
 

 

Burime informimi mbi të Drejtat Digjitale 

 
Burime Informacioni me bazat për Sigurinë Digjitale (nga Electronic Frontier 

Foundation). 

• Si mund të ndihmojë kriptimi i fortë në shmangien e survejimit në 

internet:  https://ssd.eff.org/module/animated-overview-how-strong-encryption-can-

help-avoid-online-surveillance  

• Përmbledhje e animuar: Si të krijoni një fjalëkalim super të sigurt duke përdorur 

zare: https://ssd.eff.org/module/animated-overview-how-make-super-secure-

password-using-dice 

• Përmbledhje e animuar: Mbrojtja e pajisjes suaj nga 

keqbërësit: https://ssd.eff.org/module/animated-overview-protecting-your-device-

hackers 

• Përmbledhje e animuar: Përdorimi i menaxherëve të 

fjalëkalimeve: https://ssd.eff.org/module/animated-overview-using-password-

managers-stay-safe-online 

• Zgjedhja e veglave tuaja të sigurisë: https://ssd.eff.org/module/choosing-your-tools 

• Komunikimi me të tjerët: https://ssd.eff.org/module/communicating-others 

• Krijimi i fjalëkalimeve të forta: https://ssd.eff.org/module/creating-strong-passwords 

• Mbajtja e të dhënave tuaja të sigurta: https://ssd.eff.org/module/keeping-your-data-

safe  

• Shtatë hapa drejt sigurisë digjitale: https://ssd.eff.org/module/seven-steps-digital-

security 

• Çfarë duhet të di për enkriptimin? https://ssd.eff.org/module/what-should-i-know-

about-encryption 

• Pse kanë rëndësi metadatat https://ssd.eff.org/module/why-metadata-matters 

• Plani juaj i sigurisë  https://ssd.eff.org/module/your-security-plan 

 

Burime shtesë. 

Kuti me vegla informacioni dhe udhëzime në shqip: https://toolkit.sharecert.rs/al/Learn/Issue/2 

GCA Cybersecurity toolkit për individ, organizata dhe gazetarë: https://gcatoolkit.org/ 

CMA Cybersecurity Blog: https://www.cm-alliance.com/cybersecurity-blog 

 

Për Prindërit dhe Mësuesit:  

Qenda për Studime të Avancuara FIT: https://isigurt.org/. FIT përpilon dhe shpërndan përmbajtje 

dhe materiale që ndihmojnë mësuesit të integrojnë sigurinë e internetit në mësimdhënie dhe 

mësimnxënie në shkollat e tyre. Ne gjithashtu ofrojmë informacion, këshilla dhe rekomandime 

për prindërit rreth jetës online të fëmijëve të tyre.  

 

Burime dhe Guida më të avancuara mbi Privatësinë në Internet dhe Sigurinë Digjitale. 
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• Access Now – Digital Rights 101: https://www.accessnow.org/digital-rights-101-

understanding-how-technology-affects-human-rights-for-all/ – Një abetare mbi të 

drejtat digjitale, privatësinë dhe kërcënimet më të përhapura me të cilat përballen 

përdoruesit e internetit, e organizuar nga TechSoup Canada, një organizatë e dedikuar 

për të rritur zërin e organizatave jofitimprurëse kanadeze përmes përdorimit të 

teknologjisë. 

• Information Security for Journalists 

(book): https://beschermjegegevens.nl/download/ – Ky manual digjital është shumë i 

vlefshëm për tu lexuar nga cdo gazetarë investigativë ne mbarë botën, me 

informacione dhe shpjegime të thelluara se si të mbrohet privatësia e dikujt dhe si të 

ruhet dhe dërgohet në mënyrë të sigurt informacione delikate pa u përgjuar në 

internet. 

• FreedomBox: https://freedomboxfoundation.org/– FreedomBox është një sistem 

serveri privat në madhësinë e xhepit që fuqizon njerëzit e zakonshëm të hostojnë 

shërbimet e tyre të internetit: VPN, uebsite personale, ndarjen e skedarëve, 

aplikacione për mesazhe të koduara, serverët VoIP, motorët e metakërkimit etj. 

FreedomBox është një harduer jo i kushtueshëm, me efikasitet energjie, që 

funksionon nëpërmjet softwarit të lirë: ai ofron pavarësi nga platformat e mëdha dhe 

fuqizon përdoruesit të shkëmbejnë skedare, dërgojnë mesazhe të koduara, kryejnë 

thirrje zanore dhe shumë të tjera, nëpërmjet serverave të vetë-hostuar. 

• LevelUp: https://www.level-up.cc/ – LevelUp është një grup i fokusuar në 

lidhjet peer to peer, online dhe offline, që ofron trajnime dhe udhëzime të sigurisë 

digjitale në internet dhe jashtë linje për ata me përvojë të kufizuar në këtë fushë. 

• Privacy.net: https://privacy.net/ – Një faqe interneti e drejtuar nga një njeri i quajtur 

Dennis (mbiemri mbetet i fshehur) i dedikuar edukimit të përdoruesit mesatar të 

internetit se si qeveritë dhe korporatat shkelin privatësinë e tyre në internet. Një burim 

i shkëlqyer, informativ për të drejtat digjitale. 

• SAFETAG: https://safetag.org/ – Grup auditimi që u shërbejnë organizatave 

jofitimprurëse të pavarura të mediave në rrezik me shqetësimet e tyre të sigurisë 

digjitale dhe privatësisë.  

• Security in-a-Box: https://securityinabox.org/en/ – Zhvilluar dhe organizuar nga Front 

Line Defenders (https://www.frontlinedefenders.org/) dhe Tactical Technology 

Collective (https://tacticaltech.org/), Security in-a-Box është një paketë mjetesh me 

këshilla se si të mbroni pajisjet nga hakerimi dhe survejimi dhe si të rrisni sigurinë e 

përgjithshme digjitale. 

• Surveillance Self-Defense: https://ssd.eff.org/en – Udhëzues i dobishëm për mbrojtjen 

kundër mbikëqyrjes së korporatave dhe qeverisë dhe promovimin e privatësisë, i 

shkruar për të gjitha grupet e interest: përdorues mesatarë me pak njohuri mbi këtë 

temë, gazetarë në zona të rrezikshme në mbarë botën dhe individë me aftësi në 

industrinë e teknologjisë. 

 

Mbrojtja e të dhënave personale. 
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• Çfarë janë të dhënat personale dhe pse është e rëndësishme mbrojtja e 

tyre: https://www.accessnow.org/data-protection-matters-protect/  

• Ligji per mbrojtjen e te dhenave personale: https://www.idp.al/wp-

content/uploads/2020/03/Ligj_Nr.9887_dat%C3%AB_10.3.2008_i_ndryshuar.pdf 

• Website zyrtar i Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave 

personale: https://www.idp.al/ 

• Udhezues per publikimin e fotove te femijeve ne internet: https://www.idp.al/wp-

content/uploads/2016/10/fletepalosja_per_femijet.pdf  

• Udhëzues me të drejtat e subjektit të të dhënave sipas ligjit të BE për mbrojtjen e të 

dhënave personale: https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/07/GDPR-

User-Guide_digital.pdf  

 

Liria e shprehjes në Internet. 

•  Të kuptuarit e Lirisë së 

Shprehjes: https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-

content/uploads/2020/12/FreedomOfExpressionOnlineAndOffline5Feb2018.pdf  

• Pse liria e shprehjes ështe e rëndësishme? https://www.amnesty.org/en/what-we-

do/freedom-of-expression/ 

 

 

Keqinformimi (misinformation), Dezinformimi (Disinformation) dhe lajmet e rreme. 

• Diktimi i keqinformimit në rrjetet sociale është sa vjen dhe më i 

vështirë: https://www.forbes.com/sites/petersuciu/2021/08/02/spotting-

misinformation-on-social-media-is-increasingly-challenging/?sh=19e20ccf2771 

•  Të përballesh me propagndën, dezinformim dhe lajme të 

rreme: https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/dealing-

with-propaganda-misinformation-and-fake-news 

• Shmangni keqinformimin në 

internet: https://www.mozilla.org/sq/firefox/more/misinformation/ 

• Mjete që luftojnë dezinformimin online https://www.rand.org/research/projects/truth-

decay/fighting-disinformation/search.html  

• Lajmet e rreme dhe keqinformimi: https://isigurt.org/tematikat/lajme-te-rreme-dhe-

keqinformimi/ 

 

Organizata me fokus advokimin e të drejtat digjitale.  

• Access Now: https://www.accessnow.org/ – Një organizatë ndërkombëtare 

jofitimprurëse me baza në mbi dhjetë vende anembanë globit që lufton për të drejtat 

digjitale dhe lirinë e shprehjes përmes fushatave dhe përpjekjeve për të ndikuar në 

qeveri. Access Now mban konferenca vjetore në të cilat ekspertët diskutojnë çështje 

urgjente në fushën e të drejtave digjitale. 

• Center for Democracy & Technology: https://cdt.org/ – Një organizatë jofitimprurëse 

me qendër në Uashington, e përkushtuar për ruajtjen e lirisë së shprehjes në internet, 

ndërkohë që mbron teknologjinë, ligjet dhe politikat që rrisin privatësinë e 
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përdoruesve të internetit dhe i mbrojnë ata nga mbikëqyrja e qeverisë dhe e 

korporatave. 

• Center for Digital Democracy: https://www.democraticmedia.org/  – E themeluar në 

vitin 2001, CDD është një nga organizatat kryesore të privatësisë në Shtetet e 

Bashkuara, që mbron të drejtat digjitale dhe siguron mbrojtjen kundër "praktikave 

grabitqare" të mbledhjes së të dhënave për të gjithë anëtarët e shoqërisë. 

• Electronic Frontier Foundation https://www.eff.org/– Që nga fillimet e tij në vitin 

1990, EFF ka qenë në pararojë të mbrojtjes së të drejtave digjitale dhe privatësisë së 

përdoruesve në internet. Si organizata kryesore jofitimprurëse në këtë fushë, EFF 

avancon arsimin dhe ndikon në politikëbërësit në mbarë botën. 

• Electronic Privacy Information Center: https://www.epic.org/ – Një organizatë 

jofitimprurëse 501(c)(3) me seli në Uashington, DC, e dedikuar për të tërhequr 

vëmendjen ndaj çështjeve në zhvillim mbi lirinë e shprehjes dhe të drejtave digjitale 

në epokën e informacionit. EPIC është në pararojë të luftës për privatësinë e 

konsumatorëve në internet. 

• Internet Governance Project: https://www.internetgovernance.org/ – Një koalicion 

profesorësh, kërkuesish dhe studentësh të përqendruar në Georgia Tech që kryejnë 

kërkime shkencore mbi qeverisjen globale të internetit dhe sjellin propozime për 

organet qeveritare. 

• Internet Rights and Principles Coalition: http://internetrightsandprinciples.org/site/ – 

Një organizatë e hapur e bazuar në Forumin e OKB-së për Qeverisjen e Internetit, e 

dedikuar për respektimin e standardeve të të drejtave të njeriut në internet me shumë 

mundësi për të interesuarit që të përfshihen. 

• The Privacy Coalition: https://www.privacycoalition.org/ – Një koalicion jopartiak i 

organizatave nga shumë sektorë që kanë rënë dakord reciprokisht për një Privacy 

Pledge (Betimin e Privatësisë), një deklaratë e shkurtër e frymëzuar nga amendamenti 

i katërt dhe kushtuar mbrojtjes së lirisë thelbësore të privatësisë. 

• TechFreedom: http://techfreedom.org/ – TechFreedom është një institut kërkimor 

jofitimprurës i fokusuar në drejtimin e diskutimit të politikave të nxitura nga 

ndryshimi i shpejtë teknologjik në një drejtim pozitiv dhe miqësor për përdoruesit. 

 

Organizata dhe grupime ndërkombëtare mbi të Drejtat Digjitale.  

• Digital Rights Watch: https://digitalrightswatch.org.au/. Një shoqatë bamirësie 

australiane që i dedikohet edukumit dhe lobimit për të drejtat digjitale të 

australianëve. Digital Rights Watch poston një raport vjetor të kërkimeve dhe punës 

së organizatës në fushën e të Drejtave Digjitale.  

• European Digital Rights (EDRi): https://edri.org/. Një kualicion i organizatave të të 

drejtave të njeriut dhe të drejtave civile të bazuara Europë që punojnë për të mbrojtur 

të drejtat digjitale të qytetarëve të Bashkimit Europian dhe mbron kundër survejimit 

të paligjshëm në ueb. 

• La Quadrature Du Net ( https://www.laquadrature.net/en ) – Një organizatë 

franceze jo-fitimprurëse që advokon për privatësinë dhe të drejtat digjitale dhe këtu 
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përfishen net neutrality, liria në shprehje dhe privatësia online si problemet 

kryesore. Uebsaiti është i disponueshëm si në frengjisht ashtu edhe në anglisht. 

• Open Media: https://openmedia.org/en/ca – Bazuar në Vankuver, Kanada, por 

advokon për ndryshim në politikat e privatësisë në të gjithë botën. Open Media 

sponsorizon fushatat bazë për të edukuar qytetarët mbi të drejtat digjitale dhe luftën 

kundër survejimit të qeverisë dhe korporatave si dhe abuzimit që bëhet online. 

• Open Rights Group: https://www.openrightsgroup.org/ – Kjo organizatë jo-

fitimprurese britanike është e financuar nga mijëra mbështetës dhe punon kundër 

kërcënimeve të të drejtave digjitale përmes fushatave bazë, akteve ligjore dhe 

projekteve teknologjike. Open Rights Group është aktive prej më shumë se dhjetë 

viteve dhe ka arritur të ketë shumë iniciativa të sukseshme. 

• Cities for Digital Rights: https://citiesfordigitalrights.org/. Koalicioni i Qyteteve për 

të Drejtat Digjitale, i nisur nga Qytetet e Amsterdamit, Barcelonës dhe Nju Jorkut në 

nëntor 2018 dhe tani me një anëtarësim prej mbi 50 qytetesh në mbarë botën, është 

një rrjet qytetesh që ndihmojnë njëri-tjetrin në fushën e gjelbër të politikëbërjes së 

bazuar në të drejtat digjitale. Koalicioni është i përkushtuar për të promovuar dhe 

mbrojtur të drejtat digjitale në kontekstin urban përmes veprimit të qytetit, për të 

zgjidhur sfidat e përbashkëta digjitale dhe për të punuar drejt kornizave ligjore, etike 

dhe operacionale për avancimin e të drejtave të njeriut në mjediset digjitale. 

 

Organizata lokale me fokus te drejtat digjitale:  

• BIRN Albania (https://birn.eu.com/network/birn-albania/ ) BIRN Albania është një 

organizatë mediatike joqeveritare me qendër në Tiranë, e specializuar në raportimin 

investigativ, botimin dhe monitorimin e medias. 

• Open Labs Hackerspace: ( openlabs.cc/). Open Labs është komuniteti që promovon 

në Shqipëri dhe në rajon teknologjitë me kodburim të lirë dhe të hapur, të dhënat e 

hapura (open data), standartet e hapura teknologjike (open standards), privatësinë 

online dhe fuqizimin e hapësirës publike digjitale (public domain). 

• SCiDEV (https://scidevcenter.org/ ) SCiDEV është një organizatë jopartiake që synon 

të mbështesë dhe të nxisë zhvillimin dhe demokratizimin e qëndrueshëm, ekonomik 

dhe social në Shqipëri dhe në rajon. Për të arritur këtë, SCiDEV punon me 

akademinë, shoqërinë civile, institucionet private dhe publike, në forcimin e 

inovacionit dhe kërkimit shkencor, avokimin dhe mbështetjen e përdorimit të provave 

për iniciativat ligjore dhe rregullatore, dhe ndërmarrjen e aktiviteteve për ngritjen e 

kapaciteteve për të forcuar institucionet publike dhe private, arsimin e lartë. 

institucionet, mediat dhe shoqëria civile. 
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