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Sfera e internetit është bërë një hapësirë gjithnjë e më 
e rregulluar. Hulumtimi nga OECD-ja zbulon se rregulla-
torët kanë aplikuar qasje të ndryshme: standardet e in-
dustrisë, marrëveshjet e bashkë-rregullimit midis indus-
trisë dhe qeverisë, dhe kryesisht mbrojtjen e të dhënave 
personale dhe konsumatorëve, dhe miratimin e ligjeve 
shtetërore. Për më tepër, ligjet në përgjithësi të zbat-
ueshme që adresojnë privatësinë, sigurinë dhe mbrojtjen 
e konsumatorit në ekonominë tradicionale zbatohen edhe 
për ekonominë digjitale. Megjithatë, adresimi i sfidave që 
platformat online i kanë sjellë shoqërisë së sotme është 
bërë një shqetësim kryesor i rregullatorëve. 

Platformat online luajnë një rol të madh në lehtësimin 
e ndërveprimeve në internet. Këta ndërmjetës mbajnë 
shumicën e komunikimit dhe transaksioneve midis indi-
vidëve, bizneseve dhe institucioneve qeveritare. Ata u 
bënë gardianë të internetit. Këto platforma kanë fuqi të 
konsiderueshme në treg, marrin forma të ndryshme dhe 
shërbejnë për qëllime të ndryshme, dhe mund të shfaqen 
menjëherë me rritjen në mënyrë të konsiderueshme të 
numrit të përdoruesve dhe bizneseve për një periudhë të 
shkurtër kohe. Pavarësisht një fuqie të tillë, ajo që e bën 
të vështirë përcaktimin e qasjes së duhur rregullatore kun-
drejt këtyre platformave është mungesa e konsensusit 
për përcaktimin e një platforme online, si dhe dilema nëse 
platformat online duhet të jenë të vetë-rregulluara ose 
të mbahen në përgjegjesi nga ligjet e rrepta. Mungesa e 
konsensusit dhe mungesa e bashkëpunimit të angazhuar 
shumëpalësh për krijimin dhe zbatimin e ligjeve ekzistuese 
shton vështirësitë e përgjithshme për të adresuar sfidat që 
krijojnë këto platforma globale. 

Hyrje
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https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jxszm7x2qmr-en.pdf?expires=1615380732&id=id&accname=guest&checksum=896F8CB31C662245665AE618789E98AA
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC101501.pdf
https://hbr.org/2021/01/social-media-companies-should-self-regulate-now
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20210204STO97129/social-media-and-democracy-we-need-laws-not-platform-guidelines
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Në mes të një pasigurie globale në lidhje me këtë çësht-
je, Bashkimi Evropian (BE) është lidere në gjetjen e 
zgjidhjeve për sfidat që sjellin këto platforma. Në vitin 
2015, Komisioni Evropian (KE) prezantoi pozicionin e tij 
se si të rregullojnë platformat online dhe të mbështesë 
zhvillimin e tyre në BE. Ky plan synon të krijojë një fu-
shë të barabartë loje, të sigurojë sjellje të përgjegjshme 
të platformave online për të mbrojtur vlerat e BE-së, të 
nxisë besimin, transparencën dhe të sigurojë drejtësinë 
në platformat online duke nxitur një ekonomi të drejtuar 
nga të dhënat me tregje të hapura dhe jodiskriminuese. 

Maqedonia e Veriut pritet të harmonizojë ligjet e saj me 
acquis të BE-së  dhe politikat që aktualisht janë duke u 
zhvilluar. Zhvillimi i politikave në nivelin e BE-së do të nd-
ikojë drejtpërdrejt te qytetarët dhe bizneset e vendit. Si 
vend kandidat për në BE, as të rinjtë dhe as Qeveria nuk 
kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin e kornizës 
rregullatore në BE.  Edhe në nivel kombëtar, të rinjtë në 
Maqedoninë e Veriut kanë ndikim të kufizuar në procesin 
e zhvillimit të politikave. Shumica, 58% e të rinjve, beso-
jnë se nuk mund të ndikojnë në punën e qeverisë, ndërsa 
organizatat rinore rrallë konsultohen në lidhje me zhvil-
limin e politikave rinore. Prandaj, të rinjve nga Ballkani 
Perëndimor, përfshi Maqedoninë e Veriut, duhet t’u jepet 
hapësirë për të ndarë mendimin e tyre se si e shohin in-
ternetin të përshtatshëm në jetën e tyre dhe të thonë 
fjalën e tyre në mënyrën se si zhvillohet kuadri rregullator 
i platformave online në mënyrë që të kapërcejnë sfidat 
dhe të shfrytëzojnë përfitimet që platformat online u 
sollën atyre dhe shoqërisë. 

Duke prezantuar gjetjet dhe përfundimet kryesore nga 
eventi për konsultimin e të rinjve, i organizuar në Maqe-
doninë e Veriut, ne japim kontributin tonë për të kuptuar 
pikëpamjet për të rinjtë në vendin tonë dhe kontribu-
tin sa i përket hartimit të politikave në këtë fushë në të 
ardhmen.

2

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/online-platforms
https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/wfd-26-final-mk-za-web
https://issuu.com/youtheducationalforum/docs/wfd-26-final-mk-za-web
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Eventet e konsultimit me të rinjtë janë një formë 
e konsultimeve qytetare të organizuara për të 
kuptuar perceptimet e qytetarëve të rinj për 
problemet shoqërore dhe pikëpamjet e tyre mbi 
zgjidhjet e mundshme për këto probleme. Në 
këtë ushtrim, ne synuam të kuptojmë përvojat 
personale të pjesëmarrësve në internet, pozitive 
ose negative, dhe opinionet e tyre mbi veprimet 
e politikave dhe cilët palë të interesuara duhet t’i 
zbatojnë këto veprime për të përmirësuar përvo-
jën e përdoruesve.1

Procesi i konsultimit me qytetarët kishte dy faza 
kryesore. Në secilën fazë, pjesëmarrësit diskutu-
an në katër grupe dhe më pas në një sesion ple-
nar. Në raundin e parë, grupet diskutuan dhe ranë 
dakord se cilat, sipas mendimit të tyre, janë anët 
pozitive dhe negative të internetit. Raportuesit e 
grupit reflektuan mbi pozicionet e grupit dhe të 
gjithë pjesëmarrësit votuan në seancë plenare. 
Duke ndjekur të njëjtin proces në fazën e dytë, 
pjesëmarrësit identifikuan se cilat politika duhet 
ndërmarrë për të maksimizuar përvojat pozitive 
dhe për të trajtuar anët negative.

1      Të njëjtat evente u mbajtën në të gjithë vendet e Ballkanit 
Perëndimor. Gjetjet nga diskutimet u publikuan në një Do-
kument Rajonal Diskutimi, i qasshëm në: https://epc.eu/en/
Publications/Balkan-youth-speaks-up-about-digital-issues-
Lessons-for-the-Conferenc~3ea328
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Në këtë mënyrë, ne lejuam një diskutim më të 
koncentruar midis pjesëmarrësve në sesionet e 
grupit dhe më vonë midis grupeve. Lehtësuesi 
sistematizonte argumentet dhe propozimet nga 
grupet dhe i vendoste në votim. Në se sesionin  
e parë plenar, pjesëmarrësit votuan për anët 
pozitive dhe negative, kurse në sesionin e dytë 
votuan mbi përparësitë e politikave dhe aktorët/
bartësit përgjegjës.

Për këtë raportim të shkurtër, u vlerësua se do të 
ishte shumë e rëndësishme të paraqiteshin rezu-
ltatet e votimit nga sesionet plenare, si dhe argu-
mentet kryesore të ngritura gjatë diskutimeve në 
grup. Në këtë mënyrë, ne identifikuam argumen-
tet dhe shqetësimet kryesore që nuk ishin disku-
tuar në sesionin plenar, ku tentuam të kuptojmë 
arsyetimin e shifrave të votimit. 

Eventi u organizua online për shkak të pande-
misë KOVID-19. Pjesëmarrja në këtë event ishte 
e hapur për të gjithë qytetarët në Maqedoninë e 
Veriut të moshës midis 16 dhe 24 vjeç, përmes 
një regjistrimi paraprak. Sondazhi i regjistrimit u 
reklamua në Facebook dhe u shpërnda në listat 
e postës elektronike dhe llogaritë e rrjeteve so-
ciale të OJQ-ve. 

Në këtë event morën pjesë gjithsej 25 të rinj. 
Gjuhët e punës në këtë event ishin gjuha maqe-
donase dhe shqipe.2  

2      Pjesëmarrësit u ndanë në dy grupe që flasin gjuhën maqedo-
nase dhe dy grupe që flasin shqip. Në sesionin plenar, gjuha 
e punës ishte maqedonishtja me lehtësuesit shqipfolës që 
përkthenin në maqedonisht.
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Gjendja aktuale e rregullimit 
të platformave online në BE 
dhe në Maqedoninë e Veriut 

Procesi i konsultimit në platformat online në BE tregoi 
shqetësime të ndryshme midis palëve të ndryshme të 
interesit. Bizneset dhe shoqatat e biznesit u përqën-
druan në çështjet e konkurrencës, mbrojtjen e të dre-
jtave të autorit, renditjen e kërkimit dhe përgjegjësinë 
për përmbajtjen e krijuar nga përdoruesit, ndërsa sho-
qatat e konsumatorëve dhe qytetarëve individualë 
ishin të shqetësuar me mbrojtjen e të dhënave dhe 
zbatimin e të drejtave të konsumatorit. Nga ana tjetër, 
OShC-të ishin kryesisht të shqetësuar me çështjet në 
lidhje me privatësinë, anonimitetin dhe censurën.  Të 
gjitha palët ishin të shqetësuara me aktivitetet krimina-
le dhe mashtruese në internet dhe vështirësitë e zbati-
mit të legjislacionit ekzistues. Natyra e shumëanshme 
e platformave dhe vija e paqartë midis përdoruesit dhe 
konsumatorit i bëjnë platformat të vështira për t’u për-
shtatur me rregulloret ekzistuese të BE -së.

Në komunikimin e tij, KE-ја propozoi një kornizë rreg-
ullatore prej katër qasjesh të ndryshme për platformat 
online:

- Qasja e parë është harmonizimi dhe zbatimi i të 
njëjtave rregulla në të gjithë BE-në. Nisma apo 
baza kryesore për këtë qasje është Rregullorja e 
Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR).

- Qasja e dytë bazohet në zbatimin e rregullave 
ekzistuese të BE-së për platformat online në 
fusha të veçanta si konkurrenca, mbrojtja e kon-
sumatorit, mbrojtja e të dhënave personale dhe 
liritë e tregut të vetëm.

https://www.surrey.ac.uk/sites/default/files/2018-11/online-platforms-contrasting-perceptions-european-stakeholders-report.pdf
https://www.surrey.ac.uk/sites/default/files/2018-11/online-platforms-contrasting-perceptions-european-stakeholders-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607323/IPOL_BRI(2017)607323_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1466514160026&uri=CELEX:52016DC0288
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1466514160026&uri=CELEX:52016DC0288
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- E treta është një qasje e drejtuar nga problemi, 
ku korniza rregullatore ekzistuese shqyrtohet në 
përputhje me parimet më të mira të rregullimit 
për të adresuar qartë problemet e identifikuara 
që lindin në platformat online. Me këtë qasje, 
direktivat specifike adresojnë shkeljet e IP-së 
dhe të drejtave të autorit, përmbajtjet terroriste, 
mbikëqyrjen e tregut dhe pajtueshmërinë e pro-
dukteve që janë të zbatueshme për platformat 
online, platformave për shpërndarjen e videove 
u kërkohet që të kufizojnë qasjen në përmbajtje 
të dëmshme për të miturit dhe të dy aktorët 
të ndërmarrin masa për të promovuar edukimin 
mediatik të përdoruesve.  

- Së fundmi, qasja e vetë-rregullimit ose bash-
kë-rregullimit ku aktorët e industrisë angazho-
hen të ndërmarrin veprime për të siguruar 
zbatimin e kërkesave ligjore dhe mekanizmave 
të duhur të monitorimit. Kodi i Sjelljes kundër 
gjuhës së paligjshme të urrejtjes në internet, i 
monitoruar çdo vit nga Komisioni, Kodi i Prak-
tikës mbi dizinformimin dhe hartat rrugore të 
platformave dhe Rekomandimi mbi masat për 
të trajtuar në mënyrë efektive përmbajtjet e 
paligjshme në internet janë shembuj për t’i për-
mendur në këtë drejtim. Megjithatë, disa shtete 
anëtare konsiderojnë se duhet të vendoset një 
qasje bashkë-rregullimi me mekanizmat e zbati-
mit, sanksionet dhe mekanizmat e kompensimit 
të dëmit. 

Në Maqedoninë e Veriut, ndryshe nga BE -ja, mungon 
një qasje gjithëpërfshirëse për t’u marrë me çështjet në 
lidhje me platformat online. Disa çështje që lidhen me 
platformat online janë të rregulluara, por nuk ka lidhje 
sistemike dhe përditësim të ligjeve ekzistuese në për-
puthje me zhvillimet në BE. Meqenëse Programi Kom-
bëtar për Adoptimin e Acquis të BE-së për Maqedon-
inë e Veriut nuk është publikisht i disponueshëm që 
nga viti 2017 dhe nuk ka dëshmi gjithëpërfshirëse se 
ku qëndron vendi në transpozimin e acquis përkatëse 
të BE-së për platformat online.
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656318/EPRS_STU(2021)656318_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1135
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/assessment_of_the_code_of_conduct_on_hate_speech_on_line_-_state_of_play__0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/assessment_of_the_code_of_conduct_on_hate_speech_on_line_-_state_of_play__0.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/roadmaps-implement-code-practice-disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/roadmaps-implement-code-practice-disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online
https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-code-of-practice-on-disinformation-insufficient-and-unsuitable-member-states-say/
https://dijalogkoneu.mk/en/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Regulation-of-online-Platforms-1.pdf
https://dijalogkoneu.mk/en/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Regulation-of-online-Platforms-1.pdf
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Maqedonia e Veriut nuk ka miratuar një dokument 
strategjik që adreson problemet që dalin nga plat-
format online. Strategjia kombëtare afatshkurtër e 
teknologjive të komunikimit në internet (TIK) është e 
vjetëruar dhe nuk kishte në plan veprime specifike për 
të adresuar çështjet që lindin në platformat online. 
Plani i Qeverisë për luftën kundër dizinformimit para-
shikon bashkëpunim aktiv me platformat e mediave 
sociale dhe përfshirjen e vendit në programet e platfor-
mave që luftojnë dizinformimin. Agjencia për Shërbime 
Mediatike Audio dhe Audio-Vizuale ndërmerr veprime 
vetëm kundër mediave tradicionale. Media online është 
e vetë-rregulluar përmes Këshillit të Etikës në Media. 
Këshilli ndërmori veprime në disa raste, por mbeten të 
parëndësishme kundrejt faktit për të adresuar të gjitha 
rastet e shkeljes së kodit në vendin tonë. 

Korniza rregullatore e platformave të internetit është 
shumë komplekse. Ndërsa BE-ja është vendosur si një 
udhëheqëse globale në rregullimin e këtyre platfor-
mave, Maqedonia e Veriut nuk ka një qasje gjithëpërf-
shirëse për të trajtuar sfidat që këto platforma i kanë 
sjellë shoqërisë së sotme. Sidoqoftë, këto sfida duhet 
të adresohen dhe trajtohen nga secila qeveri për të sig-
uruar një hapësirë   të sigurt online për qytetarët. 
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https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/strategies/Kratkorocna%20IKT%20Strategija_avgust2015.pdf
https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/predlog-plan_za_akcija_protiv_dezinformacii_final.pdf
https://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/ANALIZA-prezemeni-merki-2017.pdf
https://semm.mk/komisija-za-zhalbi/statistichki-pregledi/853-2020
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Gjetjet dhe 
përfundimet 
kryesore nga 
diskutimet

Bazuar në kontributin domethënës të ma-
rrë gjatë konsultimeve me të rinjtë, pjesa 
në vijim paraqet pikëpamjet mbi anët pozi-
tive dhe negative të internetit, e ndjekur 
nga rekomandimet kryesore të politikave 
për palët përkatëse të interesit.

9Can you hear us from the screen? The youth for safe internet space 
Report from the youth consultations event in North Macedonia8
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Mundësitë dhe sfidat
Interneti u jep përfitime të ndryshme qytetarëve, veçanërisht për:

- Qasje në arsim, veçanërisht gjatë kohës së një pandemie. Arsimi 
formal dhe jo-formal përmes kurseve nga universitetet e njohura 
dhe trajnimit profesional të të mësuarit gjatë gjithë jetës ishte një 
avantazh tjetër i diskutuar në grupe.

- Qasje falas dhe të shpejtë në lajme dhe video, dhe pjesë të tjera in-
formacioni ndihmojnë të rinjtë të qëndrojnë të informuar për ngjarjet 
dhe problemet aktuale në botë. 

- Komunikim më të lehtë me familjen dhe miqtë, si dhe me njerëzit 
nga e gjithë bota, si në kohë krize (pandemi, ndotje) ashtu edhe në 
kohë paqeje, u përmendën në gjysmën e grupeve. 

- Mundësi biznesi për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe mundësi 
të lehtësuara për të rinjtë që kërkojnë punë. 

- Krijimi i komuniteteve dhe bashkëveprimi me bashkëmoshatarët dhe 
njerëzit të mendimit të njëjtë, ku të gjithë mund të jenë krijues dhe 
të kenë lirinë e fjalës.

Kur bëhet fjalë për anën negative të internetit, pjesëmarrësit kanë iden-
tifikuar: 

- Varësia nga interneti dhe problemet e shëndetit mendor. Në një 
grup, pjesëmarrësit thanë se Interneti i bëri ata të tjetërsuar dhe 
antisocialë, ndërsa në një tjetër, u cituan aspekte negative të krijimit 
të ideve të gabuara dhe opinioneve për jetën e të rinjve. 

- Siguria e të dhënave të përdoruesve të platformave, sulme të 
mundshme nga grabitqarët dhe pedofilët. Grupet diskutuan në 
përgjithësi mbrojtjen e dobët të të dhënave në internet, si dhe rrezi-
kun ekzistues të abuzimit me të dhënat personale dhe shkeljen e 
privatësisë, vjedhjen e identitetit dhe plagjiaturën e hulumtimeve 
akademike.

- Përhapja e gjuhës së urrejtjes dhe ngacmimi/dhuna kibernetik. Në 
dy nga grupet, ky problem u ilustrua me një shembull të reagimit 
ndaj protestave të organizuara në internet të cilat u pritën me rea-
gime të ashpra dhe gjuhë urrejtjeje ndaj organizatorëve.

- Mundësohet përzgjedhja dhe kufizimi i opinioneve dhe postimeve, si 
dhe shpërndarja e lajmeve të rreme në lidhje me politikën botërore 
dhe propagandën politike online, të cilat mund të çojnë në standarde 
të dyfishta si në Perëndim ashtu edhe në Lindje. Një nga grupet vuri 
në dukje fluksin e propagandës politike në mediat sociale që kishte 
për synim pikërisht të rinjtë.
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Bazuar në diskutimet dhe votimin gjatë këtij eventi, pjesëmarrësit be-
sojnë se Interneti duhet të jetë një hapësirë   e rregulluar në mënyrë që 
të mbrojë përdoruesit dhe shoqërinë. Shteti duhet të miratojë ligje që 
rregullojnë hapësirën mediatike, duke përfshirë profesionin e gazetarit, 
portalet e lajmeve në internet dhe rrjetet sociale, gjuhën e urrejtjes në 
internet dhe dhunën kibernetike. Një nga grupet propozoi që mbrojtja e 
qytetarëve të përcaktohet nga Konventa Ndërkombëtare për Mbrojtjen 
e Qytetarëve në Mediat Sociale. Ekziston nevoja për mbrojtje më të mirë 
të privatësisë personale dhe institucionale.  

Edhe pse rregullat më të rrepta janë cituar si masat më të përshtatshme, 
pjesëmarrësit besojnë se duhet të ndërmerren masa të duhura dhe për-
katëse për të luftuar anët negative të internetit. Platformat e internetit 
duhet të zbatojnë rregulla dhe procedura më të rrepta për verifikimin 
e burimeve, bllokimin e postimeve të dëmshme dhe respektimin e ku-
fizimeve të moshës. Për më tepër, ata duhet t’i kushtojnë më shumë 
vëmendje parashtrimeve të paraqitura nga përdoruesit. Në një diskutim 
në grup, pjesëmarrësit shprehën dyshimet e tyre në lidhje me qasjen e 
vetë-rregullimit, pasi ata besojnë se situata aktuale është në favor të 
elitave politike.  

Përveç kësaj, Qeveria dhe Ministria e Punëve të Brendshme duhet të 
kenë kontroll dhe fuqi më të madhe, por edhe reagime efikase dhe të 
shpejta në gjetjen dhe ndëshkimin e autorëve dhe personave që rreziko-
jnë të drejtat e të tjerëve. Në këtë drejtim, pjesëmarrësit shprehën 
shqetësim për tejkalimin e kompetencave të qeverisë dhe mungesën 
e masave nga institucionet relevante. Për të parën, ata kanë frikë nga 
censura dhe shkelja e lirisë së fjalës me pretekstin se është një luftë 
kundër lajmeve të rreme. Për të dytën citohet numri jo i koniderueshëm 
i rasteve në të cilat qeveria ka marrë masa për të luftuar lajmet e rreme, 
si dhe mungesën e vullnetit politik për të zbatuar ligjet ekzistuese ose 
për të krijuar dhe miratuar ligje të reja, duke çuar në një mungesë besimi 
që institucionet do të marrin masa serioze për t’u marrë me probleme 
të tilla. 

Përveç kësaj, u diskutua që portalet e lajmeve në internet duhet të veri-
fikohen dhe monitorohen në mënyrë që të kufizohet përhapja e lajmeve 
të rreme. Një nga grupet propozoi krijimin e një regjistri të portaleve të 
lajmeve online, në mënyrë që të sigurohet një mbikëqyrje më e mirë.  

Zgjidhjet 
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Pjesëmarrësit diskutuan gjithashtu edhe mbi 
përgjegjësinë e vetë përdoruesve. Përdoruesit 
e internetit duhet të jenë më të kujdesshëm kur 
bashkëveprojnë me të tjerët, si dhe të luajnë një rol 
proaktiv në rrjetet sociale. Ata duhet të përdorin në 
mënyrë aktive veglat në dispozicion të tyre, siç janë 
raportimi i postimeve me përmbajtje të dëmshme 
dhe bllokimi i përmbajtjes, si dhe respektimi i 
kushteve të përdorimit të përcaktuara nga platfor-
mat online. Për më tepër, përdoruesit duhet të jenë 
të vetëdijshëm për kërcënimet me të cilat përballen 
kur bashkëveprojnë me njerëzit e tjerë.  

Gjatë diskutimeve në grupe, gjithashtu u përmend 
edhe roli i BE-së, por vetëm shkurtimisht, me ras-
tin e adresimit të anëve negative të internetit. Në 
luftën kundër lajmeve të rreme, bashkëpunimi me 
institucionet evropiane dhe përfaqësuesit e tyre 
në Maqedoninë e Veriut do t’u mundësonte au-
toriteteve maqedonase të mësojnë nga praktikat 
më të mira në BE. Për më tepër, u diskutua që të 
ndahen më shumë fonde të BE-së për mediat, si 
dhe për të luftuar lajmet e rreme dhe propagandën. 

Situata me problemet e shëndetit mendor që re-
zultojnë nga përdorimi i mediave sociale duhet të 
zgjidhet përmes miratimit të politikave adekuate. 
Në njërin prej grupeve, pjesëmarrësit vlerësuan se 
duhet miratuar programe të përshtatshme arsimore 
nën drejtimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. 
Në një grup tjetër, pjesëmarrësit sugjeruan even-
te që do të stimulonin diskutimin publik mbi këtë 
temë, si dhe projekte krijuese për të angazhuar të 
rinjtë jashtë internetit.

Së fundi, pjesëmarrësit konsiderojnë se duhet zba-
tuar edhe politika arsimore. Programet arsimore 
duhet të adresojnë mungesën e të kuptuarit të 
potencialit negativ të mediave sociale. Programet 
e tilla duhet të zbatohen për të rinjtë, prindërit dhe 
mësuesit. Gjithashtu u përmend se Bashkimi Ev-
ropian, organizatat e shoqërisë civile, media dhe 
institucionet arsimore duhet të organizojnë më 
shumë trajnime për të forcuar kapacitetet e tyre sa 
i përket edukimit digjital dhe mediatik. 
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Përdorimi në rritje i platformave online ka sjellë përfitime, si dhe sfida për 
shoqërinë e sotme. Duke gjykuar nga kontributet e këtij eventi, të rinjtë në 
Maqedoninë e Veriut i kuptojnë përfitimet që platformat e internetit u of-
rojnë atyre dhe shoqërisë në drejtim të arsimit, komunikimit dhe biznesit. 
Nga ana tjetër, ata pranojnë se problemet më të mëdha, të tilla si mbrojtja e 
të dhënave personale, plagjiatura, gjuha e urrejtjes dhe dhuna kibernetike, 
përhapja e propagandës politike në internet duhet të adresohen përmes im-
plementimit të politikave të reja.

Ballafaqimi me këto probleme është një sfidë më vete. Ndërsa BE-ja është 
pozicionuar si një udhëheqëse globale në këtë fushë duke rishikuar rreg-
ulloret ekzistuese për t’iu përshtatur epokës digjitale dhe duke punuar me 
platformat online për të trajtuar më së miri sfidat që ka sjellë interneti, Ma-
qedonia e Veriut mbetet prapa në këtë fushë. Bazuar në diskutimet tona, 
të rinjtë nuk kanë shumë njohuri për rregulloret ekzistuese, as për nevojën 
e harmonizimit të legjislacionit kombëtar me atë të BE-së. Kjo sugjeron që 
të rinjtë mund të mos jenë të vetëdijshëm për zhvillimin e politikave në nivel 
kombëtar dhe nivel të BE-së.

Sidoqoftë, të rinjtë kanë sugjerime sesi secila palë e interesuar mund të 
kontribuojë në përmirësimin e situatës me internetin. Ata besojnë se nev-
ojitet një qasje shumëdimensionale dhe politika plotësuese për të për-
balluar dëmin e mundshëm që përdorimi i përhapur i internetit i ka sjellë 
shoqërisë. Të rinjtë në Maqedoninë e Veriut preferojnë ligje të rrepta dhe 
rregullore më cilësore. Mbikëqyrja qeveritare në internet dhe veprimet e 
shpejta mbështeten për t’iu përgjigjur sjelljeve të pahijshme në internet, por 
duhet të ketë një sistem kontrolli dhe ekuilibri në mënyrë që të kufizohet 
mundësia e abuzimit të pushtetit nga qeveria. Mekanizmat ekzistues, siç 
është mundësia e përdoruesve për të raportuar përmbajtje dhe moderim 
të përmbajtjes në platforma, janë masa plotësuese që mund t›i bëjnë 
platformat online më të sigurta dhe më tërheqëse. Veçanërisht janë të nev-
ojshme politikat arsimore dhe trajnimet për përdoruesit dhe palët e intere-
suara përkatëse. Situata me problemet e shëndetit mendor që mund të lin-
din si rezultat i përdorimit të tepërt të internetit duhet të adresohet përmes 
miratimit të politikave adekuate.

Përfundimet
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Ky raport u përgadit në bazë të përfundimeve nga konsultimet me të rinjtë të organizuara në 
kuadër të projektit “Ndërtojmë të ardhmen sëbashku: BE dhe Ballkani Perëndimor nga per-
spektiva e të rinjve”, i zbatuar nga organizatat anëtare të Think for Europe Network, Qendra 
për politikë evropiane – EPC Bruksel, Instituti për marrëdhënie ndërkombëtare - Romë dhe 
Fondacioni Bronislaw Geremek – Varshavë. Projekti është i finansuar nga programi Evropa 
për qytetarët. 


