrjeteve sociale Facebook  
(fb.me/mosurrej) dhe Twitter -  
@mosurrej dhe #mosurrej.
përveç udhëzimeve siç janë ”si ta 
denonconi gjuhën e urrejtjes në 
internet në maqedoni?”, dhe ”si ta 
denonconi gjuhën e urrejtjes në 
facebook?”, ueb-faqja përmban edhe 
një e-bibliotekë të madhe, ku ruhen 
të gjitha botimet që kanë të bëjnë me 
gjuhën e urrejtjes që janë relevante për 
Maqedoninë, në mesin e të cilave edhe 
udhëzimet dhe hulumtimet e publikuara 
nga fondacioni Metamorfozis, FISHHM, 
oSbe-ja, QzHM-ja, Këshilli i evropës dhe 
organizatat dhe institucionet e tjera.

http://bezomrazno.mk/wp-content/uploads/2013/10/3.Crna-kniga2.pdf
http://mosurrej.mk/
http://fb.me/nemrazi
http://twitter.com/mosurrej
https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8?src=hash
http://nemrazi.mk/kako-da-prijavite-govor-na-omraza-na-internet-vo-makedonija/
http://nemrazi.mk/kako-da-prijavite-govor-na-omraza-na-internet-vo-makedonija/
http://nemrazi.mk/kako-da-prijavite-govor-na-omraza-na-internet-vo-makedonija/
http://nemrazi.mk/kako-da-prijavite-govor-na-omraza-na-fe/
http://nemrazi.mk/kako-da-prijavite-govor-na-omraza-na-fe/
http://nemrazi.mk/kako-da-prijavite-govor-na-omraza-na-fe/
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veGlat Për 
paraqitjen  
PubliKe të  
Gjuhës së  
urrejtjes
në internet ekzistojnë disa mundësi që të 
kontribuohet në luftën kundër gjuhës së 
urrejtes nëpërmjet denoncimit, me qëllim që 
të nxitet identifikimi, analizimi dhe diskutimi 
publik për këtë problem.

 ` Shërbimi për verfikimin e fakteve në 
media (verifikimiifakteve.mk), që 
është pjesë e projektit të USAId-it për 
përforcimin e mediave të pavarura në 
Maqedoni, e që realizohet nga fondacioni 
Metamorfozis, ofron opcion “propozo 
artikull për recension”, nëpërmjet të të cilit 
lexuesit i paraqesin rastet e manipulimeve 
mediatike të cilat mund të përmbajnë 
edhe gjuhë të urrejtjes. ekipi i gazetarëve 
dhe i ekspertëve për të drejtat e njeriut 
pastaj i analizon artikujt e propozuar si 
shembuj tipik nga aspekti i përmbushjes 
së standardeve gazetareske, me qëllim të 
edukimit të publikut.

 ` në ueb-faqen e Komitetit të Helsinkit 
për të drejtat e njeriut të Republikës 
së Maqedonisë govornaomraza.mk 
ka një formular të veçantë onlajn për 
denoncimin e gjuhës së urrejtjes, si dhe 
mundësi për denoncim duke e shfrytëzuar 
aplikacionin për iphone ose android, 
nëpërmjet е-mail-it, ose Twitter-it 
(duke dërguar “tweet” me hashtag-un: 
#prijaviomraza).

 ` përveç një sërë resursesh, në mesin e 
të cilave edhe video-materiale origjinale 
për aspekte të ndryshme të gjuhës së 
urrejtjes, ueb-faqja e Institutit maqedonas 
për media bezomrazno.mk përmban 
opcionin “denonco gjuhën e urrejtjes”, 
nëpërmjet të të cilit mblidhen shembuj për 
pjesën “njihe gjuhën e urrejtjes”. 

4.3. bashKëPunimi me 
ofruesit e shërbimeve 
të internetit dhe  
me liGjin
një pjesë e organizatave i paralajmërojnë ofruesit e 
shërbimeve të internetit për shkeljen e kushteve për 
shfrytëzimin e shërbimeve, me qëllim që t’i heqin 
oflajn (t’i çkyçin) përmbajtjet dhe ueb-faqet me 
urrejtje. Megjithatë, bllokimi i ueb-faqeve, adresave 
Ip, dhe të ngjashme, konsiderohet si masë e fundit 
që mund të krahasohet me ndalimin e ndonjë gazete 
ose radioje.

4.4. arsimi, trajnimi 
dhe rritja e vetëdijes
programet arsimore për uljen e numrit të njerëzve 
që përdorin strategji për gjuhën e urrejtjes 
konsiderohen metodë afatgjate gjatë trajtimit 
të këtij problemi. programet për promovimin e 
njohurive elementare mediatike dhe atyre digjitale 
duhe të përfshijnë përmbajtje për atë se si ta njohim 
gjuhën e urrejtjes dhe si mund të sigurohet mbrojtje 
nga gjuha e urrejtjes në përgjithësi, dhe nga gjuha e 
urrejtjes onlajn, si dhe nga maltretimi në internet.

Shumë organizata rekomandojnë metoda për 
ndërtimin e shkathtësive te të rinjtë për qasje kritike 
ndaj materialeve në internet, veçanërisht ndaj 
atyre që nxisin urrejtje ose dhunë ndaj grupeve të 
caktuara.

disa organizata kyçen në projekte për rritjen e 
vetëdijes te gazetarët dhe mediat, duke menduar se 
mund të luajnë rol të rëndësishëm në luftën kundër 
stereotipeve negative, paragjykimeve dhe gjuhës së 
urrejtjes. disa, përdorin strategji për t’iu kundërvënë 
në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të hapur autorëve 
të gjuhës së urrejtjes, me qëllim që ta shpalosin 
publikisht injorancën dhe anshmërinë e tyre.

http://verifikimiifakteve.mk/
http://www.govornaomraza.mk
http://www.govornaomraza.mk/reports/submit/
http://download.ushahidi.com/track_download.php?download=ios
http://download.ushahidi.com/track_download.php?download=android
http://bezomrazno.mk
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4.5. PërKrahje 
Për viKtimat 
dhe ndërtimi 
i Komunitetit
Ka edhe organizata që ofrojnë përkrahje juridike dhe 
të llojeve të tjera për viktimat e gjuhës së urrejtjes. 

për shembull, në Indi ka qendër që ofron këshilla 
për viktimat e gjuhës së urrejtjes dhe të maltretimit 
onlajn, si dhe ndihmë juridike. Ka ueb-faqe, si 
për shembull “ta largojmë homofobinë nga 
facebook-u” që ndërton komunitet për luftë 
kundër homofobisë në Facebook, duke i motivuar 
anëtarët ta denoncojnë gjuhën e urrejtjes në bazë të 
orientimit seksual në Facebook.

koalicioni për të drejtat seksuale 

dhe shëndetësore të komuniteteve të 

margjinalizuara – shkup (www.coalition.org.mk)  

ofron ndihmë juridike pa pagesë dhe këshilla për 

viktimat e gjuhës së urrejtjes dhe maltretimit 

onlajn për pjesëtarët e grupeve të margjinalizuara 

(lgbT, përdoruesit e drogës, personat që jetojnë 

me HIV, punëtorët seksualë).

4.6. fushatat publike
Shumë organizata realizojnë fushata publike kundër 
gjuhës së urrejtjes në përgjithësi, e poashtu edhe në 
internet. 

për shembull, në realizim e sipër është “fushata 
nacionale kundër gjuhës së urrejtjes në internet”, 
e përkrahur nga Agjencia për të rinj dhe sport.

4.7. iniciativat PubliKe 
dhe leGjislative
Shumë organizata realizojnë iniciativa të ndryshme 
publike sa i përket gjuhës së urrejtjes. për shembull, 
ka publikime për ndalimin e përmbajtjeve me 
urrejtje në rrjetet sociale duke i filtruar fjalët ose 
shprehjet ofenduese. 

Ka iniciativa publike edhe për ndryshimin e 
legjislacionit në lidhje me gjuhën e urrejtjes dhe 
për dënimin e saj. për shembull, në Maqedoni në 
vitet 2012 dhe 2013 kishte iniciativë legjislative me 
propozim-deklaratë për dënimin publik të gjuhës së 
urrejtjes (e përkrahur nga disa organizata) e cila nuk 
u votua në Kuvend. 

Megjithatë, në vitin 2014 Kuvendi miratoi ndryshime 
ligjore që mundësojnë ndjekje penale të gjuhës së 
urrejtjes, duke përfshirë edhe gjuhën e urrejtjes në 
internet, sipas të gjitha bazave të mbrojtura që janë 
përmendur në ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen 
nga diskriminimi.

5. disPozitat 
ndëshKuese 
në rePubliKën 
e maqedonisë 
Për Gjuhën e 
urrejtjes në 
internet
Qëllimi i rregullimit të gjuhës së urrejtjes është të 
parandalohet shkelja e të drejtave të tjera dhe të 
parandalohet shkaktimi i dëmit. gjuha e urrejtjes 
mund ta shkelë të drejtën e dinjitetit, të drejtën 
e barazisë dhe të mosdiskriminimit, të drejtën e 
pjesëmarrjes në jetën publike, lirinë e të shprehurit 
dhe të bashkimit, të drejtën për protesta të qeta, 
të drejtën e besimit etj. gjuha e urrejtjes mund të 
shkaktojë dëm psikologjik, shkelje të vetërespektit, 
frikë, trauma, etj. 

lehtësia me të cilën mund të ruhet anonimiteti 
onlajn mund të kontribuojë për thellimin e 
lëndimeve emocionale dhe psikologjike te viktimat, 
për shkak të dyshimit se urrejtësit mund të jenë 
shumë afër viktimës. Vetë perceptimi për përhapjen 
e shpejtë dhe të pakontrolluar të gjuhës së urrejtes 
në internet mund ta rrisë shqetësimin te viktima.

në Republikën e Maqedonisë ka edhe dispozita 
penale, e poashtu edhe dispozita kundërvajtëse 
që mund të përdoren për mbrojtjen e gjuhës së 
urrejtjes në internet.

http://www.stop-homophobia.com/
http://www.stop-homophobia.com/
http://www.coalition.org.mk
http://www.coalition.org.mk
http://www.coalition.org.mk
http://www.coalition.org.mk
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5.1. Мundësitë për 
ndjeKjen Penale të 
Gjuhës së urrejtjes  
në internet
në rastet kur nuk ka alternativë për ndjekjen penale 
e atyre që përdorin gjuhën e urrejtjes, një pjesë e 
organizatave bëjnë ndjekjen penale të autorëve, 
që ka për qëllim jo vetëm eliminimin e gjuhës së 
urrejtjes, por edhe ndëshkimin e atyre që janë 
përgjegjës për këtë. duhet pasur kujdes gjatë 
ndjekjes penale për gjuhën e urrejtjes, për shkak se 
kjo mund të shfrytëzohet nga autorët e saj për të 
krijuar përshtypje se ata janë “martirë” ose “viktima” 
të lirisë së të shprehurit.

GjUhA e UrrejTjes Në INTerNeT 
paraqitja e internetit disa njerëzve u ofroi një armë 
të fuqishme për përkrahjen dhe përhapjen e racizmit 
dhe të ksenofobisë. në Kodin penal të Republikës 
së Maqedonisë ka vepër të veçantë për “përhapjen 
e materialit me përmbajtje raciste dhe ksenofobe 
nëpërmjet sistemit kompjuterik (neni 394 d)”. Me 
ndryshimet e fundit, kjo vepër nuk e përfshin vetëm 
ndalesën për përhapjen publike të materialeve 
me përmbajtje raciste dhe ksenofobe nëpërmjet 
sistemit kompjuterik, por edhe të përmbajtjeve 
që ndihmojnë, promovojnë ose nxisin urrejtje, 
diskriminim ose dhunë kundër cilit do qoftë njeri 
ose grup, mbi çfarëdo qoftë baze diskriminuese. 
ndalesa vlen edhe për përhapjen publike të gjuhës 
së urrejtjes nëpërmjet mjeteve të tjera për informim 
publik.

(1) Ai që nëpërmjet sistemit kompjuterik në 
publik shpërndan material të shkruar racist 
dhe ksenofob, fotografi ose ndonjë prezantim 
tjetër të idesë ose teorisë që ndihmon, 
promovon ose nxit urrejtje, diskriminim ose 
dhunë, kundër cilit do qoftë person apo grup, 
në bazë të gjinisë, racës, ngjyrës së lëkurës, 
prejardhjes, përkatësisë ndonjë grupi të 
margjinalizuar, përkatësisë etnike, gjuhës, 
shtetësisë, prejardhjes sociale, religjionit 
ose bindjes fetare, bindjeve të tjera, arsimit, 
përkatësisë politike, statusit personal ose 
shoqëror, gjymtësisë mendore ose trupore, 
moshës, gjendjes familjare ose martesore, 
statusit pronësor, gjendjes shëndetësore ose 
çfarë do lloj baze tjetër që është paraparë me 
ligj ose me ndonjë marrëveshje të ratifikuar 
ndërkombëtare, do të dënohet me burg prej 
një deri në pesë vjet. 

(2) Me dënimin nga paragrafi (1) i këtij neni 
do të dënohet edhe ai që do ta kryejë veprën 
nëpërmjet mjeteve tjera të informimit publik. 

(3) Ai që veprën nga paragrafet (1) dhe (2) të 
këtij neni e kryen duke e keqpërdorur pozitën 
ose autorizimin ose nëse për shkak të atyre 
veprave kanë ndodhur trazira dhe dhunë 
mbi njerëzit ose është bërë dëm i pronës në 
përmasa të mëdha, do të dënohet me burg 
prej një deri në dhjetë vjet.

5.2. rreziKimi i siGurisë 
nëPërmjet Kërcënimeve 
Për vePra të rënda 
Penale nëPërmjet 
sistemit informatik
në Kodin penal ndëshkohen edhe kërcënimet 
nëpërmjet sistemit informatik për vepra të rënda 
penale (për të cilat është paraparë dënim me burg 
prej së paku pesë vitesh), për shkak të përkatësisë 
në ndonjë grup të mbrojtur.

“Ai që nëpërmjet sistemit kompjuterik do 
të kërcënohet se do të kryejë vepër penale 
për të cilën është paraparë dënim me burg 
prej pesë vitesh ose dënim më i rëndë, ndaj 
ndonjë personi për shkak të përkatësisë 
ndaj një gjinie të caktuar, racës, ngjyrës së 
lëkurës, prejardhjes, përkatësisë ndonjë grupi 
të margjinalizuar, përkatësisë etnike, gjuhës 
shtetësisë, prejardhjes sociale, religjionit 
ose bindjes fetare, bindjeve të tjera, arsimit, 
përkatësisë politike, statusit personal ose 
shoqëror, gjymtësisë mendore ose trupore, 
moshës, gjendjes familjare ose martesore, 
statusit pronësor, gjendjes shëndetësore ose 
çfarë do lloj baze tjetër që është paraparë me 
ligj ose me ndonjë marrëveshje të ratifikuar 
ndërkombëtare, do të dënohet me burg prej 
një deri në pesë vjet.” (neni. 144, paragrafi 4 i 
Kp-së, Rrezikimi i sigurisë)
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5.3. ProvoKimi i 
urrejtjes, PërÇarjes 
ose mosdurrimit 
mbi Çfarëdo baze 
disKriminuese
Me ndryshimet e fundit në Kodin penal ndëshkohet 
jo vetëm provokimi i urrejtjes, përçarjes ose 
mosdurrimit në bazë nacionale, racore dhe fetare, 
por edhe mbi çdo bazë tjetër diskriminuese.

“provokimi i urrejtjes, përçarjes ose 
mosdurrimit në bazë nacionale, racore, fetare 
dhe mbi bazë tjetër diskriminuese. (neni 319)

(1) Ai që me dhunë, maltretim, rrezikim të 
sigurisë, ekspozim të simboleve nacionale, 
etnike, fetare dhe simboleve të tjera për 
t’u tallur, me djegie, shkatërrim ose me 
dëmtim në ndonjë mënyrë tjetër të flamurit 
të Republikës së Maqedonisë ose flamujve 
të shteteve të tjera, me dëmtim të sendeve 
të huaja, me përdhosje të përmendoreve, 
varreve ose në ndonjë mënyrë tjetër 
diskriminuese, drejtpërdrejt ose indirekt, do 
të shkaktojë ose do të ndezë urrejtje, përçarje 
ose mosdurrim në bazë të gjinisë, racës, 
ngjyrës së lëkurës, prejardhjes, përkatësisë 
ndonjë grupi të margjinalizuar, përkatësisë 
etnike, gjuhës shtetësisë, prejardhjes sociale, 
religjionit ose bindjes fetare, bindjeve të 
tjera, arsimit, përkatësisë politike, statusit 
personal ose shoqëror, gjymtësisë mendore 
ose trupore, moshës, gjendjes familjare 
ose martesore, statusit pronësor, gjendjes 
shëndetësore ose çfarë do lloj baze tjetër 
që është paraparë me ligj ose me ndonjë 
marrëveshje të ratifikuar ndërkombëtare, do 
të dënohet me burg prej një deri në pesë vjet. 

(2) Ai që veprën nga paragrafi (1) i këtij neni 
do ta kryejë duke e keqpërdorur pozitën 
ose autorizimin ose nëse për shkak të atyre 
veprave kanë ndodhur trazira dhe dhunë ndaj 
njerëzve ose ka pasur dëm të pronës me 
përmasa më të mëdha, do të dënohet me 
burg prej një deri në dhjetë vjet.”

5.4. ndalimi i 
diKsriminimit racor 
dhe të llojeve të tjera
Me ndryshimet e reja, Kodi penal e ndalon jo 
vetëm diskriminimin racor, por edhe çfarëdo lloj 
diskriminimi tjetër. ndalohet edhe përndjekja e 
organizatave ose individëve për shkak të angazhimit 
të tyre për barazi të njerëzve, si dhe përhapja e ideve 
për superioritet të një race ndaj ndonjë race tjetër 
ose propagandimi i urrejtes racore, apo nxitja e 
diskriminimit racor.

diskriminimi racor dhe i llojeve të tjera  
(neni. 417)

(1) Ai që në bazë të dallimit të gjinisë, racës, 
ngjyrës së lëkurës, prejardhjes, përkatësisë 
ndonjë grupi të margjinalizuar, përkatësisë 
etnike, gjuhës shtetësisë, prejardhjes sociale, 
religjionit ose bindjes fetare, bindjeve të 
tjera, arsimit, përkatësisë politike, statusit 
personal ose shoqëror, gjymtësisë mendore 
ose trupore, moshës, gjendjes familjare 
ose martesore, statusit pronësor, gjendjes 
shëndetësore ose çfarë do lloj baze tjetër 
që është paraparë me ligj ose me ndonjë 
marrëveshje të ratifikuar ndërkombëtare, i 
shkel të drejtat dhe liritë themelore të njeriut 
të pranuara nga bashkësia ndërkombëtare, 
do të dënohet me burg prej gjashtë muajsh 
deri në pesë vjet.

(2) Me dënimin nga paragrafi 1 do të dënohet 
ai që përndjek organizata ose individë për 
shkak të angazhimit të tyre për barazi të 
njerëzve. 

(3) Ai që përhap ide për superioritet të një 
race ndaj ndonjë race tjetër ose propagandon 
urrejte racore, apo nxit për diskriminim racor 
do të dënohet me burg prej gjashtë muajsh 
deri në tre vjet.

denoncimi i veprës penale në polici ose në 
prokurorinë publike
Sipas Kodit penal të Republikës së Maqedonisë, 
përhapja e urrejtjes është vepër penale për të 
cilën pason dënim prej 1 deri në 10 vjet burg, 
varësisht nga pasojat. në Mpb kjo mund të 
denoncohet edhe në mënyrë anonime, në 
stacionin më të afërt policor, nëpërmjet telefonit 
192 ose duke dërguar e-mail në njësinë për 
kriminalitet kompjuterik  
cybercrime@moi.gov.mk.

mailto:cybercrime@moi.gov.mk
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5.5. ndalesa Për 
miratimin ose 
arsyetimin e Gjenocidit, 
Krimeve Kundër 
njerëzimit ose 
krimeve të luftës
Kodi penal ndalon mohimin publik, minimizimin 
e vrazhdë, miratimin ose arsyetimin e gjenocidit, 
krimeve kundër njerëzimit ose krimeve të luftës 
nëpërmjet sistemit informatik, bile edhe atëherë 
kur bëhet pa pasur për qëllim që të nxitet urrejtje, 
diskriminim ose dhunë. 

është paraparë dënim më i rëndë (më së paku katër 
vite burg) nëse mohimi, minimizimi ose arsyetimi 
është bërë me qëllim të nxitjes së urrejtjes, 
diskriminimit ose dhunës kundër ndonjë personi 
ose grupi njerëzisht për shkak të përaktësisë së tyre 
nacionale, etnike ose racore ose përcaktimit fetar.

Miratimi ose arsyetimi i gjenocidit, krimeve 
kundër njerëzimit ose krimeve të luftës  
(Neni 407-а)

(1) Ai që nëpërmjet sistemit informatik do 
t’i mohojë publikisht, do t’i minimizojë në 
mënyrë të vrazhdë, do t’i miratojë dhe do t’i 
arsyetojë veprat prej nenit 403 deri te neni 
407, do të dënohet me burg prej një deri në 5 
vite. 

(2) nëse mohimi, minimizimi ose arsyetimi 
është bërë me qëllim të nxitjes së urrejtjes, 
diskriminimit ose dhunës kundër ndonjë 
personi ose grupi njerëzisht për shkak të 
përaktësisë së tyre nacionale, etnike ose 
racore ose përcaktimit fetar, autori do të 
dënohet me dënim me burg prej së paku katër 
vitesh.

5.6. disPozitat 
Kundërvajtëse Për 
disKriminim
gjuha e urrejtjes mund të interpretohet edhe si 
formë e diskriminimit. për shembull, Tribunali në 
Ruandë në vendimin gjyqësor kundër pronarëve 
të mediave konstatoi se “gjuha e urrejtjes që ka 
për cak një popullatë në bazë të përkatësisë etnike 

ose çfarëdo baze tjetër për diskriminim, e shkel 
të drejtën e respektimit të dinjitetit të anëtarëve të 
grupit të cakut si krijesa njerëzore, prandaj paraqet 
“diksriminim aktual””.

në ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga 
diskriminimi ndëshkohet edhe çdo thirrje dhe nxitje 
për diskriminim. gjobë në vlerë prej 400 deri në 
600 еuro në kundërvlerë në denarë do të shqiptohet 
për kundërvajtje për secilin që bën thirrje ose nxit 
diskriminim.

Si diskriminim do të konsiderohet edhe 
çdo aktivitet me të cilin dikush, në mënyrë 
të drejtpërdrejtë ose indirekte, thërret, 
inkurajon, jep udhëzime ose nxit dikë tjetër që 
të bëjë diskriminim. (neni 9)

në ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga 
diskriminimi ka dispozitë se: 

“Shqetësimi dhe sjellja me nënçmim 
paraqet shkelje të dinjitetit të njeriut ose të 
grupit të njerëzve që është rezultat i bazës 
diskriminuese dhe që ka për qëllim ose 
rezultat shkeljen e dinjtietit të ndonjë njeriu 
ose krijimin e mjedisit, qasjes ose praktikës, 
kërcënuese, armiqësore, nënçmuese dhe 
frikësuese.”

http://www.kzd.mk/phocadownload/zakon-za-sprecuvanje-i-zastita-od-diskriminacija.pdf
http://www.kzd.mk/phocadownload/zakon-za-sprecuvanje-i-zastita-od-diskriminacija.pdf
http://www.kzd.mk/phocadownload/zakon-za-sprecuvanje-i-zastita-od-diskriminacija.pdf
http://www.kzd.mk/phocadownload/zakon-za-sprecuvanje-i-zastita-od-diskriminacija.pdf
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6. si t’i 
PërGjiGjemi 
Gjuhës së 
urrejtjes në 
internet?
6.1. ÇKa mund të bëj 
unë si shfrytëzues?
Mund t’i shfrytëzoj mekanizmat për denoncimin e 
gjuhës së urrejtjes në internet, duke i argumentuar 
denoncimet në mënyrë precize dhe analitike.

shembUll:  në rrjetin social Facebook ka 
udhëzime të veçanta për atë se si të denoncohet 
ndonjë përmbajtje që është keqpërdorur, duke e 
përdorur linkun “Report”.

 ` Mund të postoj video, pikëpamje kundërshtuese, 
ose komente që e dënojnë gjuhën e urrejtjes në 
internet.

 ` Mund t’i informoj organizatat që e vëzhgojnë 
dhe luftojnë kundër gjuhës së urrejtjes në 
internet, për ndonjë rast konkret.

 ` Mund të kërkoj nga autoritetet të definojnë 
politika dhe programe për luftë kundër gjuhës 
së urrejtjes në internet.

 ` Mund t’i shfrytëzoj mekanizmat ligjorë për 
mbrojtje nga gjuha e urrejtjes në internet.

orGANIzATA që e vëzhGojNë, 
rAporTojNë dhe lUfTojNë KUNdër 
GjUhës së UrrejTjes Në INTerNeT 
Në repUblIKëN e mAqedoNIsë: 
“metamorfozis” 
(metamorphosis.org.mk, mosurrej.mk) 
imm 
(mim.org.mk, bezomrazno.mk) 
komiteti i helsinkit për të drejtat e 
njeriut në republikën e maqedonisë 
(mhc.org.mk, govornaomraza.mk)
Qendra për zhvillimin e mediave  
(mdc.org.mk) 

6.2. ÇKa duhet të bëjnë 
ofruesit e shërbimeve 
të internetit?

 ` Ta definojnë gjuhën e urrejtjes.
 ` Ta ndalojnë gjuhën e urrejtjes në ueb-faqen e 

tyre nëpërmjet deklaratës së qartë në kuadër të 
Udhëzimit për shfrytëzim.

 ` Të përcaktojnë mekanizma të qarta, dhe të lehta 
për t’u shfrytëzuar që shfrytëzuesit të mund ta 
denoncojnë gjuhën e urrejtjes.

 ` Të reagojnë shpejt duke i larguar ose duke i 
izoluar përmbajtjet në internet me gjuhë të 
urrejtjes, pasi të jenë denoncuar disa herë.

 ` T’i informojnë shfrytëzuesit se pse denoncimi i 
tyre për gjuhën e urrejtjes është refuzuar.

6.3. ÇKa duhet 
të bëjnë autoritetet?

 ` T’i trajnojnë shërbimet kompetente për luftë 
kundër materialeve me përmbajtje raciste dhe 
ksenofobe në internet dhe llojet e tjera të gjuhës 
së urrejtjes. 

 ` Të miratojnë ligje efikase për luftë kundër gjuhës 
së urrejtjes në internet, duke përfshirë edhe ligje 
për mbrojtje nga maltretimi në internet.

 ` Të veprojnë me përgjegjësi në ueb-faqet e tyre, 
në drejtim të parandalimit të gjuhës së urrejtjes 
në internet.

 ` publikisht ta dënojnë gjuhën e urrejtjes në 
internet.

 ` Të mos e keqpërdorin luftën kundër gjuhës së 
urrejtjes në internet, për kufizimin e të drejtës 
për liri të të shprehurit (veçanërisht kur bëhet 
fjalë për përmbajtje që kanë qëndrim kritik ndaj 
autoriteteve).

https://www.facebook.com/help/181495968648557/
http://www.metamorphosis.org.mk
http://mosurrej.mk/
http://www.mim.org.mk
http://bezomrazno.mk/
http://www.mhc.org.mk/
http://govornaomraza.mk/
http://mdc.org.mk/
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