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OBSERVERI I
DEZINFORMATAVE PËR
KOSOVËN
MEDIAT RUSE DHE SERBE
Tetor – Dhjetor 2020

Përmbledhje Ekzekutive
Observeri i Dezinformatave për Kosovën: Monitorimi i Mediave Serbe dhe Ruse është një raport
tremujor që synon t’i analizojë trendet dezinformuese të lajmeve të botuara në publikimet e
përzgjedhura mediale në gjuhët angleze dhe serbe që origjinën e kanë në Serbi dhe Rusi, dhe që
e vejnë në shënjestër Kosovën.
Mediat e përzgjedhura që origjinën e kanë në Serbi dhe që janë të njohura për botimin e lajmeve
me përmbajtje dezinformuese janë Tanjugu, Informeri, Novosti, Kuriri, B92-shi, Politika dhe Naša
Borba, ndërsa mediat e përzgjedhura përkatëse që origjinën e kanë në Rusi janë Russia Today,
Sputnik International, Sputnik Serbia, Meduza, Russia Insider-i, TASS-i, The Moscow Times,
Newsfront, Unz, Duran dhe Pravda Report, dhe ky Observer i Dezinformatave për Kosovën po
ashtu i analizon edhe dokumentet dhe deklaratat që kanë të bëjnë me Kosovën të botuara nga
Kremlini dhe nga Ministria Ruse e Punëve të Jashtme.
Monitorimi i të dhënave tregon se që nga 1 tetori deri më 31 dhjetor 2020, publikimet mediale
që origjinën e kanë në Serbi i kanë botuar 1,130 lajme që drejtpërdrejtë apo në mënyrë të
tërthortë ndërlidhen me Kosovën. Tanjugu i ka botuar 182, Informeri 151, Novosti 227, B92-shi
398, Kuriri 41, Politika 91 dhe Naša Borba 40 lajme që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të
tërthortë kanë të bëjnë me Kosovën
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Trendet dezinformuese të mediave serbe tregojnë se vlera më e lartë në përqindje e raportit
lajme/lajme dezinformuese ka qenë në dhjetor 2020, 4.1. %, e vijuar nga 3.0 % në tetor dhe 1,7
% në nëntor 2020.

Monitorimi i të dhënave tregon se nga data 1 tetor deri më 31 dhjetor 2020, publikimet mediale
në Rusi kanë botuar 524 lajme që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë kanë pasur të
bëjnë me Kosovën. Sputniku – Botimi në Serbisht, i ka botuar 469, Sputnik International 16, Russia
Today 10, Russia Insider 3, Meduza 1, TASS-i 3, The Moscow Times 1, Pravda Report asnjë,
Newsfront 7, UNZ-i 3, Durani 8, Kremlini 2 dhe Ministria e Jashtme e Federatës Ruse 9 lajme që
në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë kanë pasur të bëjnë me Kosovën.
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Trendet dezinformuese të mediave ruse tregojnë se përqindja më e lartë e raportit lajme/lajme
me dezinformata ka qenë në dhjetor 2020, 11.4%, pasuar nga 8.7% në nëntor, ndërsa përqindja
më e ulët e këtij raporti ka qenë në tetor 2020, 5.0%.

Mediat ruse: Përqindja e lajmeve me përmbajtje
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Dekonstruktimi i lajmeve që origjinën e kanë në Serbi dhe që i përmbajnë dezinformatat më
flagrante (15 lajme), të botuara gjatë kësaj periudhe nga mediat e sipërpërmendura të
përzgjedhura, tregon që dezinformimi ka qenë i përqendruar në shkatërrimin e themeleve të
legalitetit dhe legjitimitetit të shtetësisë së Kosovës, përmes:


Minimit të ligjshmërisë së shtetësisë së Kosovës dhe diskreditimin e udhëheqësve dhe
institucioneve të saj



Portretizimit të Kosovës si një shtet ‘mafioz’ që shkel të drejtat e njeriut dhe shtyp
komunitetin serb dhe i cili planifikon të dëboj serbët e mbetur në Kosovë përmes
operacioneve sekrete ushtarake.



Mohimit të krimeve të luftës të kryera në Kosovë nga forcat e armatosura serbe gjatë
konfliktit 1998-1999.



Ndryshimit të historisë së konfliktit të vitit 1998-1999, duke i prezantuar serbët si viktima
dhe NATO-n si agresori që ka shkaktuar krimet e luftës dhe duke e ekzagjeruar numrin e
dëmeve mbi serbët.



Akuzimit të Kosovës për shkelje dhe sabotim të marrëveshjeve të arritura në Bruksel

Nga ana tjetër, dekonstruktimi i lajmeve që origjinën e kanë pasur në Rusi dhe që i kanë
përmbajtur dezinformimet më flagrante (17 lajme), të botuara gjatë kësaj periudhe në mediat e
përzgjedhura të sipërpërmendura, tregon që dezinformimi ka qenë i përqendruar në:


Minimin e ligjshmërisë së shtetësisë së Kosovës, duke e krahasuar me rastet e Krimesë
dhe Nagorno-Karabah.



Duke e prezantuar Kosovën si një vatër të ektremizmit.



Vërjen në pikëpyetje dhe ndryshimin e historisë mbi luftën në ish Jugosllavi duke akuzuar
SHBA-në dhe NATO-n për krimet e luftës dhe duke mohuar krimet e luftës të Serbisë.

Prandaj, mund të përfundohet që, nga këndvështrimi i përqendrimit të tyre, lajmet me
përmbajtje dezinformuese që kanë të bëjnë me Kosovën, që gjatë kësaj periudhe janë botuar nga
mediat që origjinën e kanë në Serbi dhe në Rusi, ishin shumë të ngjashme sa i përket përmbajtjes
5

dhe qëllimit të tyre. Sidoqoftë, ka indikacione të qarta se Rusia po e keqpërdor rastin e Kosovës
për aneksimin e Krimesë dhe për konfliktet e tjera në rajonin e saj.

Analizat vijuese do të paraqesin të dhënat statistikore mujore për raportet lajme/lajme me
dezinformata për botimet e përzgjedhura mediale me origjinë në Serbi dhe Rusi, dhe këto do të
ofrojnë po ashtu edhe analiza të shkurtëra, për përqendrimet dhe synimet e dezinformatave të
botuara, bazuar në analizat e dezinformimeve të botimeve të muajve tetor, nëntor dhe dhjetor
të vitit 2020 të Lajmëtarëve të Dezinformatave për Kosovën për Mediat Serbe dhe ato Ruse
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Lajmet dhe dezinformatat
Tetor 2020
Monitorimi i të dhënave për mediat serbe tregon se nga 1 deri më 30 tetor të vitit 2020, Tanjugu
i ka botuar 59, Informeri 57, Novosti 69, B92-shi 198, Kuriri 22, Politika 38, dhe Naša Borba 18
lajme që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë kishin të bënin me Kosovën. 14 nga 461
lajmet e botuara nga këto publikime mediale kishin përmbajtje dezinformuese.
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Dekonstruktimi i lajmeve që i përmbanin dezinformimet më flagrante (5 lajme) të botuara gjatë
tetorit 2020 tregon se dezinformimi ka qenë i përqendruar në minimin e shtetësisë së Kosovës,
duke diskredituar liderët e saj dhe institucionet e sundimit të ligjit, duke i akuzuar për mos zbatim
të marrëveshjeve të caktuara të arritura në Bruksel, duke e portretizuar Kosovën si një shtet që
e kundërshton dialogun me Serbinë dhe e cila po planifikon të dëboj serbët e mbetur në Kosovë
përmes operacioneve sekrete ushtarake1.

1

Lajmëruesi i Dezinformatave: Mediat Serbe, Tetor 2020, http://www.kipred.org/repository/docs/D_-_Alert__Serbian_Media_-_October_2020_813404.pdf
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Nga ana tjetër, monitorimi i të dhënave në mediat ruse tregon se nga 1 deri më 30 Tetor 2020,
Sputnik Serbia ka botuar 179, Sputnik International 4, Russia Today 4, Russia Insider 2, Meduza
1, TASS 1, The Moskow Time asnjë, Raporti Pravda asnjë, Newsfront 7, UNZ asnjë, Duran 4,
Kremlin asnjë dhe Ministria e Jashtme Ruse 2 lajme, që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të
tërthortë kishin të bënin me Kosovën. 10 nga 202 prej këtyre lajmeve lidhur me Kosovën të
botuara nga këto media, kishin përmbajtje dezinformuese.
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Dekonstruksioni i lajmeve dezinformuese të prodhuara në tetor 2020 nga mediat e përzgjedhur
ruse dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Rusisë në lidhje me Kosovën, tregon se ata ishin
përqendruar në minimin e ligjshmërisë së shtetësisë së Kosovës duke bërë krahasime të
papërshtatshme me situatën në Nagorno-Karabah, duke e akuzuar kështu NATO-n për krime të
luftës mbi popullatën serbe dhe duke e ekzagjeruar numrin e dëmeve serbe të shkaktuara nga
fushata e bombardimeve të NATO-s më 19992.

2

Lajmëruesi i Dezinformatave: Mediat Serbe, Tetor 2020, http://www.kipred.org/repository/docs/D_-_Alert__Russian_Media_-_October_2020_320568.pdf
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Lajmet dhe dezinformatat
Nëntor 2020
Monitorimi i të dhënave për mediat serbe tregon se nga data 1 deri më 30 nëntor 2020, Tanjugu
i ka botuar 63, Informer 47, Novosti 113, B92-shi 82, Kuriri 10, Politika 27 dhe Naša Borba 8 lajme,
që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë kanë patur të bëjnë me Kosovën. 6 nga 350 lajme
të botuara nga këto publikime mediale kanë pasur përmbajtje dezinformuese.
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Dekonstruktimi i lajmeve që i kanë përmbajtur dezinformimet më flagrante (5 lajme) të botuara
në nëntor 2020 tregon se dezinformatat kanë qenë të përqendruara në minimin e shtetësisë së
Kosovës duke iu referuar vazhdimisht si "provinca e Kosovës dhe Metohisë”, duke diskredituar
institucionet dhe udhëheqësit e saj, duke e portretizuar Kosovën si një shtet që nuk i respekton
të drejtat njerëzore të serbëve dhe e cila po planifikon të dëboj serbët e mbetur që jetojnë në
Kosovë përmes sulmeve mbi pronat e tyre, duke e fshehur kështu të kaluarën përmes mohimit
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të krimeve dhe mizorive serbe në Kosovë gjatë viteve 1990-ta dhe duke e ekzagjeruar numrin e
dëmeve serbe3.
Nga ana tjetër, monitorimi i të dhënave për mediat ruse tregon se nga 1 deri më 30 nëntor 2020,
Sputnik Serbia i ka botuar 155, Sputnik International 10, Russia Today 4, Russia Insider asnjë,
Meduza asnjë, TASS-i 1, The Moscow Times asnjë, Pravda Report asnjë, Newsfront asnjë, UNZ-i
1, Durani asnjë, Kremlini asnjë, dhe Ministria e Jashtme Ruse 2 lajme, që në mënyrë të
drejtpërdrejtë apo të tërthortë kanë patur të bëjnë me Kosovën. 15 nga 173 lajmet e botuara nga
këto publikime mediale kanë pasur përmbajtje dezinformuese.
.
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Dezinformatat e botuara në mediat ruse gjatë muajit nëntor 2020 ishin të fokusuara në minimin
e shtetësisë së Kosovës, përmes diskreditimit të udhëheqësve dhe institucioneve të saj, duke e
prezantuar si një vatër të ekstremizmit, duke ndryshuar historinë përmes mohimit të krimeve
dhe mizorive serbe mbi Kosovën dhe Bosnjen gjatë viteve 1990-ta4.

3

Lajmëruesi i dezinformatave: Mediat Serbe, Nëntor 2020,
http://www.kipred.org/repository/docs/Disinformation_Alert_-_Serbian_Media_-_November_2020_16621.pdf
4
Lajmëruesi i dezinformatave: Mediat Ruse, Nëntor 2020,
http://www.kipred.org/repository/docs/Disinformation_Alert_-_Russian_Media_-_November_2020_43622.pdf
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Lajmet dhe Dezinformatat
Dhjetor 2020
Monitorimi i të dhënave për mediat serbe tregon se nga 1 deri më 31 dhjetor 2020, Tanjugu i ka
botuar 60, Informeri 47, Novosti 45, B-92-shi 118, Kuriri 9, Politika 26, dhe Naša Borba 14 lajme,
që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë kanë pasur të bëjnë me Kosovën. 13 nga 319
lajmet e botuara nga këto publikime mediale kanë pasur përmbajtje dezinformuese.
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Dekonstruktimi i lajmeve që i kanë përmbajtur dezinformimet më flagrante (5 lajme) të botuara
në dhjetor 2020 tregon se dezinformatat kanë qenë të përqendruara në minimin e shtetësisë së
Kosovës, duke i diskredituar udhëheqësit dhe institucionet e saj, përmes portretizimit të rrejshëm
të Kosovës si një shtet mafioz i cili nuk i respekton të drejtat njerëzore të serbëve, duke e fshehur
të kaluarën përmes mohimit të krimeve dhe mizorive serbe në Kosovë gjatë viteve 1990-ta dhe
duke e ekzagjeruar numrin e dëmeve serbe5.

5

Lajmëruesi i dezinformatave: Mediat serbe, dhjetor 2020,
http://www.kipred.org/repository/docs/Disinformation_Alert_-_Serbian_Media_-_December_2020_267161.pdf
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Nga ana tjetër, monitorimi i të dhënave në mediat ruse tregon se nga 1 deri më 31 dhjetor 2020,
Sputnik Serbia ka botuar 135, Sputnik International 2, Russia Today 2, Russia Insider 1, Meduza
asnjë, TASS 1, Moscow Time 4, Pravda Report asnjë, Newsfront asnjë, UNZ 1, Duran asnjë,
Kremlin 1 dhe Ministria e Punëve të Jashtme Ruse 5 lajme, të lidhura drejtpërdrejt ose të
tërthortë me Kosovën. 17 nga 149 lajmet e publikuara nga këto media kishin përmbajtje
dezinformuese.
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Dezinformatat e prodhuara gjatë kësaj periudhe nga mediat e përzgjedhura ruse në raport me
Kosovën, kanë qenë të përqendruara në minimin e shtetësisë së Kosovës, duke tentuar të sjellin
paralele midis pavarësisë së Republikës së Kosovës dhe aneksimit jo të ligjshëm të Krimesë, duke
e prezantuar Kosovën si një shtet që i shkel të drejtat themelore, sundimin e ligjit dhe
funksionimin e institucioneve demokratike, duke e ndryshuar historinë përmes mohimit të
krimeve dhe mizorive serbe në Kosovë gjatë viteve 1990-ta6.

6

Lajmëruesi i dezinformatave: Mediat ruse, dhjetor 2020,
http://www.kipred.org/repository/docs/Disinformation_Alert_-_Russian_Media_-_December_2020_102201.pdf
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