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Çfarë është aktivizmi?

Fjala "aktivizëm" ka vetëm rreth 
100 vjet të paktën në përdorimin 
e saj aktual, dhe rrjedh nga folja 
për të vepruar.

Një aktivist është dikush që 
është aktiv në fushatë për 
ndryshim, normalisht për çështje 
politike ose sociale.

Aktivizmi është ajo që bëjnë 
aktivistët, pra metodat që 
përdorin për të sjellë ndryshim.



Cilat mjete janë përdorur më parë?

• Gjithçka filloi në vitet 1990 dhe ka vazhduar të rritet, së fundmi si një forcë
lëvizëse në trazirat në Londër. Me lëvizjen Web 2.0 dhe bumin e rrjeteve
sociale të viteve të fundit, pothuajse të gjithë kanë një zë përmes internetit
dhe shumë prej tyre po përdorin zërin e tyre për t'u mobilizuar.

• Mjetet që janë përdorur më parë:

• Protestat

• Artikuj në gazeta

• Letra drejtuar qeverisë

• Pankarta

• Grafite në mure





Në cilat fusha mund të jenë aktivistë të rinjtë?

• Të drejtat e njeriut

• Arsim

• Mjedis

• Te drejtat e kafshëve

• Aktivizmin politik

• Aktivizmin në internet

• Aktivizmin ekonomik

• Aktivizëm Artistik

• Aktivizmin shkencor

• Mbrojtjen e Trashëgimisë 
Kulturore

• Aktivizmin sportiv



Pse është i rëndësishëm aktivizmi rinor?

• Shumë të rinj janë ende të përjashtuar nga pjesëmarrja qytetare dhe
politike. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të kuptojmë gamën e
gjerë të taktikave, mjeteve dhe tendencave bashkëkohore dhe sfidave
unike me të cilat përballen aktivistët e rinj dixhitalë në lidhje me ligjet,
normat, forcat e tregut dhe praktikat arsimore aktuale.

• Për brezat e rinj që nuk kanë jetuar kurrë në një botë të ndërlidhur këto
platforma në dukje të palundrueshme janë provuar të jenë një mjet
jashtëzakonisht i fuqishëm për organizimin dhe fuqizimin e tyre për të
ndryshuar botën reale rreth tyre.

• Bota dixhitale ofron një grup të gjerë mjetesh që mund të ndihmojnë në
punën e aktivistëve. Këto mjete i lejojnë të rinjtë të kenë një zë dhe të
mësojnë se si të kenë një ndikim domethënës në komunitetin e tyre,
familjen dhe në disa raste, botën në tërësi.

• Aksesi në internet jep një ndjenjë të fortë fuqie dhe përkatësie për
aktivistët e rinj.



Cilat janë metodat dhe mjetet që rinia po përdor tani?

• Peticionet online.

• Faqet e internetit të tilla 
si Change.org, ipetitions.org, Av
aaz.org janë qendra të 
aktivizmit në internet, ku 
njerëzit mund të komunikojnë 
me të tjerët në mbarë botën në 
lidhje me kauzën e tyre.



Cilat janë metodat dhe mjetet që rinia po përdor tani?

• Rrjetet sociale.

• Faqet me numër të lartë
përdorimi si Facebook dhe
YouTube kanë dëshmuar të jenë
mjaft të dobishme në përhapjen e
një mesazhi, mbledhjen e
mbështetjes, hedhjen dritë mbi
një temë që përndryshe mund
edhe të anashkalohej nga mediat
kryesore.



Cilat janë metodat dhe mjetet që rinia po përdor tani?

• Hashtag

• Hashtaget inkurajojnë përdoruesit e mediave sociale të eksplorojnë përmbajtjen që
bie në sy. Shoqatat mund të përdorin hashtaget për të arritur audiencën e tyre të
synuar dhe për të ndihmuar anëtarët të filtrojnë informacionin. Aktivizmi me
hashtag shpesh mund t'i ndihmojë aktivistët të organizojnë mitingje. Detaje të
thjeshta si koha, datat dhe vendndodhjet mund t'i komunikohen lehtësisht një
audiencë të gjerë nëpërmjet mediave sociale.

• Një Hashtag ndihmon për:

• Vetëdijësimin

• Ndërtimin dhe organizimin e komuniteteve

• Jep një zë për ata që nuk munden të angazhohen

• Edukimin

• Rritjen e angazhimit qytetar

• Tërheqjen e vëmendjes së medias



Cilat janë metodat dhe mjetet që rinia po përdor tani?

• Blog/V-log

• Në thelb një formë e gazetarisë qytetare për masat, blogjet 
ofrojnë një mjet efektiv komunikimi të pafiltruar me një 
audiencë për çdo temë dhe janë përdorur në fushata të 
shumta online. V-log i referohet formatit video të blogjeve.

• Mikro-blogging.

• Faqet e mikro-blogimit si Twitter përdoren për të ndihmuar 
në përhapjen e ndërgjegjësimit për një çështje ose ngjarje 
aktiviste. Funksioni hashtag i Twitter, i cili u lejon njerëzve që 
tweet-et e tyre të kontribuojnë në një bisedë me shumë 
përdorues duke shtypur një fjalë kyçe ose frazë të paraprirë 
nga një hashtag, përdoret shpesh si një mjet dixhital për 
përhapjen e një mesazhi.



Cilat janë metodat dhe mjetet që rinia po përdor tani?

• Telefonat celularë.

• Polemikat rreth zgjedhjeve presidenciale të
vitit 2007 në Kenia çuan në prezantimin
e Ushahidi Inc një kompani e cila zhvilloi një
pjesë softwerike që i lejonte njerëzit të
dërgonin tekste dhe fotografi të dhunës pas
zgjedhjeve, të cilat u kompletuan
gjeografikisht në një hartë të Google.



Cilat janë metodat dhe mjetet që rinia po përdor tani?

• Proxy servers.

• Si një mjet për të anashkaluar
ndërhyrjen e qeverisë kur bëhet fjalë
për protestat në internet, shumë
njerëz përdorin serverë proxy, të cilët
veprojnë si ndërmjetës midis një
përdoruesi dhe një faqeje.



Cilat janë metodat dhe mjetet që rinia po përdor tani?

Platformat  Crowdsourcing.

Duke përdorur internetin për të shpërndarë 
zgjidhjen e problemeve dhe përvetësimin e 
burimeve, këto platforma ndihmojnë 
individët dhe iniciativat për të mobilizuar një 
komunitet global dhe për të krijuar mundësi 
bashkëpunimi midis grupeve të njerëzve të
cilët përndryshe do të ishin të palidhur.

Wikipedia është një shembull i mirë, si dhe 
platforma të njohura të financimit kolektiv 
si Kickstarter dhe Indiegogo.



Trendet e aktivizmit online

• Twitter

• Facebook 

• Hashtaget

• Aktivizmi nga
fansat

• Meme Politike

• Qytetaria aktive

• Aktivizmi
përmes
hakerimit









• Mund të angazhohet drejtpërdrejt me të tjerët dhe të arrijë të mobilizojë më shumë
njerëz, madje edhe përtej kufijve.

• Aktivizmi në internet u jep shikueshmëri më të lartë çështjeve të rëndësishme.

• Aktivizmi në internet është më i lehtë për t'u koordinuar.

• Nuk lind nevoja për të regjistruar demonstrimin dhe për të informuar autoritetet
lokale.

• Niveli i përgjithshëm i lirisë është më i lartë me aktivizmin digjital.

• Është alternativa më e mirë e mundshme në vendet ku aktivizmi konvencional nuk
lejohet. (Kore e Veriut,Vendet e Lindjes së Mesme).

• Aktivizmi dixhital po demokratizon aktivizmin. Më parë, transmetimi i një mesazhi
ishte i kushtueshëm, kështu që vetëm organizatat relativisht të mëdha mund të
përballonin të ndërmerrnin fushata të mëdha dhe të mobilizonin shumë njerëz.
Rrjetet sociale e kanë bërë këtë shumë më të lehtë.

Avantazhet e aktivizmit nëpërmjet platformave
online



Avantazhet e aktivizmit nëpërmjet platformave online

• Aktivizmi online është kosto efiçent pasi kërkon përpjekje të pakta nga organizatorët dhe
mbështetësit e një kauze.

• Aktivizmi online po demonstron ndikimin transformues të internetit në shoqëri. Ka
shumë shembuj të peticioneve në internet që kanë funksionuar. (Put Kosovo on the
map)

• Siç mund ta dëshmojnë shumë fushata virale, është një mjet jashtëzakonisht efektiv për
të mbledhur fonde nëse fushatat e mediave sociale bëhen virale. (Go Fund Me)

• Ai gjeneron debat dhe ndërgjegjësim të rëndësishëm mes njerëzve. "Clicktivists" dhe
"slacktivists" të cilët thjesht po shpërndajnë një postim ose duke klikuar në një buton për
të miratuar një peticion, shpesh mësojnë për problemet përmes këtij procesi. Disa prej
tyre më vonë do të mësojnë më shumë për atë çështje ose kauzë dhe mund të
përfundojnë duke u bërë "aktivistë të plotë".



Disavantazhet e aktivizmit nëpërmjet platformave online

• “Kliktivistët” janë zakonisht pasivë dhe jo aktivistë të vërtetë. Ata shfaqin një kuptim të dobët të
shkaqeve të kauzave dhe zakonisht përfshihen vetëm për shkak të zhurmës në mediat sociale.

• Aktivizmi në internet mund të bëhet një mënyrë hipokrite për të marrë paqe mendore kur dimë
se nuk po bëjmë asgjë thelbësore për të zgjidhur problemet në të cilat në fakt mund të
kontribuojmë në mënyrë indirekte.

• Aktivizmi online ka transformuar mënyrën se si aktivistët socialë dhe politikë komunikojnë
mesazhin e tyre. Shpesh, mesazhet thjeshtohen tepër dhe ka më pak hapësirë për diskutim
publik dhe shkëmbim pikëpamjesh sesa në aktivizmin tradicional.

• Megjithëse potenciali për të transformuar shoqërinë është real, ndonjëherë ndikimi i aktivizmit
online është negativ për shoqërinë. Grupet terroriste dhe partitë ksenofobike gjithashtu po
përdorin aktivizmin nonline për të arritur qëllimet e tyre.

• Aktivizmi në internet mund të jetë çorientues. Pavarësisht se kanë një shfaqje të madhe të forcës
në internet, lëvizjet demokratike shpesh lëkunden. Klikimet e mbështetjes dhe
shpërndarjeve nuk përkthehen gjithmonë në një forcë të madhe në realitet dhe në njëfarë
mënyre aktivizmi po banalizohet dhe po shndërrohet në një lloj argëtimi.



Sfidat e aktivizmit nëpërmjet platformave online

• Ndikimi i paqartë dhe aktivizmi “i plogësht” me vetëm shpërndarje
dhe jo nisma konkrete

• Të drejtat civile të pambrojtura dhe një internet jo i lirë
• Përçarjet dixhitale
• Teknologjitë dhe komunitetet që dua të “ulin,shtypin” integritetin e 

të tjerëve
• Përdorimi i mjeteve dixhitale nga terroristët dhe grupet e rrezikshme
• Përdorimi i nismave për arsye propagandistike
• Vështirësia për përfshirjen e  më shumë të rinjve
• Njohuri të cunguara kompjuterike, aksesi i pamundur në internet 

nga shumë të rinj, censura



Faleminderit!



Burimet e informacionit:
• https://www.coe.int/en/web/compass/hre-and-activism
• https://www.engadget.com/hitting-the-books-digital-for-good-richard-culatta-harvard-business-press-153034423.html
• https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/democratic_governance/CivicParticipation.html
• https://dam-prod.media.mit.edu/x/2016/10/20/Graeff-un_world_youth_report_youth_civic_engagement-excerpt.pdf
• https://en.reset.org/knowledge/digital-and-online-activism
• https://environmental-conscience.com/online-activism-pros-cons/
• https://www.raconteur.net/public-sector/online-activism-pro-con/
• https://netivist.org/debate/online-activism-pros-and-cons
• https://forskning.ruc.dk/en/publications/social-media-visibility-challenges-to-activism
• https://webalkans.eu/en/news/the-power-of-a-hashtag-online-youth-activism-event/
• https://www.opensocietyfoundations.org/publications/digital-activism-decoded-new-mechanics-change
• https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-vlog
• https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/2019/04/Youth-Activist-Toolkit.pdf
• https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/tools-and-techniques-to-make-e-activism-more-successful.2014/
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