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OJQ Aktiv në periudhën nga data 13 deri me 20 
korrik kreu një hulumtim të opinionit publik në 
komunat me shumicë serbe në Kosovë. Qëllimi i 
hulumtimit ishte të vlerësohen pikëpamjet e ser-
bëve dhe pjesëtarëve të komuniteteve tjera joshu-
micë në lidhje me pandeminë COVID-19, dhe se si 
e shohin efikasitetin e reagimittë qeverive (lokale 
dhe qendrore).Hulumtimi gjithashtu kishte si 
qëllim përcaktimin e nivelit të besimit ndaj insti-
tucioneve të ndryshme shtetërore dhe mediave, 
dhe analizimin se si të anketuarit marrin dhe inter-
pretojnë informacione në lidhje me pandeminë. 

Gjithsej shtatëqind (700) të anketuar morën pjesë 
në hulumtim, nga të cilët 51% janë banorë në veri të 
Kosovës dhe 49% në rajone që ndodhen në jug të 
lumit Ibër.

PËRMBLEDHJE:

i Mitrovicës

i Prishtinës

i Pejës

i Prizrenit

i Ferizajt

i Gjilanit

51%

14.9%

3.6%

5.6%

7%

18%
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Rajoni i vendbanimit



COVID-19 arriti në Kosovë me datë 13 mars 2020.1 Qeveria veproi me shpejtësi duke miratu-
ar një sërë masash të cilat ishin krijuar për të ndaluar përhapjen e virusit.2 Përkundër asaj që 
shumë i konsideruan si një përpjekje efektive dhe të përgjegjshme për trajtimin e pande-
misë, komunikimi i Qeverisë së Kosovës me komunitetet jo shumicë ishte shpesh i pafryt-
shëm345, duke krijuar një mjedis në të cilin banorët lokalë përballeshin me një vakum infor-
mues i cili shpesh ishte i mbushur me thashetheme dhe spekulime. Kjo nga ana tjetër, nxiti 
një atmosferëkonfuze ku komunitetet morën informacione kontradiktore nga mediat krye-
sore dhe ato sociale në lidhje me shtrirjen dhe vlefshmërinë e masave të caktuara (të tilla si 
urdhra izolimi, orë policore etj.), si dhe me natyrën dhe shkallën e përhapjes së virusit.

HYRJA DHE
KONTEKSTI:

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-kosovo/kosovo-confirms-first-coronavirus-cases-an-italian-and-a-kosovar-idUSKBN21039A
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-kosovo/kosovo-to-declare-state-of-emergency-to-counter-coronavirus-idUSKBN21445J
http://www.ngoaktiv.org/news/lost-in-translation-izgubljeni-u-prevodu-te-humbur-ne-perkthim
http://www.ngoaktiv.org/news/issues-of-non-majority-communities-with-the-implementation-of-a-package-of-measures-to-counter-the-economic-
impact-of-the-coronavirus
http://www.ngoaktiv.org/news/policy-paper-on-non-majority-communities-and-the-kosovo-government-s-response-to-the-covid-19-pandemic
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Në përgjigje të kësaj situate, Aktiv krijoi një Grup qytetar 
për reagim të shpejtë, të përbërë nga njëzet e dy (22) koor-
dinatorë terreni të cilët monitorojnë dhe raportojnë gjend-
jen për njëzet (20) komuna në tërë Kosovën. Siç u për-
mend më parë, një çështje që u shfaq vazhdimisht ishte 
ajo e mungesës së informacionit të besueshëm dhe të 
sigurt nga institucionet publike që janë në “vijën e parë të 
frontit” të betejës kundër pandemisë. Për të kuptuar më 
thellësisht natyrën dhe shkallën e këtij problemi, Aktiv 
kreu një studim (sasior) të opinionit publik i cili do të hedh 
më shumë dritë mbi perceptimet publike për COVID-19, 
nivelin dhe fushën e dezinformimit.Një motiv shtesë për 
këtë hulumtim buron nga njohja e natyrës së formave të 
dezinformatave në lidhje me COVID-19 që qarkullojnë 
aktualisht në platforma të ndryshme të mediave sociale, 
të cilat variojnë nga teoritë konspirative (d.m.th. ideja që 
rrjetet 5G përhapin virusin) e deri te ideja se rreziku që 
paraqet është i shpikur. Rezultatet e marra duket se kon-
firmojnë hipotezën se dezinformacioni është i përhapur 
dhe me të vërtetë ka pasur një ndikim të rëndësishëm në 
perceptimet individuale në lidhje me rrezikun që paraqet 
COVID-19 dhe domosdoshmërinë e masave të ndryshme 
të miratuara nga institucionet qeverisëse lokale dhe qen-
drore. 
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Nuk ka konsensus të përhapur se sa i rrezik-
shëm është COVID-19. Rreth 44% të të gjithë 
të anketuarve theksuanse besojnë që 
COVID-19 është një sëmundje e rrezikshme 
për jetën, ndërsa 20.60% theksuan se nuk 
besojnë që është ashtu, 26% nuk janë të 
sigurt dhe rreth 9% theksuan që nuk beso-
jnë se virusi ekziston fare;

Besueshmëria e përgjithshme në informacion 
është e ulët, mirëpo Organizata Botërore e Shën-
detësisë (OBSH) është burimi më i besueshëm i 
informacionit kur bëhet fjalë për pandeminë. Nga 
të anketuarit është kërkuar të vlerësojnë besimin 
në informacione që vijnë nga burime/instituci-
one të ndryshme në një shkallë nga 1 deri në 5 
(ku një është “aspak”, dhe pesë “plotësisht”). 
OBSH mori rezultatin mesatarë më të lartë 
(2.77/5) kurse Qeveria e Kosovës më të ulët 
(2.2/5), Qeveria e Serbisë kishte një vlerë mesa-
tare prej 2.57 dhe u përcoll nga qeveritë lokale/-
komunat me një mesatare prej 2.45. Asnjë prej 
organeve në fjalë nuk pati një mesatare më të 
lartë se 3, duke treguar një nivel shumë të lartë 
skepticizmi ndaj informacionit zyrtar.

PËRMBLEDHJE E GJETJEVE KRYESORE:

Organizata 
Botërore e 

Shëndetësisë

2.77 2.2

Qeveria e
Kosovës

2.57

Qeveria e
Serbisë

2.45

Institucionet lokale
në vendbanimin tuaj

44.1%

20.6%

26.0%

9.3%

Po

Jo

Nuk e di /
nuk jam i/e sigurt

Nuk besoj se
koronavirusi
ekziston

A besoni se koronavirusi është kërcënues për 
jetën e njeriut, siç paraqitet nga mediat dhe 

Organizata Botërore e Shëndetësisë?
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Banorët NUK besojnë në informacione që 
marrin nga institucionet në lidhje me numrin 
e vdekjeve. Në total 79% e të anketuarve u 
përgjigjën me“jo” kur u pyetën nëse mendo-
jnë se informacioni nga institucionet për-
katëse për numrin e vdekjeve nga 
COVID-19 është i besueshëm, ndërsa vetëm 
21% e tyretheksuan se besojnë.

Skepticizmi është më i përhapuri në mesin e 
atyre me nivel më të lartë të arsimit/univer-
sitar. Në total 82% e të anketuarve me 
diplomë universitare theksuan që nuk iu 
besojnë informacioneve në lidhje me 

Fakulteti/studime
 pasuniversitare

Shkolla e lartë

Shkolla e mesme

Shkolla fillore

Po Jo

18,10% 81,90%

17,90% 82,10%

22,70% 77,30%

33,30% 66,70%

21% 79%

Po Jo

Sipas mendimit tuaj, a janë të sakta informacio-
net për numrin e vdekjeve nga koronavirusi të 
dhëna nga institucionet kompetente?
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Kënaqshmëria me raportimin e me-
diave për pandeminë është mjaft e 
ulët, por të anketuarit shprehin niv-
elin më të lartë të kënaqshmërisë 
për mediat lokale, mediat e pavaru-
ra në Beograd (me frekuencë kom-
bëtare), portalet online në gjuhën 
serbe dhe mediat sociale. Të anket-
uarve iu kërkua të vlerësonin rapor-
timin e mediave të ndryshme në një 
shkallë nga 1 deri në 5 (ku 1 është 
"shumë dobët" dhe 5 "shkëlqye-
shëm"). Mediat e lartpërmendura 
morën një rezultat mesatar pak më 
të ulët se tre (3).Vlerësimet mesa-
tare më të ulëta (pak më shumë se 
2) u morën nga media lokale dhe 
kombëtare në gjuhën shqipe dhe 
“portalet onlinenë gjuhën serbe në 
Kosovë”.

Në një shkallë nga 1 deri në 5, ku 1 është "shumë 
dobët" dhe 5 "shkëlqyeshëm", si e vlerësoni 
raportimin në lidhje me koronavirusin:

1 2 3 4 5

Mediat lokale në
gjuhën serbe 

Mediat me frekuencë
kombëtare nga Beogradi

Mediat e pavarur
nga Beogradi

Portalet online
në gjuhën serbe

Mediat me frekuencë
kombëtare në gjuhën
shqipe nga Prishtina

Mediat lokale në
gjuhën shqipe në Kosovë

Portalet online në gjuhën
serbe nga Kosova

Mediat alternative
(rrjetet sociale)

2.83

2.76

2.90

2.85

2.10

2.03

2.08

2.87
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Respektimi i masave aktuale të ndërmarra 
nga qeveria për të luftuar pandeminë është i 
ndryshëm, me 54% të të anketuarve që 
theksuan se 'pjesërisht' i respektojnë 
masat, 30.7% që 'plotësisht' i respektojnë 
dhe 15.3% që nuk iu përmbahen fare 
masave.

Është interesant fakti që ata me arsim uni-
versitar më PAK i përmbahen masave në 
krahasim me ata me arsim fillor ose të 
mesëm: vetëm 26.40% e të anketuarve me 
arsim universitar theksuan që “plotësisht”i 
përmbahenmasave, dhe një përqindje 
shumë më e lartë e të anketuarve prej 41% 
me arsim filloru përgjigjnjësoj.

A i përmbaheni masave aktuale të përcaktuara 
nga institucionet kompetente që kanë të bëjnë me 

ndalimin e përhapjes së koronavirusit?

Pjesërisht Nuk i
përmbahem fare

Po, plotësisht

54,00%

15,30%

30,70%
41% 48.70% 10.30%

32.60% 48.70% 18.80%

31.10% 48.10% 20.80%

26.40% 64% 9.60%
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Shkolla e lartë

Shkolla e mesme

Shkolla fillore

Pjesërisht Nuk i
përmbahem fare

Po, plotësisht



Përkundër përpjekjeve të tanishme, një shu-
micë e madhe e të anketuarve respektuan 
masat e miratuara gjatë periudhës mars-maj 
2020. 58.6% e të anketuarve theksuan që 
“plotësisht” iu janë përmbajtur masave, 
32.30% “pjesërisht” dhe vetëm 9.10% thek-
suan që nuk iu janë përmbajtur fare 
masave.

Një përgjigje indiferente ndaj një vaksine të 
mundshme. Vetëm rreth 30% e të anketu-
arve treguan një gatishmëri për të marrë 
vaksinën (nëse/kur ajo bëhet e dis-
ponueshme), në krahasim me 54% të të 
anketuarve që shprehen rezervë (34% thek-
suan që ata padyshim nuk do ta merrnin, 
dhe 20% theksuan që ndoshta nuk do ta 
merrni mirëpo nuk ishin të sigurt). Rreth 15% 
theksuan që nuk ishin të sigurt a do ta mer-
rnin apo jo.

A i keni respektuar masat e përcaktuara nga 
institucionet kompetente gjatë valës së parë të 

pandemisë në Kosovë (mars - maj 2020)?

Nëse një kompani farmaceutike krijon një vaksinë për 
parandalimin e sëmundjes Covid-19 dhe institucionet 
kompetente shëndetësore e aprovojnë dhe rekoman-
dojnë atë, a do të vaksinoheni?

Pjesërisht

Nuk i jam
përmbajtur

Po, plotësisht

58,60%

32,30%

9,10%

Po, sigurisht

Mendoj se po, por
nuk jam plotësisht
i/e sigurt
Mendoj se jo, por
nuk jam plotësisht
i/e sigurt

Jo, sigurisht që nuk
do të vaksinohem

Unë tashmë e
kam pasur Covid-19

Nuk e di

10,10%15,40%

19,70%

19,70%
34,30%

0,7%
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Dyshimet në lidhje me rrjetin 5G janë të 
shumta. Vetëm 38% e të anketuarve 
deklaruan se nuk besojnë se ekziston një 
lidhje në mes të pandemisë COVID-19 dhe 
teknologjisë 5G, ndërsa 24% deklaruan se 
besojnë se ekziston një lidhje dhe 37% nuk 
ishin të sigurt.

Sipas mendimit tuaj, a ka ndonjë lidhje shpërthimi i 
pandemisë së koronavirusit me rrjetin 5G? 

Jo Nuk e di /
nuk jam i/e sigurt

Po

24.4% 38.1% 37.4%
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Siç u cek më parë, vakumi informativ i 
krijuar të paktën pjesërisht nga dështimi i 
institucioneve të komunikojnë në mënyrë 
efektive me komunitetin joshumicë ka 
krijuar hapësirë për përhapjen e teorive 
konspirative dhe formave tjera të “lajmeve 
të rrejshme”. Në mjedisin aktual, kjo 
paraqet një fatkeqësi të mundshme të 
shëndetit publik. Fakti që më pak se gjysma 
e të anketuarve do të ishin të gatshëm të 
vaksinohen, se kanë besim të ulët në media, 
dhe se një pakicë e konsiderueshme duket 
se beson se rrjetet 5G e përhapën virusin 
janë simptoma të dështimeve institucionale 
për të informuar publikun e gjerë për 
rreziqet e virusit duke përdorur fakte të 
bazuara shkencërisht. Gjithashtu shqetë-
suese është se të anketuarit duket se kanë 
një nivel relativisht të lartë të besimit në 
informacionin që marrin përmes rrjeteve të 
mediave sociale, ku ka një mbikëqyrje të 
vogël ose fare nuk kasa i përket kontrollit të 
cilësisë dhe/ose verifikimit të fakteve. Një 
rezultat i kësaj është një mungesë e përg-
jithësuar e rekomandimeve të qeverisë 
(p.sh. bartja e maskës) dhe skepticizmit të 
përhapur ndaj të dhënave dhe informa-
cioneve zyrtare.

Meqenëse masat e karantinës dhe 
kufizimet e lëvizjes janë zbutur në qershor 
të këtij viti, COVID-19 ka pasur një ringjallje, 
me numrat e rasteve që tejkaluan shumë 
numrin e regjistruar gjatë muajit mars dhe 
maj. Fakti që vetëm 30.7% e të anketuarve 
pretendojnë se respektojnë masat e reko-
manduara nga autoritetet e shëndetit publik 
është alarmant dhe reflekton një qëndrim të 
ambivalencës në mes komuniteteve lokale 
që duhet të kundërshtohen në mënyrë 
aktive nga institucionet, shoqëria civile dhe 
media. Nëse kjo nuk do të ndodhë, virusi 
mund të vazhdojë të përhapet me të njëjtin 
intensitet, duke sjellë pasoja të rënda për 
popullsinë në përgjithësi.

KONKLUZIONET
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Një aplikacion tre-gjuhësor An-
droid/IOS që do të përmbante infor-
macion të verifikuar dhe zyrtar lidhur 
me COVID-19. Ky aplikacion të për-
ditësohet rregullisht në përputhje me 
situatën e ndryshueshme. Duhet të 
ofrojë informacione se ku të kërko-
het ndihmë për raste të dyshimta, për 
masa të reja të sigurisë, informaci-
one në vendkalimet kufitare, si dhe 
procedura të hyrjes dhe daljes (për 
ata që planifikojnë të kthehen ose 
largohen nga Kosova).

Për organizatat e shoqërisë civile, mediat dhe institucionet publike që të formojnë një grup 
të përbashkët punues i cili do të monitorojë platformat e mediave sociale dhe do të identi-
fikojë dezinformimin ndërsa lind. Ky grup do të punojë në harmoni me institucione për të 
zhvilluar një fushatë efektive të informimit publik. Grupi punues duhet të përfshijë 
gjithashtu përfaqësues të kujdesit shëndetësor dhe institucioneve tjera që punojnë në 
zonat me shumicë serbe. Kjo duhet të iniciohet nga Qeveria e Kosovës me një thirrje të 
hapur për pjesëmarrje; 

REKOMANDIME
Për institucionet publike që, sa më 
shpejt që të jetë e mundur, të organizo-
jnë një fushatë gjithëpërfshirëse dhe të 
vazhdueshme të informimit publik 
përmes mediave tradicionale dhe 
sociale që do të zhvillohetduke u 
bazuar në keqkuptime të zakonshme 
për virusin COVID-19. Kjo fushatë 
duhet të adresojë drejtpërdrejt thashet-
hemet e pa verifikuara dhe të punojë 
për të inkurajuar qytetarët të respekto-
jnë dhe t'iu përmbahen masave të 
rekomanduara nga autoritetet e shën-
detit publik. Ky grup duhet të përfshijë 
përfaqësues të institucioneve të kuj-
desit shëndetësor që veprojnë në 
komunitetet serbe të Kosovës;
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6
Për të gjitha institucionet e kujdesit 
shëndetësor në Kosovë (përfshirë 
ato që veprojnë në komunitetet me 
shumicë serbe) që të punojnë së 
bashku për të shkëmbyer informaci-
one mbi situatën aktuale shënde-
tësore dhe për të raportuar rritjet ose 
rëniet e numrit të rasteve të reja. Kjo 
duhet të fasilitohet nga një me-
kanizëm gjysmë të institucionalizuar 
të udhëhequr nga Ministria e Shën-
detësisë që do të lehtësonte shkëm-

5
4 Për institucionet publike që veprojnë 

në komunitetin serb të Kosovës nën 
kornizën ligjore të Republikës së Ser-
bisë që të përmirësojnë nivelin e 
transparencës në të cilën veprojnë 
dhe të angazhohen më për së afërmi 
dhe më shpesh me median në 
mënyrë që publiku të informohet 
plotësisht dhe objektivisht për zhvil-
limet në lidhje me pandeminë 
COVID-19. Kjo duhet të zyrtarizohet 
në formën e komunikimit dhetë 
shkëmbimit të përditshëm të infor-
macionit. 

Për Qeverinë e Kosovës që të rrisë 
përpjekjet e saj për të komunikuar 
me komunitetin serb të Kosovës, 
duke siguruar përkthime të shpejta 
të udhëzimeve zyrtare, njoftimeve 
për shtyp dhe dokumenteve të tjera 
publike. Për më tepër, duhet të 
punojë për t'u lidhur më ngushtë dhe 
në mënyrë më efektive me media në 
gjuhën serbe për të barazuar qasjen 
në informacion;
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