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Мediumet në shtet shpesh infor-
mojnë mbi gjendjen e dhunës 

bashkëmoshatare, agresivitetin dhe 
stigmatizimin ndërmjet nxënësve në 
shkollat e mesme, por mungojnë hu-
lumtime empirike për lidhjen kauzale 
ndërmjet qëndrimeve të këtilla dhe 
burimeve të ndikimeve potenciale mbi 
formimin e tyre.  

Në kontekst të ndodhive të fundit: 
pandemija, izolimi social dhe mësim-
dhënia online, eventet e këtille nuk 
munguan në botën offline, që tregon 
se roli i mediumeve, në gjithë procesin, 
paraqet faktor të cilit duhet ti qaset.

Njeriu, sipas natyrës, është qenie social, 
që do të thotë se jeton në grup, kurse 
pandemija solli që edhe fëmitë edhe 
të rinjtë të duhet të izolohen, të kalojnë 
më shumë kohë para ekraneve, duke 
përdorur rrjete sociale, aplikacione për 
komunikim, ‘dhoma për bashkëbi-
sedim’ dhe lojra online, duke dashur 
të kompenzojnë për distancimin so-
cial të imponuar dhe për mungesën 
fizike nga rruga, shkolla dhe klasat. 
Edhe pse kjo im mundësoi të mbet-
en në kontakt me shokët ose të lidhen 
me shokë të rinj, ata, gjithashtu, ishin 
të ekspozuar edhe në nivele të zmad-
huara të shpërndarjes së urrejtjes dhe 
dhunës të cilat mund të plasohen 
nëpër Internet. 

Rritja e gjuhës së urrejtjes, diskrimin-
imit dhe dhunës është shumë e mad-
he gjithkund në botë, edhe pse nuk i 
prek të gjithë në mënyrë të njejtë.

Me qëllim që më detajisht të përcak-
tohen gjendjet në shtet të lidhura me 
diskriminimin, dhunën bashkëmos-
hatare dhe gjuhën e urrejtjes, hulum-
timi u zbatua në mënyrë etapore, në 
disa faza.

Në fazën e parë ishte e implementuar 
një anketë elektronike për ndikimin e 
mediumeve mbi nxënësit e shkollës 
së mesme, e cila kishte për qëllim të 
kryejë skrining të percepcioneve dhe 
gjendjeve. Në bazë të këtyre rezultat-
eve u selektuan mediumet, që ishin 
pjesë e monitorimit në dy muajtë e 
ardhshëm. Rezultatet e fituara ish-
in të diskutuar në intervista me pesë 
ekspertë, prej profileve të ndryshme. 
Në këtë periudhë kishte një varg ndo-
dhishë të rëndësishme shoqërore, të 
cilat, në përgjithësi, kanë ndikuar, ose 
kanë mundur të ndikojnë në kontekst 
të ndërtimit të stereotipeve, diskri-
minimit, bullingut dhe gjuhës së urre-
jtjes, jo vetëm tek nxënësit e shkollës 
së mesme, por edhe tek publiku më 
i gjërë, që e konfirmon nevojën për 
analiza të këtilla, në nivel periodik. 

1. HYRJE
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1.1. Kuadri metodologjik 

Të dhënat për këtë analizë janë fitu-
ar nëpërmjet hulumtimit deskrip-

tiv empirik, me anë të implementi-
mit kryesisht të analizës kuantitative. 
Qëllimi themelor i hulumtimit është 
vlerësim i ndikimit të mediumeve në 
krijimin e mendimit publik te nxënësit 
e shkollave të mesme dhe mundësia 
për ndërtim të stereotipeve, diskri-
minim, ngacmim bashkëmoshatar 
dhe gjuhë të urrejtjes. 

Hipoteza fillestare ka qenë se mediu-
met në RMV kanë ndikim në krijimin e 
mendimit publik, dhe se konsekuen-
cat janë të shprehura nëpërmjet ndër-
timit të stereotipeve, diskriminimit 

(të orientimit seksual dhe identitetit 
gjinor, gjinisë dhe statusit), bullingut 
dhe gjuhës së urrejtjes tek nxënësit e 
shkollave të mesme. 

Mënyra e raportimit në mediumet tek 
nxënësit e shkollave të mesme ndikon 
në formimin e qëndrimeve dhe per-
cepcioneve. Mediumet sociale kanë 
ndikim të rëndësishëm në ndërtimin 
e qëndrimeve të orientuara kah diskri-
minimi, bullingu dhe gjuha e urrejtjes, 
kurse mas-mediumet kanë ndikim të 
kufizuar mbi ndërtimin e qëndrimeve 
të këtilla tek nxënësit e shkollave të 
mesme. Këtu potencojmë se evente 
të caktuara sociale kanë ndikim mbi 
ndërtimit e qëndrimeve të këtilla, pa 
marrë parasysh shkallën e transmeti-
mit të mediumeve. 



5

2.1. Analizë e mostrës

Аnketa u implementua elektron-
ikisht, në periudhën prej 24.08.2021 

deri më 15.09.2021.

Në realizimin e procesit kanë mar-
rë pjesë 187 të anketuar, prej të cilëve 
56.1%, pra 105 në moshë prej 14 deri 
më 18. Gjithsej 134 të anketuar, pra 71.7 
% janë nxënës të shkollave të mesme 
apo pjesë e familjes në të cilën ka nx-
ënës të shkollës së mesme. Prej num-
rit total të të anketuarve, pjesa më e 
madhe (67.9%) janë femra, pra 127 të 
anketuara, kurse 59 (31.6%) janë mesh-
kuj. Një prej të anketuarve u përcaktua 
si “tjetër”. Në lidhje me vendbanimin, 
numër i lartë prej 89.3 % apo gjithsej 
167 të anketuar kanë shprehur që je-
tojnë në rrethinë urbane. Në lidhje 
me përkatësinë etnike dhe nacionale, 
pjesa më e madhe e të anketuarve u 
shpreh si maqedonas (gjithsej 165 apo 
88.2%), përderisa (edhe pse në përqind-
je më të vogël) në anketën kanë marrë 
pjesë përfaqësues të gati gjithë komu-
niteteve më të vogla (turke, shqiptare, 
sërbe, rome, boshnjake, të tjerë).

Stratifikimi, pra shtresimi social i 
mostrës në këtë rast nuk ndikon tek 
rezultati final, por gjithsesi jep kredibi-
litet shtesë në analizën e përgjithsme.

2.2. Analizë e rezultateve 
2.2.1. A ekziston diskriminim, dhunë 
dhe gjuhë të urrejtjes ndërmjet nx-
ënësve të shkollës së mesme?

Numri më i madh të të anketuarve 
(90.4%) deklaruan se nuk ndjehen si 
pjesë e grupës së margjinalizuar. Të 
tjerët deklaruan se janë pjesë e ndonjë 
grupe të margjinalizuar, kurse në lidhje 
me përgjigjen përmendin baza dhe gru-
pa të ndryshme, prej të cilave më shpesh 
përsëriten LGBT+ dhe të hendikepuar, 
pra persona me invaliditet. Dy përgjig-
je dallohen dhe potencialisht mund të 
kahëzojnë kah paraqitje specifike sho-
qërore të karakterit socio-ekonomik: “të 
jesh nxënës i shkollës së mesme do të 
thotë të jesh i margjinalizuar” dhe “të 
jesh maqedon në Maqedoni do të thotë 
të jesh i margjinalizuar”.

Gjithsesi, edhe përkrah ndjenjës gjen-
erale se nuk ndjehen të diskriminuar, 
jashtzakonisht një përqindje e lartë e të 
anketuarve (90.9% ose gjithsej 170) men-
dojnë se ekziston diskriminimi në mesin 
e nxënësve të shkollës së mesme. Mendo-
jnë se ekziston dhunë bashkëmoshatare 
93.6% ose 175 të anketuar. Përqindja që 
i referohet ekzistimit të gjuhës së urre-
jtjes në mesin e nxënësve të shkollës së 
mesme është edhe më e lartë, pra është 
96.3%, ose 180 të anketuar. 

2.  ANALIZË E TË DHËNAVE NGA SONDAZHET 
E OPNIONIT PUBLIK NËPËRMJET ANKETËS 
ELEKTRONIKE
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2.2.3. Si është ndikimi i mediumeve 
mbi nxënësit e shkollave të mesme?

Në lidhje me ndikimin e mediumeve 
mbi nxënësit e shkollave të mesme, 
pjesa më e madhe e të anketuarve 
– 65.2%, mendojnë se ndikimi i me-
diumeve mundet të jetë negativ ose 
pozitiv, varrësisht nga përmbajtja e 
mediumeve që plasohen. Grupa tjetër 
më e madhe, në lidhje me këtë pyet-
je, janë të anketuarit që mendojnë se 
mediumet negativisht ndikojnë mbi 
nxënësit e shkollave të mesme (23%) 
dhe nxisin dhe provokojnë formimin 
e qëndrimeve negative të lidhura me 
ndërtimin e stereotipeve, diskrimin-
imit, bullingut dhe gjuhës së urrejt-
jes. Një pjesë e vogël e të anketuarve 
(10.2%) mendojnë se ndikimi i medi-
umeve mbi formimin e qëndrimeve 
vlerësuese është jorelevante, përderi-
sa vetëm tre të anketuar mendojnë se 
ndikimi i mediumeve ndikon pozitiv-
isht në procesin. 

Në analizën e mëtutjeshme qartë 
ndahen mediumet sociale, si burim 
më i madh i cili nxit gjuhën e urrejt-
jes, diskriminimin dhe dhunën bash-
këmoshatare. Ndikimi i mas-medou-
meve ndryshon prej jorelevante deri 
më mesatare, përderisa tek medi-
umet elektronike u dallua ndikimi i 
portaleve elektronike. 

Nga ana tjetër, me shprehjen “Mediu-
met janë kyçe për ndërtimin e qëndri-
meve dhe gjykimeve vlerësuese tek 
nxënësit e shkollës së mesme”, të an-
ketuarit janë të njëzëshëm, pra nota 
më e shpeshtë është tre, në shkallë 
prej një deri më pesë. E ngjajshme 
apo pak më e lartë është edhe nota 
mesatare për qëndrimin “Mediumet 
sociale dhe profilet ndikuese (influ-
enserat) ndikojnë dëmshëm tek nx-
ënësit e shkollës së mesme”. Nivel më 
të lartë të pajtimit, por jo drastikisht të 
ndryshëm, kanë tek shprehja “Përm-
batjet mediatike të cilat plasohen në 
mas-mediat (televizion, radio, gaze-
ta) ndikojnë dëmshëm tek nxënësit e 
shkollës së mesme”, dhe gjendja është 

e ngjajshme me shprehjen “Rrjetet 
sociale që plasohen ndjellin agresion, 
diskriminim, gjuhë të urrejtjes dhe 
dhunë”. Ekziston një nivel jashtzakon-
isht i lartë i pajtimit tek shprehja “Nx-
ënësit e shkollës së mesme janë të var-
rur nga rrjetet sociale”. Në lidhje me 
ndikimin e ashtuquajturave pranks1 
të cilat janë të famshëm në rrjetet 
sociale, qëndrimet janë të ndryshme 
mbi atë se a shkaktojnë bulling, diskri-
minim dhe gjuhë të urrejtjes, por nota 
mesatare do të ishte “nivel mesatar i 
ndikimit”.

Në lidhje me popularitetin e rrjeteve 
sociale të caktuara në mesin e të rin-
jëve në shtet, definitivisht dallohen 
Instragrami, Tik Tok-u, dhe You Tube. 
Prej kanaleve komunikuese më i fam-
shëm është Telegram, pas atij Snap-
chat-i, teksa Viber-i, WhatsApp-i dhe 
Facebook-u karakterizohen me pop-
ularitet relativisht të ulët në mesin e 
target grupës.

2.3. Cilat mediume janë me 
rëndësi të veçantë për nxënësit 
e shkollave të mesme?

Konkludimi gjeneral është se 
mas-mediat nuk janë populare 

në mesin e nxënësve të shkolave të 
mesme. Në kërkesën të përmenden 
pesë mas-mediumet më të famshme, 
mbizotërojnë përgjigje që çojnë tek 
konkludimi i pritur se të njejtat nuk 
kanë rëndësi të veçantë, pra pothuajse 
edhe nuk përdoren në mesin e të rin-
jëve (më të shpeshtë janë përgjigjet si-
kur “nuk e di” ose “nuk ka”). Sidoqoftë, 
në përgjigjet, si të famshëm në mes-
in e nxënësve të shkollës së mesme, 
përmenden shembuj të përmbajtjeve 
mediatike me kualitet të ulët. Nga 
mas-mediumet, në bazë të anketës, 

1 Prank - veprim keqdashës, një lloj shakaje të keqe 
apo përqeshjeje nëpërmjet ndonjë aktiviteti të 
caktuar. Të shtirreni sikur jeni dikush tjetër në telefon 
apo të vëndoni gjylpërë në jastëkun mbi karriken e 
dikujt, janë dy lloje shumë të vjetra të prankut apo 
të shakasë praktike, të luajtur në llogari të huaj.
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medium udhëheqës është TV Sitell, TV 
Kanall 5, TV Tellma, Radio “Antena 5” 
dhe gazeta “Slloboden peçat”.

Në pjesën ku bëhej fjalë për mas-medi-
umet, në anketën, edhe pse definicioni 
për atë se çka janë mas-mediumet, me 
shembuj, ishte e cekur në shpjegimet, 
ishin të përmendur edhe portale ele-
ktronike, rrjete sociale, kanale komu-
nikuese dhe platforma siç Netflix dhe 
Spotifaj, të cilat definitivisht dallohen 
si “hit” në mesin e nxënësve të shkollës 
së mesme, më shumë herë.

Edhe pse një pjesë e mirë e të anket-
uarëve, ku shumica ishin nxënës të 
shkollës së mesme, i përmendën me-
diumet elektronike si më të famshëm 
sesa mas-mediumet, edhe në këtë 
pjesë, në pyetjen cilat mediume elek-
tronike do ti dallonit si më të famshëm, 
shpesh përsëriteshin përgjigjet siç 
“nuk e di” ose “nuk ka”. Më shumë se 
gjysma e përgjigjeve ishin në lidhje me 
rrjetet sociale, në vend të portaleve ele-
ktronike, që përsëri udhëzon kah nevo-
ja për më shumë edukim mediatik. Tek 
mas-mediumet shumë lehtë u dallu-
an mediumet më të famshsme, teksa 
tek portalet elektronike nuk kishte një 
dallim aq të qartë, e cila realisht edhe 
pritet, sepse numri i portaleve elektron-
ike në shtetin është shumë më i madh 
dhe lehtë mund të gjenden portale 
të specializuara për ndonje qëllim të 
caktuar apo ndonjë lloj përmbatjeje të 
caktuar, si psh: sport, kulturë, zbavitje 
dhe të tjerë. Me avantazh më të vogël, 
si më të famshëm, dolën në sipërfaqe 
portalet në vijim: femina.mk, crnobelo, 
kurir.mk, fakulteti.mk, radio MOF.

Pjesa që u referohej të ashtuquajturve 
“influensera” solli më së shumti rezu-
ltate. Një morri emrash dhe profilash 
dolën në sipërfaqe. Në më shumë se 
90% të rasteve bëhet fjalë për profile 
të meshkujve nga Maqedonia e Ver-
iut dhe regjionit, më së shpeshti nga 
Sërbia. Profilet e influenserave janë të 
ndryshme, nga rapera dhe dixheja, deri 
tek persona të përditshëm, me prapa-
vi të ndryshme. Tek pjesa femërore të 

influenserave gjithashtu ka profile të 
ndyshme, për shembull persona që 
kryejnë transformim të caktuar per-
sonal (fizik), të ashtuquajtur “starleta”, 
por edhe fitness trenera, nutricionistë 
dhe arsimtarë të “llajfstajllit”, pra ar-
simtar të stilit të jetesës dhe stilistë. 

Nga kjo kategori e profilave i kemi nd-
jekur Baka Prase, Stefonator GP, Stefan 
Llazarov, Boemot, Darko Bllogs, Bom-
bakis, Dr Goran, Generacija Z, Kulltura 
Beta/Beta dhe web faqen e qytetit të 
Shkupit, si informator kulturor dhe so-
cial nëpërmjet You Tube, Instragram 
dhe Tik Tok.

2.4. Cilat janë bazat më të shpe-
shta për diskriminim, gjuhë të 
urrejtjes dhe shqetsim bash-
këmoshatar ndërmjet nxënësve 
të shkollës së mesme?

Në pyetjen cilat janë bazat më të 
shpeshta për diskriminim, gjuhë 

të urrejtjes dhe shqetsim bashkëmos-
hatar ndërmjet nxënësve të shkollës 
së mesme, të anketuarit, në bindshëm 
numër më të madh, janë përgjigjur 
se këto janë pamja fizike, orientimi 
seksual, mënyra e të veshurit dhe të 
shprehurit e stilit personal, përkatësia 
etnike dhe statusi social i familjes. Ori-
entimi ideologjik dhe përkatësia poli-
tike kanë treguar nivel jashzakonisht 
të ulur si bazë për diskriminim, gjuhë 
të urrejtjes dhe shqetsim bashkëmos-
hatar, që është një nga surprizat, një 
nga segmentet më pak të pritura, 
kurse trendi i rrënies, në krahasim me 
vitet e mëparshme dhe me hulumtime 
më të vjetra do të merret si inkurajues, 
përderisa në periudhën vijuese para 
zgjedhjeve monitoringu i mediume 
nuk na jep rezultate të kundërta.
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2.5. Konkludime nga faza e parë 
e hulumtimit 

Duke e marrë në mënyrë të gji-
thanshme, anketa e arriti efek-

tin e dëshiruar dhe sigurojë rezultate 
adekuate në kahjen e realizimit të më-
tutjeshëm të hulumtimit. Në pjesën e 
fundit, të paraparë për komente, përg-
jigjet që u dhanë gjithashtu dallojnë 
drastikisht, duke shkuar në ekstrem-
itetet dhe po ato duke formuluar gjuhë 
të urrejtjes. Në pjesën më të madhe të 
tyre përmenden familja dhe shkolla si 
mjedise që nuk janë inkurajuese dhe 
nxitëse për të rinjtë. 

Janë ngatëruese të dhënat që, për 
shembull, kualitetin e përmbajtjeve 
mediatike e përmendin si problematik 
në pjesë të përgjigjeve, që në mënyrë 
indirekte na shpjerrë tek konkludimi se 
pikërisht të mospasurit zgjedhje i bën 

mediumet klasike jointeresante për të 
rinjtë, kurse nga ana tjetër, në botën 
e rrjeteve sociale, pra atje ku çdokush 
mund të zgjedh çfardo të dojë të nd-
jekë, zgjedhen profile me kryesisht 
përmbatjte pa kualitet, ndoshta si një 
reflektim i sistemit të vlerave në sho-
qërinë i cili është mjaftë i distorzuar 
kah materializmi. 

Gjithashtu, është mbresëlënëse se 
marrëdhënia e të anketuarëve që nd-
jehen të diskriminuar, i marrë në korel-
acion me përqindjen e të anketuarëve 
që mendojnë se ekziston diskriminimi, 
gjuha e urrejtjes dhe shqetsimi bash-
këmoshatar, është në proporcion të zh-
drejtë, gjë që i hap dilemat: Kush është 
ai që shqetson dhe diskriminon? Kush 
është i dhunshmi dhe pse, nësë e njeh 
ekzistencën e paraqitjeve negative, 
vazhdon të jetë pjesë e tyre, ose pse 
nuk ndërmerr asgjë?
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Periudha e caktuar për monitorim të 
mediumeve (18.09.2021 – 21.11.2021) 

ishte jashtzakonisht dinamike, në kon-
tekst më të gjërë shoqërorë. Ndjekja e 
mediumeve filloj në periduhë kur zba-
tohej regjistrimi i popullatës,  i cili ishte 
temë e debatës së zjarrtë politike dhe 
e polarizimit të shprehur rreth mënyrës 
dhe nevojës së zbatimit të tij në kohë 
të krizës shëndetësore. Paralel me këtë, 
masat për prevenimin e shpërndar-
jes së pandemisë bëheshin më strikte, 
kurse eksplodonte debata rreth de-
tyrueshmërisë së vaksinimit, teksa par-
titë politike përgatiteshin për zgjedhjet 
lokale. Periudha pas zgjedhjeve vazh-
don të jetë dinamike, dhe kulminoj me 
tentimet të votohet mosbesim i qever-
isë dhe dorëheqja e Zaevit nga funksio-
ni partiak dhe ai i kryeministrit.

Si procese paralele, të cilat realizuan 
ndikim të caktuar tek publiku lokal, 
mund të veçohen ndodhitë në Bullgari 
dhe dështimi të sigurohet datë për fil-
limin e negociatave për antarësimin e 
Maqedonisë në Bashkimin Europian 
dhe kriza e migrantëve dhe refugjatave.

Përgjatë hulumtimit, si lajm që u tre-
gua me rëndësi për popullatën është 
hapja e East Gate Mall-it të ri dhe 
ndeshjet kualifikuese të futbollit, pra 
suksesi i reprezentacionit futbollistik. 

Periudhën e shënoi edhe Netflix seriali 
“Loja me oktopod”  e cila arriti popular-
itet global dhe shkaktoj një morri tren-
desh virale, edhe pse ishte e kritikuar 
për shkak të brutalitetit, si mënyrë e 
mbijetesës.

Fillimin e vitit shkollor e shënoi edhe 
koncepti i ri i të arsimuarit dhe digji-
talizimi i librave, i cili u ballafaqua me 
rezstencë serioze, pasiguria rreth fil-
limit të mësimdhënies me prezencë 
fizike për nxënësit e shkollës fillore 
dhe të mesme dhe zbatimi i protokol-
leve nëpër shkolla. Lajmi që ishte më i 
zëshëm, dhe lidhej direkt me nxënësit 
e shkollave të mesme, ishte normalisht 
organizimi i kampit për arsim seksual.  

3.1. Mas-mediumet

Hipoteza e parë e cila u dëshmua 
në hulumtimin ishte se ndikimi i 

mas-mediumeve mbi të rinjtë është 
në përgjithësi i kufizuar dhe jorelevant.

Koncesionerët televiziv nacional, të 
cilat percepohen si më të famshëm 
nga ana e të anketuarëve, ofrojnë pak 
a shumë një kuadër të ngjajshëm të 
ofertës së programeve, pra, në pjesën 
e televizioneve, në përgjithësi mund të 
kategorizohen tri pjesë: 

3. REZULTATE TË MONITORINGUT  
TË MEDIUMEVE

https://www.dw.com/mk/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D1%9C%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0/a-59681126
https://www.youtube.com/watch?v=CXobc_q-1sI
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1) Programi interaktiv i mëngjesit, 

2) Përmbajtje informative ditore-poli-
tike (lajme dhe programe të debat-
ave politike);

3) Përmbatje zbavitëse (muzikë, sport, 
kulturë, film dhe seriale). 

Mënyra e të lajmëruarit dallon nga me-
dium në medium, por formati i përm-
batjeve nuk është i diverzifikuar/i zg-
jeruar. Për shembull, tek filmat dhe 
serialet, në veçanti tek serialet, qartë 
dominojnë produksionet turke, tek fil-
mat produksionet amerikane, ndërsa 
tek musikat dhe shou programet pro-
duksionet lokale dhe regjionale. 

Në përgjithësi, kualiteti i diskutimeve 
në programet ditore politike ndryshon, 
kurse personalitetet publike, nëpër rr-
jetet sociale apo gjatë ndonjë eventi 
tjetër publik, dinë të nxjerrin edhe qën-
drime ekstreme prej të cilave përmba-
hen në qasjen e tyre oficiale. 

Radio-stacionet ofrojnë mostrën e tyre 
të programeve, sipas asaj se sa e njo-
hur është tema apo sipas stilit muz-
ikor që preferojnë dhe projektojnë. Tek 
ata, gjithashtu, janë të pranishme pro-
gramet e mëngjesit dhe programet 
interaktive, me atë se, tek pjesa më e 
madhe përdoruesit mund të realizo-
jnë ndikim të caktuar apo modifikim 
nëpërmjet kërkesave të informatave të 
caktuara apo plej-listave muzikore.

Pjesë e radio-stacioneve, të cilat nga të 
anketuarit ishin të përmendura si më 
të famshme, janë të përmendura edhe 
në hulumtimin e Agjencionit për artet 
audiovizuele, për kuartalin e tretë të 
vitit 2021, i cili është i punuar mbi grup 
mjaftë më të madhe. 

Mediumet e shtypura janë në numër 
më të vogël dhe i përmbahen formatit 
tipik. Gazeta “Slloboden peçat” e cila u 
dallua si më i famshëm në mesin e të 
anketuarëve, ka format solid edukativ 
dhe mbulon tema që merren me py-
etje te lidhur me diskriminimin, gju-
hën e urrejtjes dhe shqetsimit bash-
këmoshatar, edhe pse, gjatë kampan-

jës para zgjedhjeve, në rrjetet sociale 
kishte reagime negative në lidhje me 
karakterizimin e kandidateve për krye-
tar komune në Shkup si “dy gra”, teksa 
kandidatët meshkuj ishin të prezen-
tuar nëpërmjet profesioneve të tyre. 
Megjithatë, kjo gazetë çdo javë pub-
likon edicion special me titullin “Shtyp 
i femrave” nëpërmjet të cilës promov-
on barabarsi gjinore në të gjitha sferat 
e jetesës. I njejti ka edhe web fawe, e 
cila është praktikisht varijanta më pop-
ulare dhe më e qasshme.

3.2. Mediumet elektronike 

Mediumet elektronike, në krahasim 
me mas-mediumet, në përg-

jithësi janë më të rëndësishme për 
nxënësit e shkollave të mesme dhe 
për të rinjtë, edhe pse e humbin avan-
tazhin para rrjeteve sociale. Oferta në 
këtë sferë është shumë më e llojllo-
jshme, por edhe në fazën preliminare 
të hulumtimit, thuajse tek të gjithë të 
anketuarit, dallonte përgjigja për pref-
erencën. Portalet elektronike janë më 
popular në këtë kategori dhe ofrojnë 
edhe përmbajtje të specializuar, siç 
janë portalet për sport, bukuri dhe stil 
të jetesës, por edhe si portale gjenerale 
informative të karakterit më të gjërë, 
me pjesë të ndryshme, mbi tema të 
ndryshme. Të njejtat janë lehtë të qa-
sshme dhe janë medium i cili mund të 
përdoret në mënyrë paralele me çdo 
proces apo aktivitet tjetër, pra mundet 
të lexohen dhe të ndiqen edhe gjatë 
kohës së mësimdhënies. 

3.3. Mediumet sociale 

Nga rrjetet sociale në mesin e 
nxënësve të shkollës së mesme, 

padyshim, me dallim shumë të madh 
nga rezultatet e fituara, dallohet 
popularitet i Tik Tok-ut, Instagram-it 
dhe You Tube-it.
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Zakonisht, profilet e famshme janë të 
pranishëm në të tre kanalet. You Tube 
është video platformë klasike, Insta-
gram-i mundëson krijim të përmbajt-
jeve multimediale, si në formë të foto-
grafisë ashtu edhe në formë të tregim-
it (story) apo reel, dhe vazhdimish 
përmirësohet. Këto dy aplikacionet, 
kushtimisht, janë më të vjetra dhe më 
të njohura për publikun, teksa bumi 
që erdhi me TikTok-un i mbishkruhet 
disa karakteristikave unik dhe ekspan-
zionit të tij gjatë pandemisë është më 
e dukshme.

3.3.1.  Rezultatet nga ndjekja e medi-
umeve sociale – trendet 

Profilet që ishin të përmendura si 
më të famshëm ishin të karakterit 
më të ndryshëm dhe me prapavi të 
ndryshme. Në përgjithësi, bëhet fjalë 
për persona të rinjë, pa ekspertizë të 
mëparshme profesionale në ndonjë 
lëmi të caktuar, edhe pse ka profile 
të ndryshme, nga muzikantë deri tek 
kamionistë dhe mjekë. Disa prej tyre 
konceptin e vet të performimit e kanë 
marrë nga profile të huaja apo regjion-
ale, të cilat funksiononin në mënyrë të 
njejtë, për shembull @bombakis и @
bratsakartonom, të cilët kanë gjetur 
mënyrë interesante të transmetojnë 
mesazhet dhe të shpallin fotografi me 
mesazhe në formë transparente. Siç 
është e përmendur në përshkrimin e 
profilit të @bombakis, qëllimi i tij është 
shpërndarja e vibracioneve pozitive, 
kurse mesazhet që ai i shpërndanë 
janë në përgjithësi pozitive, në kahje 
të depolitizimit dhe relaksimit të mar-
rëdhënieve me mjedisin dhe konklu-
dimet e sjellura.

Një pjesë e madhe e influenserave 
janë profile të raperave, dixhejave dhe 
muzikantëve, siç janë 2Bona, Marko 
Markoviq – Xhi Pi dhe Stefan Rashkoviq 
– Stefonator, apo idolet e reja muziko-
re të adoleshentëve maqedonas. Të 
njejtat konsiderohen si jutuberat më 
të famshëm dhe më të njohur maqe-
donas. Nëpërmjet YouTube, Xhi Pi dhe 
Stefonator komunikohet mbi tema të 

ndryshme, duke u përgjigjur në lloje 
të ndryshme të pyetjeve dhe duke in-
çizuar video me përmbajtje të ndrys-
hme. Tekstet e këngëve dallojnë dhe 
dërgohen mesazhe të ndryshme. Për 
shembull, kënga e fundit e Xhi Pi “Nuk 
ka më të mirë” ka për qëllim të nxis 
bashkimin dhe vetëbesimin, me të 
cilën vendos akcentin mbi të ndërtu-
arit e identitetit kolektiv to “xhiperëve” 
dhe të “Xhiperlendit”. 

Në profilin e Stefonatorit  ka lloje të 
ndyshme të përmbajtjes, duke filluar 
nga sfidat, vlogat, po edhe seriali “Fakte 
të habitshme”, sipas të cilave është më 
i njohur. Me anë të sugjerimit të komu-

 Çfarë është TikTok?

Aplikacioni është popular globalisht në 
mesin e adoleshentëve, edhe pse presidenti 
i mëparshëm Donalld Tramp ishte fortë i 
bindur të ndalojë përdorimin e saj në SHBA, 
duke e vlerësuar si “kërcënim për të rinjtë”. 
Aplikacionin të rinjtë e përdorin si platformë 
për tu shprehur me anë të këndimit, të 
luajturit, komedisë dhe sinkronizimit, dhe ajo 
u mundëson përdoruesëve të krijojnë video 
dhe ti shpërndajnë nëpër komunitetin. TikTok 
ndonjëherë promovon sfida tematike, duke 
i nxitur përdoruesit të krijojnë video të cilat 
janë të lidhura me ndonjë temë konkrete, pra 
të ashtuquajtur viral trends. Sipas eksperteve, 
dallimi nga aplikacioniet dhe kanalet tjera, 
në të cilat mund të krijohen përmbajtje me 
video, siç janë për shembull You Tube, ështl se 
TikTok ju referohet videove të shkurtëra prej 60 
sekondash, kurse shumica e videove janë rreth 
15 ose më pak sekonda. Që të vendosni video 
në YouTube ju duhet rregullim i mirë i kamrës 
dhe aftësi të redaktimit të videove. Me TikTok 
ju nevojitet vetëm kamera e një smart telefoni 
dhe gjithçka është gati.  

Dallimi kryesorë me kanalin e ardhshëm sipas 
popularitetit – Instagramin – është se ai i 
ofron të gjitha llojet e shpalljeve vizuele dhe e 
fokuson estetikën e vet mbi stilin e “rrjetit”. Në 
këtë format ndikon në profilin e përdoruesit, si 
edhe në atë sesi paraqiten shpalljet në faqen 
“Hulumto”. Ngjashëm me këtë, algoritmat e 
Instagramit favorizojnë aktivitetin historik 
të përdoruesit të aplikacionit, me atë se 
sigurojnë shpallje të caktuara në mënyrë që 
përdoruesit të shohin më shumë prej një 
shpalljeje njëkohësisht. 

https://www.instagram.com/bombakis/
https://www.instagram.com/bombakis/
https://www.instagram.com/p/B-XLFbNHOZg/?hl=en
https://www.instagram.com/p/B-XLFbNHOZg/?hl=en
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nitetit inçizohen video të ndryshme, 
si për shembull degustim i ushqim-
it të huaj, shoqërim me influenser të 
tjerë, deri tek analiza e sendeve që në 
përditshmëeri “i bëjmë gabim”. 

Mario_Arangelovski nga Kumanova ka 
më shumë se 20 000 njerëz që e nd-
jekin në profilin në You Tube dhe Ins-
tagram, kurse famën primare e ka fi-
tuar nëpërmjet pjesëmarrjes në gara 
muzikore. Për veten thotë se është  
feminist. Në tetor ka shpallur bllog 
për fillim të ri  si jutuber dhe mënyrë 
të re të shpalljes së videove në të cilat 
i transmeton aktivitetet e veta ditore. 
Shpesh në videot i bashkangjitet sho-
qja më e mirë –  Ivona, e cila, nga ana 
tjetër, edhe vetë është e famshme në 
rrjetet sociale, dhe në kohën e fundit 
është aktuele për shkak të operacionit 
për zvoglimin e lukthin dhe për trans-
formacionin personal.

Me më shumë se 60 000 të abonuar në 
kanalin, Stefan Llazarov  i bashkang-
jitet grupit të jutuverëve të famshëm. 
Nëpërmjet jutjub kanalit të vet ai 
mban shou javor, e promovon karierën 
e vet muzikore dhe kryen promovimin 
e këngëve të reja. Mes të tjerash, e 
dashura e tij gjithashtu mjaftë shpesh 
është aktive në videot që i inçizojnë, 
veçanërisht për pranks që i përgatisin 
njëri për tjetrin.

Ivan Ajnshtajn dhe Kike Cvetçe janë dy-
she e famshme influenserash, jutjuber-
ash dhe instagramerash. Ata në përg-
jithësi kanë për qëllim të shpërndajnë 
vibracione të mira dhe atmosferë pozi-
tive. Ivani është raper, ndërsa Kike në 
periudhën e fundit po bëhet populare 
për shkak të transformimit të saj fizik 
dhe procesit të të dobësuarit, të cilin e 
ka ndajtur me të abonuarit. Reklamon 
apo jep recenzion për produkte të cak-
tuara dhe transmeton eksperiencat 
e saja nëpër YouTube dhe Instagram. 
Në periudhën e monitoringut shpesh 
shpërndanin edhe fotografi edhe eks-
perienca nga pushimi i tyre ekzotik në 
Zanzibar. Shpesh shpërndajnë edhe 
detaje nga jeta e tyre personale.  

Nga regjioni, jutjuberi më i famshëm 
është Baka Prase. Ai në kanalin e tij 
shpall kënga të veta, pranks, sfida dhe 
video të shkrutëra. Jooficialisht, emri i 
tij në Sërbinë fqinje përmendej në kon-
tekst të aferës Bellivuk, kurse ishte i për-
mendur edhe në lidhje me vetëvrasjen 
e një infleunceres tjetër serbe.   

Gjithashtu, në mesin e të rinjëve, në 
profilet e veta është populare edhe Jel-
lena Karlleusha, kurse pjesë e madhe 
e trendeve virale janë të inçizuara me 
këngë të saja ose me këngë të produk-
sionit të saj amë, produksionit Grand.

Nga instagramerat u dallua doktori i 
mjeksisë interne, me prejardhje maqe-
donase, që punon në Gjermani dhe 
shpesh shpall video me komente pro-
fesionale, edhe pse më rrallë komen-
ton edhe politikën ditore. Videoja e tij 
mbi vaksinimin është e transpetuar 
nëpër instagram profilin dhe ka më 
shumë se 50 000 shikime. 

Kamionisti më i njohur maqedonas 
ka më shumë se 120 000 të abonuar 
në Instagram në profilin @darkovlogs 
apo Darko Jefremov. Ai është i lindur 
në Nish, i rritur në Shkup, i shkolluar 

Çfarë janë/kush janë “influenserat”?

Termi anglez përdoret si internacionalizim dhe 
si përkthim literal do të thotë “dikush që ka 
ndikim”. Në përgjithësi, influenser është dikush 
që ka fuqi të ndikojë mbi vendimet e blerjes 
së të tjerëve, për shkak të autoritetit të tij apo 
të saj, diturisë, pozitës apo marrëdhënies me 
publikun e tij apo të saj, me të cilën ai apo ajo 
në mënyrë aktive angazhohet. Këto individ 
nuk janë vetëm mjete marketingu, por edhe 
fonde për marrëdhënie sociale me të cilat 
brendet mundet të bashkëpunojnë dhe ti 
arrijnë qëllimet e tyre të marketingut. Në botën 
e rrjeteve sociale, si edhe globalisht, ashtu edhe 
lokalisht, infleuncerat janë më të famshëm 
në YouTube, Instagram dhe TikTok dhe më së 
shpeshti njëkohësisht veprojnë nëpër profilet 
në të tre rrjetet.

Në vitin 2019 në shtet janë themeluar edhe 
çmime të para për influensera në sfera të 
ndryshme.

https://www.youtube.com/watch?v=jK1H-hGUvl0
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në Manastir, dhe tani punon në SHBA 
si kamionist dhe rregullisht shpall vid-
eo zbavitëse në profilin e tij. Shpesh 
udhëton në destinacione ekzotike, in-
çizon prej kamionit apo prej shtëpisë 
në SHBA, kurse para jo shumë kohe iu 
bashkangjit edhe e dashura e cila nga 
Manastiri u çvendos tek ai dhe u lidhën 
në martesë në Hawaii. Për të gjithë 
këto ndodhi personale kanë qenë të 
shpërndarë video dhe fotografi. Shpall 
edhe inçizime edhe komentare të des-
tinacioneve të ndyshme dhe udhëti-
meve, kurse më së fundmi iu dedikua 
mbajtjes së dietës dhe humbi 19 kilo-
gram për disa muaj. Detajet sigurisht 
që ishin të ndara me ndjekësit. 

Profili @boemot2.0  në përgjithësi 
komenton situata ditore politike dhe 
ngjarje shokuese. Intenzivisht kërkon-
te realizimin e regjistrimit të popul-
latës, kurse gjatë kohës së kampan-
jës para zgjedhjeve, duke u thirrur në 
shumicën e qetë, filloj me informatën 
për TV duel për komunën e Aerodro-
mit, vazhdoj duke dhënë përkrahje të 
hapur për kandidat të partisë VMRO 
DPMNE në komunën dhe për kandi-
daten e përkrahur nga e njejta parti 
në nivel të qytetit të Shkupit, deri në 
fund të kampanjës. Vetëm tek ai në 
rrjetet sociale ishte e transmetuar in-
formata për një Xhoshua, infleuncer 
nga jashtë, i cili në të brendshme për 
femra u fotografua në kishë sërbe, 
me titull “mjaftë e normalizoni jonor-
malen”. Reagimin e transmetoi porali 
“Republika“. Është suportues i vaksin-
imit dhe ju kundërvihet teorive kon-
spirative në këtë aspekt, por kategorik-
isht ju është kundërvënë shpalljes së 
vaksinimit të detyrueshëm. Për pros-
peritet ekonomit të shtetit sugjeron 
katër masa: legalizimin e marihuanës, 
legalizimin e prostitucionit, legalizimit 
e kriptovalutave dhe legalizimin e eu-
tanazisë. Shpesh shkruan për atë se 
duhet të “vlersohet e vetja”, duke përf-

shirë edhe kur porositet këngë në kafe. 
Me shpallje të veçantë e shënoi aten-
tatin e marsejit të Vllado Çernozemski. 
Nga shpalljet më të vjetra në profilin e 
tij veçohet shkrimi  “JO kategorike për 
migrantët”.

Pjesë e partive politike apo botëve parti-
jak e shfrytëzojnë situatën e këtillë dhe 
popularitetin e mediumeve sociale tek 
të rinjtë, me apo pa vetëdije duke kryer 
ndikim tej te miturit dhe votuesit e ard-
hshëm, duke marrë parasysh natyrën e 
mediumeve sociale dhe përmbajtjeve 
të krijuara nga përdoruesit (user gen-
erated content). Përparësia dhe popu-
lariteti i TikTok në mesin e të rinjëve me 
kohë e dalloi parija VMRO DPMNE, me 
profil oficial, si edhe parija Levica, кe 
cila është e pranishme me anë të pro-
filit të fan klubit të saj, kurse ndërmjet 
dy rradhëve të zgjedhjeve u aktivizua 
kanal i partisë SDSM. Në mënyrë më 
të vogël, në këtë aplikacion është prez-
ente edhe partija  DUI, por tek ata më e 
shënuar ishte se shpërndanin video të 
liderit partijak dhe udhëheqjes në peri-
udhën para zgjedhjeve nga përdorues 
të ndryshëm. Organizimi qytetar i DUI 
në Tetovë ka profil të veçantë. 

Ajo se ndikimi i këtyre rrjeteve sociale a 
ka qenë me rëndësi për partitë VMRO 
DPMNE dhe Levica që të zmadhojnë 
konton e vete votuese, duhet të jetë 
temë e ndonjë analize të ardhshme.

Nga trendet  muzikore dominojnë tur-
bo folku sërb dhe më rrallë ai bullgar. 
Nga trendet në  мода  dhe kozmetikë, 
janë aktuele profile në nivel nacional 
dhe lokal. Shumë shpesh, influenserat 
në të gjithë rrjetet sociale e përdorin 
ndikimin e vet të reklamojnë ose recen-
zjonojnë produkte të caktuara. Motra-
ta Kardashian janë të pashmangshme 
në Instagram dhe TikTok si dhe Charlie 
D’Amelio.

https://www.instagram.com/p/CUZ8ReuKXGTi2rm0Ung-WwezoMyDOO8kW6ac1Q0/
https://www.instagram.com/p/CSscO-Vo-59mRxcQEBsIA4dCkrHLr_IrqJ1Bio0/
https://www.tiktok.com/@miandrija/video/7034907431679298822?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@charlidamelio
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3.4. Konkludime në fazën e dytë 
të hulumtimit 

Në rrjetet sociale janë të pash-
mangshëm profilet të cilat 

deklarohen si apolitike apo neutrale, 
ndërsa shpallin përmbajtje senzitive të 
cilat, më së shpeshti, mjaftë thjeshtë, 
mundet ti mbishkruhen ndonjë op-
cioni politik të caktuar. Patriotizmi i 
vetëquajtur, fatkeqsisht, shpesht nuk 
është asgjë më shumë se shpreh-
ja e një krize të identitetit dhe më së 
shpeshti e tejkalon kufirin e vlerave 
të pranuara liberale shoqërore, si kat-
egori kushtetuese dhe benefit i civi-
lizimit, dhe tejkalon në nacionalizëm, 
nacional-shovinizëm dhe gjuhë të ur-
rejtjes, edhe pse ka profile të cilat janë 
te orientuar si nacional-romantikë.

Populariteti i TikTok-ut tek të rinjtë, 
disa herë, u tregua e dobishme që të 
zbulohen probleme apo sjellje për të 
cilat nuk flitet shpesh, siç është dhu-
na fizike në shkollat dhe trajtimi johu-
man kah kafshët. Fjalori dhe sjellja në 
pjesën më të madhe të influenserave 
lokal është në nivel shumë të ulët.

Nëse trendet analizohen nga aspekti i 
asaj se çfarë sjellje proektojnë nxënësit 
e shkollës së mesme në rolet e vide-
ove që i inçizojnë, rezultatet përsëri 
janë dëshpëruese. Prindërit dhe ar-
simtarët shpesh janë të paraqitur si jo 

të interesuar, agresiv dhe të vendosur 
si superior, gjë që sqaron se pse prob-
lemi me autoritetin duhet të analizo-
het në nivel shumë më të thellë. 

Dëshpëruese janë edhe trendet tek 
vajzat. Tek ato është karakteristike 
jashzakonisht i theksuar seksizmi ne 
disa profile femërore të “influenserave”.

Problemi apo sfida me mediumet so-
ciale është se nuk janë të caktuara për 
të qenë të konrolluara apo filtruara. 
Prandaj, tek këto mediumet dy sende 
janë veçanërisht të rëndësishme: së 
pari, është i nevojshëm angazhman 
më i madh nga institucionet në të gji-
tha nivelet, nga shkollat deri tek depar-
tamenti për sajber krim në MPB, me 
qëllim të sakcionohet gjuha e urrejtjes 
dhe shqetsimi në rrjetet sociale, dhe e 
dyta, përfshirja e prindërve dhe famil-
jeve dhe shembullin që e japin, dhe që 
reflektohet në zgjedhjen e përmbajt-
jes, e bazuar në vlerat që i ndjekin. 

Mas-mediumet duhet ti përpuno-
jnë konceptet e tyre të programeve, 
përderisa dëshirojnl të jenë më 
mbresëlënës tek publiku i ri.

Në përgjithësi, duhet të ngrehen 
standardet për raportim dhe shrkim, 
si tek mas-mediumet, ashtu edhe tek 
mediumet elektronike, në veçanti tek 
ato që nuk marrin pjesë në kuadrin e 
parashikuar me Ligjin për audio dhe 
shërbime të mediumeve audiovizuele.



Sipas David Tasevskit nga organi-
zata qytetare “Fronti subverziv” i 

cili është magjistër-psikolog, këshilltar 
familjar dhe sistematik, tek ne, fatkeq-
sisht, shpepsh përmendet fjala diskri-
minim, por rallë kush e dallon. “Proku-
roria akoma nuk di të dallojë ndërmjet 
lirisë së të folurit, gjuhës së urrejtjes 
dhe diskriminimit, dhe pikërisht prej 
tyre pritet të reagojnë, sepse gjuha e 
urrejtjes mundet të shkaktojë krime 
të urrejtejs, dhe këtë e shohim në 
praktikë. Në një shoqëri të këtillë, në 
të cilën diskriminimi është i normali-
zuar, pjesë e nxënësve të shkollës së 
mesme edhe sikur ta dallojnë, pritet 
të mos reagojnë dhe të mos raporto-
jnë. Lloje të këtilla të sjelljes nxënësit 
e shkollës së mesme i marrin prej rre-
thinës, sepse ne jemi shoqëri e cila e ka 
normalizuar diskriminimin, ku diskri-
minimi shihet me tallje. Të gjithë jemi 
pjesë e një shoqërie e cila kujdeset 
për diskriminimin, dhe i mëson gjen-
eratat e reja se kjo është diçka nor-
male, me të cilën duhet të jetohet tek 
ne, pa mundësi për mbrojtje. Në py-
etjen a mendon se mediumet ndiko-
jnë tek nxënësit e shkollës së mesme, 
në kahje te promovimit dhe nxitjes së 
gjuhës së urrejtjes, diskriminimit dhe 
shqetsimit/dhunës bashkëmoshatare 
(bullingut), përgjigja e tij është defini-
tivisht, dhe ndikimi më i madh është i 
mediumeve sociale. Edhe sikur të mos 

promovojnë dhe nxisin, me vet atë që 
rrallë hasim dënim të dirksiminimit 
dhe dhunës, është indikator që lejmë 
të kujdeset, të zhvillohet, që ta mbish-
kruajmë si pjesë përbërëse e mental-
itetit tonë. Të gjithë jemi dëshmitarë 
të dhunës së shpallur në mediumet 
sociale, ku, në komente, ka njerëy me 
emër dhe mbiemër që i përkrahin. 

A është përgjigjur dikush për këtë? 
Jo! Për ngjarje të këtilla jemi dëshmi-
tarë në situata kur është bërë fjalë për 
fëmijë LGBTI+, ose thjesht për fëmijë 
që është i percepuar si i tillë. Dhe në 
praksë, shpesh vërejmë se për shkak 
të stereotipeve dhe paragjykimeve, 
viktima do të ballafaqohet, përveç se 
me dhunë, edhe me diskriminim në 
institucionet të cilat në fund as nuk 
do ta ofrojnë ndihmën dhe mbrojtjen 
adekuate.” Pikërisht për shkak të kësaj, 
“Fondi subverziv” e hapi Linjën nacion-
ale LGBTI+ (075 241 124) e cila është e 
hapur, ashtu si për komunitetin, ashtu 
edhe për prindlrit, për familjen më të 
gjërë, por edhe për timet profesion-
ale nga qendrat dhe shkollat. Sipas 
m-r Tasevskit, nxënësit e shkollës së 
mesme në mediumet sociale, ku kanë 
mundësi të zgjedhin vet përmbajtjet 
që do ti ndjekin, zgjedhin përmbajtje 
jokualitative, për shkak se, që të zgje-
dhin përmbajtje kualitative, duhet dik-
ush t’ju ndihmojë me këtë. 

4. INTERVISTA 
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Intervista e dytë ishte e realizuar me Al-
eksandar Matovski – Cako, poet, ak-
tivist qytetar, gazetar rinor, Europian 
i vitit dhe person me Daun sindrom. 

Sipas atij, për situatën momentale 
është kyçe mungesa e komunikacionit 
thelbësorë ndërmjet prindërve dhe ar-
simtarëve. Me digjitalizimin ndryshon 
gjithçka, po edhe përmbajtjet medi-
atike. Sa më e madhe është ndikimi i 
mediumeve sociale nëpërmjet të cilëve 
shpesh proklamohet diskriminimi, gju-
ha e urrejtjes dhe dhuna bashkëmos-
hatare. Të rinjtë i marrin shembujt e 
sjelljes të cilat i shohin rreth vetes, qoftë 
prej botës digjitale apo asaj reale, dhe 
i transmetojnë nga një dimenzion në 
tjetrin, si të bashkuar, dhe nga ky rreth 
dilet shumë vështirë. Adoleshentët 
janë në rrugëkryq të të qenurit fëmi-
jë dhe i rritur dhe u nevojitet kahëzim 
adekuat dhe vëmendje e veçantë. Për 
shkak të tempos së shpejtë të jetesës 
vuajnë si komponenta arsimore, po 
edhe ajo edukative dhe lehtë mundet 
të bjerret në pus prej të cilit nuk ka 
dalje, duke qenë të jovetëdijshëm për 
konsekuencat afatgjate. Për shkak të 
pandemisë të gjithë jemi të mbyllur 
në shtëpitë dhe ndikimi i mediumeve 
në përgjithësi, por veçanërisht në 
mediumet sociale, është drastikisht i 
zmadhuar. Interneti dhe të gjithë me-
diumet në format digjital janë atraktiv 
për të rinjtë, të cilët kërkojnë zbavitje 
dhe senzacion, për shkak të zgjedhjes 
së madhe të përmbajtjeve, dhe real-
isht kanë shumë kohë të lirë, të cilën, 
për fat të keq, e përdorin në mënyrë të 
gabuar. Gjithsesi, zotëri Matovski men-
don se sot, për dallim nga koha kur ai 
ishte nxënës i shkollës së mesme dhe 
nuk ekzistonte procesi i inkludimit, sit-
uata është përmirësuar dhe ka pranim 
më të madh dhe kuptim për personat 
me aftësi të kufizuara. Për më tepër, 
rekomandon angazhim më të madh 
shkollor dhe prindëror dhe njoftim me 
përmbajtjet që i ndjekin të rinjtë, që të 
zvogëlohet gjuha e urrejtjes dhe dhu-
na ndërmjet bashkëmoshatarëve.

“Imagjinoni sikur informacionet të jenë 
shfaqje në ndonjë teatër dhe se duhet 
të zgjedhni se cilën shfaqje do ta shi-
koni. Më së shpeshti zgjedhet komedi-
ja, që të qeshni mirë. Ashtu është edhe 
me infromatat. Ata janë të shumta, 
dhe të rinjtë duhet të zgjedhin ato të 
cilat do ti ndjekin.”

Sipas m-r Marija Mlladenovska Dimi-
trovskës, magjistër i psikologjisë klin-
ike dhe këshilluese, e punësuar në 
shkollë të mesme komunale në Ma-
nastir, të rinjtë në shumicën e rasteve 
mundet të njohin gjuhën e urrejtjes 
dhe dhunën në shkollë, kurse ajo se 
në përqindje të vogël kanë deklaruar 
se personalisht janë ballafaquar me 
dhunë, mund ti mbishkruhet turpit 
apo frikës që të ndajnë këtë publik-
isht. Para së gjithash, këtu është frika 
se, nëse e ndajnë me dikënd se kanë 
qenë viktima të dhunës, do të vazh-
dojë dhuna nga ana e dhunuesit, nuk 
do të jenë mjaftueshëm të mbrojtur, 
se nëse bëhet fjalë për situatë më de-
likate, do të jenë ti ekspozohen turpit, 
gjykimit nga të afërmit, shkatërim i 
imazhit për vetveten, etj. Pjesë e të rin-
jëve shembujt e sjelljes së dhunshme 
i marrin nga familja, por, gjithashtu, 
është i madh ndikimi edhe i grupeve 
bashkëmoshatare dhe i mediumeve.

“Prishja e sistemit familjar dhe të vler-
ave familjare seriozisht reflektohet tek 
gjeneratat e reja. Gjithnjë e më shumë 
jemi dëshmitarë se ngadalë rolin 
“edukativ” të familjes e marrin pajis-
jet digjitale, të cilat disi i zëvendësu-
an prindërit dhe sigurisht mediumet 
sociale. Rrjetet sociale kanë dhënë 
shumë kontribut edhe tek varrësia e të 
rinjëve prej rrjeteve dhe tek distorzimi 
i imazhit për vetveten, me imponimin 
e disa standardeve të distorzuar për 
përsosmërinë, bukurinë, idealet e re-
jshme për sukses, pranim, popular-
itet, gjë që është arsye gjithnë e më 
shpesh të paraqitet ndjenjë e tjetër-
simit, depresionit, vetmisë, boshllëkut, 
dështimit, distancimit social, vetëbes-
imit të zvogëluar, pasigurisë, refuzimit 
dhe problemeve të numërta psikolog-
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jike, që sjell edhe tek zmadhimi i disa 
emocioneve, siç janë trishtimi, depre-
sioni, zemërimi, nervoza, zmadhim i 
frustrimit, i cili shpesh shprehet edhe 
me të shprehurit e gjuhës së urrejtjes 
në rrjetet sociale të cilat shërbejnë si 
valvula shkarkimi nëpërmjet të cilave 
kanalizohen frustracionet e veta dhe 
pakënaqësia nga vetja kah të tjerët.”

M-r Sellma Jashari Smailoviq, psikolog 
në IPSH “Spitali” – Shkup, fton që kjo 
problematikë të shikohet në kontekst 
senzitiv ndaj gjinisë. “Vajzat dhe gratë 
janë në masa më të mëdhaja viktima të 
çdo lloj të dhunës, po edhe të dhunës 
në sajber hapsirën. Gjatë viteve të rrit-
jes dhe zhvillimit personal çdo individ 

ballafaqohet me momente në të cilat 
kërkohet guxim dhe vendosmëri, por 
edhe dëshirë dhe vizion njëkohësisht – 
ju nevojitet përkrahje dhe nxitje për të 
njohur këtë”.

Sipas Ellvirës Mustava, profesoresh 
në shkollën e mesme “Nikolla Karev” 
në Shkup dhe aktiviste qytetare, një 
prej problemeve kyçe është se në të 
gjithë mediumet negativët apo krim-
inelët paraqiten në dritë afirmative, 
duke jetuar jetë luksoze të cilën çdok-
ush do ta dëshironte, kurse të rinjtë i 
zgjedhin pikërisht këto përmbajtje, 
sepse ndjehen të harruar nga sistemi 
dhe nga prindërit dhe kanë nevojë të 
tregojnë superioritet.
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Mediumet, në përgjithësi, 
mund të realizojnë ndikim të 
rëndësishëm mbi të rinjtë var-

rësisht nga kualiteti i përmbajtjeve që 
i plasojnë;

Mas-mediumet kanë ndik-
im të kufizuar mbi nxënësit e 
shkollës së mesme dhe mbi të 

rinjtë në përgjithësi, kurse mediumet 
elektronike realizojnë nivel më të lartë 
të ndikimit. Mediumet sociale janë 
më popularet në mesin e nxënësve të 
shkollës së mesme dhe realizojnë ndi-
kim mbi formimin e qëndrimeve dhe 
vlerave të tyre;

Në mesin e inçizimeve sipër-
faqësisht naive fshehen shumë 
tregime personale dhe bash-

këmoshatare, të cilat në vete mbajnë 
trishtim, dhimbje, mospranim, dhunë, 
urrejtje dhe emocione negative. Mënyra 
në të cilën percepohen arsimtarët dhe 
prindërit, dhe kjo transmetohet edhe 
në videot në TikTok, është shumë 
shpesh alarmuese, sepse tregon se ek-
ziston një përçarje atje ku është e nevo-
jshme simbiozë. 

Fascinimi/mahnitja me stile 
të caktuara të jetesës, të cilat 
merren si shembuj afatgjat, 

sjell pakënaqësi personale dhe frus-
tracion më të madh në shoqëri në të 
cilën ekziston kufizim material, intel-
ektual dhe social, në llogari të stilit te 
dëshiruar dhe të propaguar të jetesës.

Emocionet dhe vlerat me të 
cilat ballafaqohen të rinjtë 
në shtëpi dhe në rrethin in-

tim transmetohen në grup, tek bash-

këmoshatarët dhe në shoqërinë më 
të gjërë dhe shumë shpejtë multipli-
kohen nëpër rrjetet sociale;

Që të mund të formulohen 
politika adekuate dhe zg-
jidhje afatgjate, është e nev-

ojshme monitoring më afatgjatë dhe 
më periodik i gjendjeve, që të ndërhy-
het më thellë nën sipërfaqen dhe të 
konfrontohen stereotipet para se t’ju 
jepet mundësi të formohen përsëri 
tek gjenerata e ardhshme. 

Vetregullimi, si mënyrë për 
regullim mediatik, shumë 
shpesh funksionon në botën 

onllajn, dhe mund të tejkalohen me 
anë të zmadhimit të shkrim-leximit 
digjital dhe standardeve për kualitet. 

Analiza në periudhën e cak-
tuar tregoi se ekziston nivel i 
lartë i gjuhës së urrejtjes dhe 

ngacmimit bashkëmoshatarë në mes-
in e nxënësve të shkollave të mesme;

Si baza më të shpeshta të 
diskriminimit, gjuhës së ur-
rejtjes apo ngacmimit bash-

këmoshatarë, në numër bindshëm më 
të madh, dallohen pamja fizike, orienti-
mi seksual, mënyra e të veshurit dhe të 
shprehurit të stilit personal, përkatësija 
etnike dhe statusi social i familjes. 

5. KONKLUDIME DHE REKOMANDIME
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