
TË MBYLLËSH NJË SY NDAJ LAJMIT:

VETËCENSURA NË MEDIAN SHQIPTARE

Tiranë, 2015





TË MBYLLËSH NJË SY NDAJ LAJMIT:
VETËCENSURA NË MEDIAN SHQIPTARE

Tiranë, 2015



Publikuar nga:                

Përgjegjës:       

Raporti nga:         

Redaktor:                  

Grafika:

Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative, Shqipëri
Blv. Gjergj Fishta, Nr. 5/22, Tiranë, Shqipëri
http://birn.eu.com/

Kristina Voko
Besar Likmeta

Adela Halo
Dorarta Hyseni
Dorian Matlija
Theodoros Alexandridis

Marcus Tanner

Jurgena Tahiri

© Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative, Shqipëri
Tiranë, 2015

Ky botim u mundësua me mbështetjen e Qeverisë Suedeze përmes programit “Rritja e Aksesit në 
Liri dhe Drejtësi në Shqipëri” të zbatuar nga Civil Rights Defenders. 
Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e vetme e Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative, 
Shqipëri (BIRN Albania) dhe nuk reflekton domosdoshmërisht pikëpamjet e Qeverisë Suedeze 
dhe Civil Rights Defenders.



PËRMBAJTJA

1. HYRJE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  6

1.1 Çfarë është vetëcensura në media? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    6 
1.2 Përse duhet të flasim për vetëcensurën në median shqiptare?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .   .     7
1.3 Përse kjo broshurë?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    8

2. RRËNJËT, SHKAQET DHE SHEMBUJT E VETËCENSURËS NË SHQIPËRI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

2.1 Perceptimi i profesionistëve të medias mbi klimën e medias në Shqipëri  .  .  .  .  .  .  .  . 10
2.1.1 Situata e medias në Shqipëri  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10
2.1.2 Faktorët dhe aktorët kryesorë që ndikojnë cilësinë e medias në Shqipëri  .  .  .   .  .  11
2.1.3 Sfidat me të cilat përballen gazetarët  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

2.2 Perceptimi mbi ndikimin e klimës së medias në politikat editoriale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18
2.2.1 Prania e politikave editoriale të shkruara .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   18 
2.2.2 Faktorët që ndikojnë politikën editoriale në një media  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .   .   19
2.2.3 Aktorët kryesorë që formësojnë politikën editoriale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .    21
2.2.4 Prezantimi i gazetarit me politikën editoriale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
2.2.5 Roli i politikës editoriale në mbulimin e lajmeve   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

2.3 Shpeshtësia dhe shembujt e vetëcensurës  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    27
2.3.1 Lajmet/ngjarjet që shmangen më shpesh  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .    29
2.3.2 Zinxhiri i vendimmarrjes për shmangien e lajmeve  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .     30
2.3.3 Shembuj të vetëcensurës   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32

3. REKOMANDIME   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .   35

2



3



GJETJET KRYESORE

Politika: 92% e gazetarëve raportojnë se politika editoriale në një media ndikohet nga presio-
net politike. 

Institucionet shtetërore: 85% e gazetarëve raportojnë se cilësia e medias në vend cënohet nga 
presionet nga institucionet shtetërore. 

Reklamat shtetërore: 94% e gazetarëve vlerësojnë se media i nënshtrohet presionit të re-
klamave shtetërore. 

Korporatat: 83% e gazetarëve raportojnë se mbulimi i lajmeve mund të ndikohet nga reklam-
uesit e mëdhenj. 

Interesat e pronarëve: 95% e gazetarëve vlerësojnë se raportimi ose jo i ngjarjeve ndikohet nga 
interesat ekonomike  dhe politike të pronarit të medias.

Standardet: 65% e gazetarëve nuk janë në dijeni të një politike editoriale të shkruar në median 
ku punojnë.

Të drejtat dhe mbrojtja: 80% e gazetarëve e vlerësojnë situatën si negative ose shumë negative 
lidhur me respektimin e të drejtave të gazetarëve dhe mbrojtjen e tyre. 

Siguria në vendin e punës: 86% e gazetarëve e vlerësojnë situatën lidhur me pagën dhe vendin 
e punës si negative ose shumë negative.

Vetëcensura: 85% e gazetarëve raportojnë se kanë evituar së paku një herë mbulimin e një 
ngjarjeje.
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1.1 Çfarë është vetëcensura në media?

Vetëcensura përkufizohet shpesh si ‘një set veprimesh editoriale që variojnë nga heqja, shtrem-
bërimi apo ndryshimi i shprehjes te zgjedhja e mjeteve të retorikës nga gazetarët, organizatat 
e tyre apo e gjithë bashkësia mediatike që parashikon shpërblim dhe shmang ndëshkimin nga 
strukturat e pushtetit’

Vetëcensura nuk është një zgjedhje e lirë, as një qasje natyrale e gazetarit ndaj lajmit, ngjarjes 
apo historisë. Ajo është rezultat i ndikimit të një sërë faktorëve dhe situatave të ndërlidhura  
socio-ekonomike-politike në praktikën e përditshme të raportimit të lajmit dhe cilësinë e medias 
në përgjithësi. 

Vërtetë vetëcensura ushtrohet në redaksitë e lajmeve nga gazetarët dhe redaktorët e medias, 
por rrënjët e saj ndodhen në mjedisin jashtë organizatës së medias, në shoqërinë ku gazetari bën 
pjesë. Ato ushqehen rregullisht nga mungesa e legjislacionit ose zbatimit të tij, mungesa e enteve 
vetërregulluese në mbrojtje të të drejtave të gazetarëve, presioni politik dhe ekonomik ndaj or-
ganizatave mediatike, pamjaftueshmëria financiare e medias në tregun vendas, si dhe mungesa 
e sigurisë fizike, sigurisë së vendit të punës dhe motivimit profesional. 

Vetëcensura mund të ndodhë si në nivel individual të gazetarit ashtu dhe në nivelin e të gjithë 
organizatës mediatike. Në përgjithësi ka tri kategori kryesore të vetëcensurës 1 :
         
         • Si pasojë e presionit të drejtpërdrejtë apo të tërthortë nga jashtë organizatës mediatike, 
         • Si pasojë e presionit brenda organizatës mediatike,
         • Si pasojë e përvetësimit të disa vlerave të caktuara organizative nga gazetarët.

Vetëcensura është ajo frymë pune që bën gazetarin të mendohet gjatë ta bëjë apo jo një lajm 
‘pasi personat e përfshirë në lajm do të më kontaktojnë për të më kërkuar llogari”, që e bën 

1. Hyrje

1  Press Self-Censorship and Political Transition in Honk-Kong, The Harvard Journal of Press/Politics 1998 
    http://hij.sagepub.com/cgi/content/abstract/3/2/55



redaktorin ‘të ndryshojë tekstin, të heqë figurën, të heqë kronika që bien ndesh me politikën e 
kërkuar nga pronari” ose që e bën gazetarin’ të mos shkojë fare ta mbulojë lajmin pasi e di që me-
dia ku punon nuk do e transmetojë’.

1.2 Përse duhet të flasim për vetëcensurën në median shqiptare? 

Vetëcensura, si një formë e censurës, ka një ndikim të drejtpërdrejtë negativ në lirinë e medias 
dhe në aksesin në informacion, të cilat konsiderohen si elementë me rëndësi jetësore për sis-
temet që i lejojnë njerëzit t’i mbajnë qeveritë përgjegjëse për arritjet e tyre. 2  

Organizata ndërkombëtare të mbikëqyrjes së medias si IREX, Reporterët pa Kufij dhe Freedom 
House në mënyrë të herëpashershme e identifikojnë vetëcensurën si një tregues kyç për të vlerësu-
ar klimën mediatike në raportet e tyre vjetore mbi vendet.

Si një vend i dalë nga regjimi komunist, me vetëm 2.8 milion banorë, Shqipëria sot numëron më 
shumë se 25 gazeta të përditshme, më shumë se 100 kanale televizive, 36 revista të përmuajshme 
dhe 69 publikime periodike 3 . Megjithatë, pavarësisht pranisë në treg të një numri të madh me-
diash, Reporterët pa Kufij (Reporters Without Borders) e renditën Shqipërinë në vendin e 85-stë 
ndër 173 vendet e vlerësuara në raportin e tyre “Indeksi i Lirisë së Shtypit” për vitin 2014 4 . Situata 
paraqet një rënie të ndjeshme nga viti 2003, kur Shqipëria renditej në vendin e 34-rt dhe vlerësohej 
si vendi me performancën më të mirë në Ballkanin Perëndimor. 

Në mënyrë të ngjashme, Freedom House në raportin e saj mbi lirinë e shtypit të vitit 2014 5 e 
vlerëson Shqipërinë si “pjesërisht të lirë”. Sipas Freedom House, pronësia e medias në Shqipëri nuk 
është transparente dhe organet mediatike përdorin vetëcensurën për “t’iu përshtatur interesave 
politike dhe të biznesit të pronarëve”. 

2  Press Self-Censorship and Political Transition in Honk-Kong, The Harvard Journal of Press/Politics 1998 
    http://hij.sagepub.com/cgi/content/abstract/3/2/55
3   Besar Likmeta, “Big Advertisers Subvert Albanian Media Freedom,” Balkan Insight (website), 20 December 2013
4   Reporters Without Borders, Freedom of the Press Index, 2014, http://rsf.org/index2014/en-index2014.php
5   Freedom House, Freedom of the Press Report, 2014,https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/albania
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Në Raportin e Progresit të Shqipërisë në vitin 2014 6 , Komisioni Europian nënvijëzoi se media në 
Shqipëri vijon të përdoret si mjet për të promovuar interesat politike dhe ato private ekonomike 
ndërsa mungesa e zbatimit të të drejtave të punës mes gazetarëve i bën ata vulnerabël ndaj 
pushimeve arbitrare nga puna dhe vetëcensurës.

Pra, vetëcensura nuk është vetëm një fenomen i gjithëpërhapur në media që ndikon drejpërsëdrej-
ti pavarësinë dhe cilësinë e informacionit, cënon misionin e gazetarit dhe të drejtën e publikut 
për t’u informuar, por dhe një fenomen që duhet kuptuar se nga vjen dhe përse shkaktohet në 
mënyrë që të luftohet drejt e në kohë.  

1.3 Përse kjo broshurë? 

Kjo broshurë ka për qëllim të ofrojë një panoramë të shkaqeve dhe rrënjëve të vetëcensurës në 
gazetarinë shqiptare dhe të formave me të cilat shfaqet kjo vetëcensurë bazuar në perceptimin 
e profesionistëve të kësaj fushe. Në kushtet e mungesës së studimeve të mëparshme mbi këtë 
fenomen në median shqiptare, gjetjet e këtij studimi synojnë të rrisin nivelin e ndërgjegjësimit 
mbi praninë dhe ndikimin e madh të vetëcensurës në lirinë e shprehjes dhe cilësinë e gazetarisë 
profesionale me qëllim informimin sa më të drejtë dhe të pavarur të publikut. Gjithashtu, ky 
studim ofron disa rekomandime mbi mjetet dhe mekanizmat e nevojshëm që duhen ngritur për 
të luftuar vetëcensurën në gazetarinë shqiptare bazuar në sugjerimet e vetë profesionistëve të 
përfshirë në këtë studim. 

Për hartimin e këtij raporti u përdor një metodologji e gërshetuar, bazuar në të dhëna sasiore 
dhe cilësore të mbledhura në terren përmes pyetësorëve dhe intervistave të thelluara. Pyetësori 
i përdorur për mbledhjen e të dhënave sasiore u realizua me 121 gazetarë dhe redaktorë. In-
tervistat e thelluara u realizuan me 22 profesionistë të fushës së gazetarisë përfshirë gazetarë, 
redaktorë, kryeredaktorë, drejtorë si dhe përfaqësues të shoqërisë civile me përvojë në çështjet 
e gazetarisë dhe lirisë së shtypit. Grupi i profesionistëve të përfshirë në studim u përzgjodh në 
mënyrë të tillë që të përfaqësonte drejt raportin mes grave dhe burrave si dhe shpërndarjen 

6  Albania Progress Report, European Commission, p.52 
   http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-albania-progress-report_en.pdf



gjeografike të tyre, duke përfshirë profesionistë nga Tirana dhe tre rajone të tjera të vendit.  

Kjo broshurë është një përmbledhje e gjetjeve dhe rekomandimeve kryesore të publikuara nga 
BIRN Albania në raportin e detajuar “Të Mbyllësh një Sy ndaj Lajmit: Vetëcensura në Median Sh-
qiptare”, i cili mund të lexohet i plotë në shqip ose anglisht në adresën e mëposhtme:

http://birn.eu.com/en/outputs/report-on-self-censorship-in-the-albanian-media

GJETJET  E STUDIMIT

Me qëllim eksplorimin e perceptimeve të profesionistëve të medias shqiptare në lidhje me këto 
aspekte të rëndësishme, në këtë raport janë përmbledhur gjetjet kryesore sasiore dhe cilësore të 
bazuara në të dhënat e mbledhura përmes pyetësorëve dhe intervistave në terren mbi: 
 

1. Perceptimet e profesionistëve të medias mbi klimën e medias në Shqipëri. Gjetjet janë 
grupuar në tri nënseksione: a) situata e medias në Shqipëri; b) faktorët dhe aktorët krye-
sorë që ndikojnë në cilësinë e medias; dhe c) sfidat kryesore me të cilat përballen gazetarët 
shqiptarë. 

2. Ndikimi i perceptuar i klimës së medias mbi politikat editoriale. Gjetjet janë grupuar në 
pesë nënseksione: a) prania e politikave editoriale të shkruara; b) faktorët që ndikojnë poli-
tikën editoriale; c) aktorët kryesorë që formësojnë politikën editoriale; d) prezantimi me 
politikën editoriale; dhe e) roli i politikës editoriale mbi mbulimin e lajmeve.

3. Shpeshtësia dhe shembujt e vetëcensurës.  Gjetjet janë grupuar në katër nënseksione: a) 
shpeshtësia e vetëcensurës mes profesionistëve të medias; b) lajmet/ngjarjet që shman-
gen më shpesh; c) zinxhiri i vendimmarrjes për shmangien e lajmit; dhe d) shembuj të 
vetëcensurës mes gazetarëve shqiptarë.

2. RRËNJËT, SHKAQET DHE SHEMBUJT E
    VETËCENSURËS NË SHQIPËRI
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2.1 Perceptimi i profesionistëve të medias mbi klimën e medias në Shqipëri

Më poshtë renditen opinionet e gazetarëve mbi situatën e përgjithshme të medias në Shqipëri, 
faktorët dhe aktorët kryesorë që ndikojnë në klimën e medias, si dhe perceptimi i tyre mbi sfidat 
me të cilat përballen ata. 

2.1.1 Situata e medias në Shqipëri

Opinionet e mbledhura përmes vlerësimeve të profesionistëve mbi cilësinë e medias në Shqipëri 
qenë të larmishme, kryesisht të përqendruara në identifikimin e sfidave me të cilat përballet sek-
tori i medias dhe faktorëve që kanë ndikim negativ mbi të. 

Gjithsesi, në disa raste pjesëmarrësit identifikuan një numër faktorësh pozitivë që kanë ndih-
muar në zhvillimin e skenës mediatike në Shqipëri përgjatë dy dekadave të fundit, të tilla si:

         •        krijimi i një hapësire mediatike pluraliste;
         •        rritja e numrit të mediave së shkruara dhe audiovizive në vend;
         •        diversifikimi i formave të saj me zhvillimin e medias online;
         •        pakësimi i sulmeve fizike ndaj gazetarëve;
         •        përmirësimi i kuadrit ligjor për median, pavarësisht se shpeshherë i paimplementuar.

Pjesëmarrësit e lidhin zhvillimin e medias së lirë përgjatë dy dekadave të fundit me tranzicionin e 
trazuar të vendit drejt demokracisë, duke theksuar se progresi në skenën mediatike është i lidhur 
ngushtë me progresin e klimës socio-politike dhe ekonomike në vend. 

Situata në median shqiptare i përgjigjet nivelit dhe cilësisë së shoqërisë në përgjithësi. Jetojmë në 
një kohë ku kemi vetëm pak vite që kemi hedhur pas krahëve tranzicionin [për në demokraci]. Si 
në çdo vend që kalon në tranzicion, si pasojë, shoqëria dhe media janë pak kaotike. Kështu është 
edhe media shqiptare, kaotike, në përpjekje të dëshpëruar për të vendosur rregulla. Por padyshim 
që është më e mirë nga sa ka qenë. Media në Shqipëri është më profesionale dhe më demokratike 
se më parë. Ndoshta është më me hile se më parë, por kjo është rrjedhojë e pjekjes. Është proces 
i pashmangshëm evolucioni. – Kryeredaktor, Tiranë



Nga ana tjetër, profesionistët identifikojnë dhe shumë aspekte negative të cilat rëndojnë mbi 
klimën mediatike në vend. Ata nuk e perceptojnë median në Shqipëri aktualisht të pavaruar dhe 
objektive, si pasojë e censurës dhe vetëcensurës që shkaktohen nga faktorë të ndryshëm dhe të 
ndërlidhur me njëri-tjetrin, si:
  
               •          presioni politik dhe ekonomik ndaj organizatave mediatike;
               •  interesat politike dhe financiare të pronarëve të medias;
               •  pamjaftueshmëria financiare e mediave;
               •  mungesa e profesionalizmit dhe etikës 
               •  mosrespektimi i të drejtave të gazetarëve. 

Të gjithë këta faktorë negativë besohet se kanë shtuar mosbesimin e publikut ndaj medias. Shu-
mica e pjesëmarrësve në këtë studim theksojnë se për shkak të problemeve të përmendura më 
sipër, media shqiptare nuk po e përmbush misionin e saj për të informuar dhe edukuar, si një nga 
shtyllat e një shoqërie demokratike. 

Besoj se mediat në Shqipëri janë të lira, por nuk janë të pavaruara.  Janë të lira të thonë atë që 
mendojnë, por nuk janë të pavaruara për të qenë objektive. – Kryeredaktor, Tiranë

2.1.2 Faktorët dhe aktorët kryesorë që ndikojnë cilësinë e medias në Shqipëri

Të pyetur rreth ndikimit të mundshëm negativ që kanë disa tregues në cilësinë e medias në 
përgjithësi, mbi 75% e pjesëmarrësve raportuan se interesat ekonomike të pronarëve, pam-
jaftueshmëria financiare e medias dhe lidhjet e pronarit me politikën vlerësohen si faktorët kyç 
që ndikojnë cilësinë e medias.

Më pak influencues, por jo i parëndësishëm, u vlerësua dhe roli i faktorëve të tjerë, si presioni 
nga reklamat shtetërore, presioni nga institucionet publike, dhe presioni nga reklamuesit e më-
dhenj.  Së paku gjysma e pjesëmarrësve besojnë se këta faktorë kanë ndikim ose kanë shumë 
ndikim në skenën e madhe mediatike në vend.
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Figura 1: Sa ndikon secili prej këtyre faktorëve në cilësinë e medias në Shqipëri?

Një vështrim i ngjashëm mbi faktorët që ndikojnë cilësinë e medias në Shqipëri shfaqet dhe nga 
intervistat me personat kyç, të cilët hedhin më shumë dritë mbi rolin e secilit prej tyre. 

• Pamjaftueshmëria financiare. Sipas të intervistuarve, media shqiptare nuk është në 
gjendje të gjenerojë të ardhura për të mbuluar kostot e veta, gjë që do të thotë se shumica 
e mediave ia detyrojnë ekzistencën transfertave financiare të bëra nga biznese të tjera të 
kontrolluara nga i njëjti pronar, duke humbur kështu dhe qëllimin e tyre primar.

Kështu, media sot është një mjet i pasurimit dhe jo më një mjet i informimit. – Drejtor Media, 
Tiranë.
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• Interesat politike dhe financiare të pronarit. Mediat ndikohen nga interesat politike dhe 
financiare të pronarit të saj. Në pothuajse gjysmën e rasteve dhe pavarësisht pozicionit të 
tyre në hierarki, të intervistuarit janë eksplicitë sa i përket të ashtuquajturit “trekëndëshi 
i Bermudeve”: politika-biznesi-media, ku zhduket gazetaria. Shumë përgjigje ndaj pyetjes 
mbi problemet kryesore të medias përqendrohen te instrumentalizimi i medias nga bi-
zneset dhe politika për t’i shërbyer qëllimeve të tyre. Dy drejtimet kryesore të presionit 
përshkruhen ose të ndarë ose të kombinuar me njëri-tjetrin: 1) bizneset hapin media si 
një mënyrë për të marrë licenca koncesionesh apo kontrata publike duke i ofruar atyre në 
pushtet mbulim të favorshëm ose duke i kërcënuar ata me fushata baltosjeje, dhe/ose 2) 
partitë në pushtet nënshtrojnë mediat dhe lirinë gazetareske përmes abuzimit me pushte-
tin (koncesione, kontrata publike, autoritetet fiskale, etj). 

Ajo që kemi parë në vitet e fundit është përhapja e modelit biznesmen/pronar i medias, i cili ka 
dhe interesa të tjera. Nga mënyra se si funksionon shoqëria shqiptare, automatikisht për të përm-
bushur këto interesa ai lidhet ngushtë me politikën dhe në këtë rast media është thjesht një levë 
ose mjet shantazhi për të arritur këto interesa ekonomike. – Ekspert i Medias

• Presioni përmes reklamave shtetërore. Shumë nga të intervistuarit raportojnë se rekla-
mat shtetërore në shumë raste përdoren si mjet presioni për censurë ndaj mediave. Pre-
sioni i tillë favorizohet nga mungesa e një kuadri të qartë rregullator mbi shpërndarjen e 
reklamave shtetërore nga institucionet dhe agjencitë publike. 

Ajo që ne kemi vënë re është që kuadri rregullator në lidhje me reklamat shtetërore është i paqartë. 
Edhe kur ekziston kuadri rregullator, ai nuk zbatohet siç duhet. - Ekspert i  Medias

• Presioni nga reklamuesit e mëdhenj. Sipas personave kyç që u intervistuan arsyeja pas 
kësaj është që reklamuesit e mëdhenj në Shqipëri zakonisht nuk ndikojnë të gjithë pro-
dhimin redaksional të medias, por mjaftohen me mungesën e mbulimit negativ apo mbu-
limin e marrëdhënieve publike të shërbimeve apo produkteve të tyre pa ndikuar në poli-
tikën editoriale në tërësi. 
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Ne nuk kemi të dhëna të verifikueshme se sa shpenzojnë kompanitë private për reklama në media 
apo sa shpenzojnë në secilën media, megjithëse është krijuar një perceptim se ato mbajnë disa 
media në këmbë. Gjithsesi ato nuk e kanë problem të shpërndajnë disa reklama në secilën media, 
për të qenë në rregull me mbulimin e tyre. Kjo përkthehet shpesh në artikuj dhe mbulime që janë 
thjesht marketing i pastër për kompanitë. Përkundrazi, nuk ka artikuj negativë, përveç rasteve kur 
përdoren si shantazh për të kërkuar reklama. – Ekspert i Medias

• Presioni nga institucionet publike të tilla si policia dhe autoritetet tatimore, raportohet 
si një tjetër faktor influencues mbi sektorin mediatik duke mbështetur shqetësimin për 
përdorimin politik të institucioneve shtetërore si për ta cytur ashtu edhe për ta detyruar 
median. 

Ka raste të presionit politik, zakonisht kur partia në pushtet e ushtron ndikimin e saj mbi median 
në forma të ndryshme, si bojkoti ndaj ftesave televizive, mosdërgimi i reklamave qeveritare apo 
sulmet tatimore. Kjo ka ndodhur në shumë raste që janë bërë publike në vitet e shkuara.
– Kryeredaktor, Shkodër

2.1.3 Sfidat me të cilat përballen gazetarët 

Sfidat me të cilat përballen gazetarët raportohen nga pjesëmarrësit në studim të lidhura me fak-
torë të jashtëm si presioni ekonomik e politik; kushtet e vështira të punës apo mungesa e sigurisë 
fizike e sigurisë në punë; dhunimi i të drejtave të gazetarëve dhe mungesa e mbrojtjes së tyre prej 
institucioneve.

Rezultatet e këtij studimi paraqesin një situatë shumë të keqe për profesionin e gazetarëve. Më 
shumë se 80% e të anketuarve vlerësojnë se ‘paga dhe siguria e vendit të punës’ dhe ‘mbrojtja 
e të drejtave’ janë në gjendje negative ose shumë negative. Situata në lidhje me ‘kushtet e pu-
nës’, ‘motivimin e zhvillimin profesional’ dhe ‘integritetin dhe sigurinë fizike’ shihen si negative 
ose shumë negative nga më shumë se gjysma e të anketuarve. Mes deklaratave të ndryshme, 
vetëm profesionalizmi vlerësohet pozitiv, ku vetëm 20% e vlerësojnë nivelin e profesionalizmit të 
gazetarëve në median shqiptare si negativ apo shumë negativ. 



Figura 2: Si e vlerësoni ju situatën aktuale të medias shqiptare në lidhje me aspektet e më-
poshtme?

Ndërsa profesionalizmi është i vetmi tregues që nuk vlerësohet negativisht në përgjigjet e py-
etësorit, intervistat e thelluara me personat kyç i ndajnë përgjigjet në dy grupe. Gjysma e të in-
tervistuarve flet për nivel të ulët të profesionalizmit, ndërsa të tjerët ose nuk flasin ose e vlerëso-
jnë atë pozitivisht. 
Arsyet kryesore të identifikuara si përgjegjëse për kushtet e këqija të punës dhe mungesën e 
profesionalizmit janë:

• Numri i vogël i gazetarëve të kualifikuar. Për këtë, personat e intervistuar mbajnë 
përgjegjës pronarët e medias duke argumentuar se gazetarët e dobët censurohen ose 
cyten drejt vetëcensurës më lehtë, duke u konformuar më lehtë me kërkesat e pronarëve.
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Mendoj se profesionalizmi sërish lidhet me pronarët e medias. Media është një biznes dhe 
pronarët nuk kërkojnë gazetarë të mirë, cilësorë, të kualifikuar, të cilëve vështirë se mund t’iu 
kërkosh llogari, t’i urdhërosh dhe t’i pushosh nga puna. Pra, pronarët nuk kërkojnë cilësinë dhe 
nuk ka ente që t’i kërkojnë llogari për sa më lart. – Ekspert i Medias

• Mungesa e traditës së medias së lirë dhe të pavarur në vend, që rrjedh nga cilësia e ar-
simit në këtë fushë si dhe mungesa e aktiviteteve të zhvillimit profesional.

Ne jemi ende në fazën embrionike dhe duhet të punojmë shumë për të ndërtuar imazhin dhe tra-
ditën e një profesioni të respektuar. –Ekspert i Medias
Trajnimet janë shumë të rëndësishme për gazetarët dhe ata janë shumë të interesuar. Megjithatë, 
ato paraqesin situatë laboratorike, larg situatave reale. Kur gazetarët kthehen në punën e përdit-
shme, përballen me të njëjtën situatë. – Ekspert i Medias

• Kushtet e këqija të punës, të karakterizuara nga pagesa të ulëta, të vonuara, të pasigurta 
dhe nga mungesa e kontratave të punës sipas kërkesave të ligjit.

Kjo do të thotë se zyrtarisht paguhen me rrogën minimale (përfshirë siguracionet), ndërsa pjesën 
tjetër e marrin në dorë. Ti nuk ke asnjë ditë pushimi të parashikuar dhe kur je sëmurë nuk merr 
para për ditën që të takon. Këto probleme normalisht ndikojnë te gazetarët.  Një gazetar nuk 
është i tillë sepse ai/ajo e meriton, por sepse pronarët vendosin ta bëjnë të tillë. Një ditë, nëse 
pronari vendos, ai mund të marrë një student gazetarie dhe të të zëvendësojë. – Kryeredaktor, 
Shkodër

• Presionet nga pronarët dhe politikanët.

Kushtet e punës dhe siguria në punë mungojnë, siç mungon “statusi” për profesionin, ndërsa ligji 
nuk zbatohet, sepse gazetarët në 80% të rasteve punojnë në të zezë, të pambrojtur ndaj presion-
eve me të cilat përballen. Ata braktisen lehtësisht për “interesin më të lartë” nga media të cilës i 
shërbejnë apo nga pronarët. –Kryeredaktor, Shkodër



• Mungesa e burimeve gjë që sjell mbingarkesë dhe shmangie të lajmit që është i kush-
tueshëm për t’u ndjekur, veçanërisht lajmeve investigative dhe atyre nga zonat e largëta.

Afërmendsh që shumë lajme shmangen. Media shqiptare ka shumë pak shkrime të thelluara, ka 
shumë pak investigime. Presioni i kohës është vendimtar për gazetarin. – Gazetar, Tiranë

• Pasiguria fizike është një shqetësim tjetër që shfaqet në intervista, veçanërisht – 
megjithëse jo vetëm – nga gazetarët që punojnë në kronikën e zezë, në lajmet politike dhe 
ata që punojnë në media lokale jashtë Tiranës.

Mungesa e sigurisë fizike është një tjetër faktor që ul performancën dhe profesionalizmin e një 
gazetari sidomos kur raportohen pika të nxehta dhe gazetari ekspozohet mjaftueshëm, pa pasur 
ndokënd që t’i mbrojë të drejtat.– Redaktor, Elbasan

• Pasiguria e vendit të punës, si rrjedhojë e kërcënimeve nga aktorë të prekur nga lajmi 
ose vetë pronarët e medias.

Shpesh ka ndodhur që pushtetarë apo njerëz me ndikim politik kanë ndërhyrë te pronarët e me-
diave për shkarkimin e gazetarëve nga puna, vetëm për faktin se janë cënuar interesat e tyre. 
Puna e gazetarit është e vështirë për shkak se krimi i organizuar, pushteti politik dhe biznesi janë 
të lidhur ngushtë dhe nëse godet një hallkë, reagon një tjetër. – Gazetar, Elbasan

• Mungesa e mekanizmave vetërregullues, organizatave të gazetarëve apo sindikatave në 
sektorin e medias, ngritja e të cilave ka dështuar si pasojë e mungesës së solidaritetit dhe 
motivimit mes gazetarëve.

Komuniteti i gazetarëve në Shqipëri ka individë me cilësi profesionale dhe standarde, megjithatë 
këta individë nuk formojnë dot një bashkësi dhe nuk kanë një entitet që të reagojë profesionalisht 
për çështje të vetërregullimit dhe të zyrtarizimit në media. Kjo buron nga mungesa e besimit se 
profesionalizmi mund të tejkalojë autoritetin e pronarëve të medias. – Ekspert i Medias   
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2.2 Perceptimi mbi ndikimin e klimës së medias në politikat editoriale

Faktorët me të cilët gazetarët dhe redaktorët përballen brenda medias ku punojnë janë tregues 
të rëndësishëm të vetëcensurës, për shkak se vetëcensura ndodh jo vetëm në nivel individual të 
gazetarit apo redaktorit, por edhe në kontekstin e një organizate mediatike në tërësi. Praktika 
e vetëcensurës brenda medias lidhet me presionin e ushtruar mbi gazetarët për të shmangur 
lloje të caktuara lajmesh apo temash, si dhe me brendësimin e vlerave të caktuara të organiza-
tës nga profesionistët e medias. Përmes sinjaleve dhe urdhrave të drejtpërdrejtë apo tërthortë, 
gazetarët me kalimin e kohës brendësojnë atë që lejohet dhe atë që ndalohet të raportohet në 
media të caktuara, një proces i cili shpesh njihet si ‘socializim brenda redaksisë’. 

2.2.1 Prania e politikave editoriale të shkruara

Media në Shqipëri nuk duket se vepron e bazuar mbi politika të shkruara editoriale. Më shumë 
se gjysma e të anketuarve (65%) nuk kanë dijeni për ekzistencën e ndonjë politike editoriale të 
shkruar në median ku punojnë. Edhe të intervistuarit bënë të qartë se nuk ka politika të shkruara 
editoriale. 

                              
Figura 3: A ka media ku punoni politikë editoriale të shkruar?

35%

40%

25%
Po

Jo

Nuk e di



Kjo gjetje konfirmon të dhënat e mëparshme se politika editoriale rrallë herë shkruhet apo për-
cillet në mënyrë të drejtpërdrejtë, por më së shumti kuptohet përmes identifikimit të zonave ‘të 
ndaluara’ të asaj që mund të mbulohet dhe si mund të mbulohet. 7 

Në dijeninë time, nuk ka asnjë studim të mëparshëm në këtë drejtim, por nga intervista të ndry-
shme që ne kemi kryer, mediat nuk kanë politikë editoriale të shkruar dhe të qartë, duke qënë se 
varet nga interesat e pronarit, ndryshimet në politikë, etj. Për këtë arsye, politika editoriale nuk 
është dhe aq transparente. Megjithatë, shpesh për shkak të pozicionimeve të qarta të mediave 
në çështjet politike, jo vetëm gazetarët por edhe vetë publiku e ka të qartë orientimin editorial. 
Ka nga ata që e dinë përpara se të punojnë në një media dhe ka nga ata që kanë ‘gabuar’ dhe e 
kanë mësuar gjatë rrugës ose një kombinim i të dyjave. Unë nuk kam dijeni të ketë linja editoriale 
të shkruara...– Ekspert i Medias. 

Është e rëndësishme të nënvijëzojmë se politika editoriale perceptohet nga shumica e pjesëmar-
rësve si e lidhur vetëm me përzgjedhjen e këndvështrimit politik të lajmit, duke anashkaluar 
aspektet e rëndësishme të lidhura me cilësinë dhe standardet e raportimit. 

Unë mendoj se shumica e gazetave dhe e mediave që janë aktualisht në treg kanë ‘zero’ politikë 
editorale. Politikë editoriale do të thotë mbrojtja e interesave të publikut, ndërkohë që këtu tek ne 
politika e vetme është mbështetja e qeverisë.  Mënyra se si ti e mbron këtë interes dhe skema që 
zgjedh përbën politikën editoriale. Në momentin që e vë median në shërbim të zyrtarëve të lartë 
të shtetit dhe qeverisë nuk ke më një politikë editoriale.– Kryeredaktor, Tiranë 

2.2.2 Faktorët që ndikojnë politikën editoriale në një media

Përmes pyetësorit pjesëmarrësit në këtë studim u pyetën në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi poli-
tikën editoriale të medias ku ata punojnë dhe faktorët që e formësojnë atë. Faktorët u grumbu-
lluan në pesë kategori: 1) interesat ekonomike të pronarëve, 2) interesat apo anshmëria politike 
e pronarit, 3) rëndësia e lajmit, 4) konkurrenca për audiencë dhe, 5) presioni/ndërhyrjet nga 
aktorët e jashtëm. 

Gjetjet tregojnë se ndikimi i të gjithë këtyre faktorëve vlerësohet nga pjesëmarrësit si shumë i 

7  South East European Media Observatory, Media integrity matters – Reclaiming public service values in media and 
   journalism, 2014, op. cit., page 102.19
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lartë. Pikët mesatare tregojnë se vlerësimi, nga më shumë se 50% e pjesëmarrësve, i të gjithë 
faktorëve varion nga ‘ndikojnë disi’ në ‘ndikojnë shumë’.
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Figura 4: Sa ndikojnë faktorët e mëposhtëm mbi politikën editoriale të medias ku ju punoni?

Panorama që shfaqet në lidhje me këtë çështje, për të cilën  personave kyç të intervistuar iu 
kërkua të tregojnë se çfarë mendojnë ata se e përcakton politikën editoriale në median ku pu-
nojnë, është më komplekse. Përgjigjja dominuese është “interesat e pronarit dhe lidhjet e tij 
politike”. Në shumicën e rasteve lidhjet politike të pronarëve përshkruhen si në funksion të inte-
resave të biznesit. 

Në rastin konkret të medias ku unë punoj ndikimi është vetëm i pronarit, me aq sa kam njohuri, 
dhe lidhet natyrisht me linjën politike dhe ekonomike që ai ka. Pra televizioni ynë i shërben aktu-
alisht mazhorancës pasi pronari është deputet i kësaj mazhorance dhe në të gjitha edicionet 



e lajmeve ka përparësi normalisht një investim i qeverisë apo një takim i ndonjë ministri. 
– Kryeredaktor

Së pari është presioni që bën ekonomia dhe politika, pasi politika nuk e bën më drejtpërsëdrejti 
presionin mbi median, por e realizon atë përmes interesave ekonomike të atij që zotëron median, 
pra pronarit. – Ekspert i Medias

2.2.3 Aktorët kryesorë që formësojnë politikën editoriale

Mendimet e shprehura mbi aktorët që ndikojnë politikën editoriale të medias ku punojnë 
gazetarët janë në përputhje me mendimet e mbledhura mbi faktorët që formësojnë klimën e 
medias në përgjithësi. Në mënyrë të ngjashme konkurrenca dhe partitë politike shihen si më të 
rëndësishmit, pasuar nga institucionet shtetërore/publike dhe reklamuesit e mëdhenj. Ndërsa 
ndikimi i drejtpërdrejtë i krimit të organizuar mbi politikën editoriale perceptohet si i rëndë-
sishëm nga më pak gazetarë.
 

21



22

56%

17%

16%

9%

11%

14%

17%

18%

12%

18%

18%

25%

24%

28%

20%

7%

23%

23%

29%

33%

6%

18%

19%

21%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Krimi i organizuar

Reklamuesit e mëdhenj

Shteti/Institucionet publike

Konkurrenca për lexues/shikueshmëri

Partitë politike

Asnjë ndikim Ndikojnë pak Ndikojnë disi Ndikojnë mjaftueshëm Ndikojnë shumë

Figura 5: Sa mendoni se ndikojnë aktorët e mëposhtëm mbi politikën editoriale të medias ku 
ju punoni?

Në intervistat me personat kyç, ndikimi i partive politike dhe i  institucioneve shtetërore mbi 
politikën editoriale vlerësohet në nivel të ngjashëm me atë të reklamuesve të mëdhenj, të para-
prirë vetëm nga konkurrenca për audiencë.  

Vlen të theksohet se rreth 30% e pjesëmarrësve besojnë se krimi i organizuar së paku ‘ndikon 
disi’ në formimin e politikës editoriale në media. Ndërsa këto shifra janë më të ulëta sesa për 
pjesën tjetër të faktorëve të sipërpërmendur, duhet theksuar se për shkak të natyrës së organi-
zatave të krimit, ky lloj perceptimi nëkupton kufizimin e suksesshëm që i bën ky faktor lirisë së 



shtypit. Në intervista, pjesëmarrësit theksuan se presioni i ushtruar nga krimi i organizuar nuk 
synon të ndikojë mbi politikën editoriale, por më së shumti mbi gazetarë të caktuar, gjë që rapor-
tohet shpesh në mediat lokale jashtë Tiranës. 

Ka pasur raste kur krimi ka ndikuar direkt në bllokimin apo shfaqjen e një lajmi, ndërkohë  nuk 
kanë munguar rastet kur gazetarët janë kërcënuar në mënyrë individuale për shkak të shfaqjes së 
një lajmi për persona të caktuar me të shkuar kriminale. – Redaktor, Shkodër

Përveç arsyeve politike dhe linjës editoriale të vetë medias, shoh se jemi në fazat e para të evitimit 
të një lajmi për shkak të krimit të organizuar, i cili për momentin po përpiqet të futet në rradhët e 
politikës. – Drejtor Media, Tiranë

2.2.4 Prezantimi i gazetarit me politikën editoriale

Ky studim kërkoi të vlerësojë dhe mënyrën se si iu prezantohet politika editoriale gazetarëve  në 
mungesë të një dokumenti të shkruar. 

Pavarësisht se e pashkruar, politika editoriale e mediave, e perceptuar si anësi politike, rapor-
tohet se njihet nga gazetarët që përpara se ata t’i bashkohen medias specifike, ose iu përcillet 
përgjatë punës në mënyrë informale, përmes urdhrave ose sinjaleve nga ana e pronarëve ose 
redaktorëve, censurës së lajmeve, apo sugjerimeve nga kolegët.

Disa nga praktikat më të shpeshta të tejçimit të politikës editoriale, si dhe shembujt e referuar 
nga të intervistuarit renditen më poshtë.
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Gazetarët janë të njohur me linjën editoriale të një media para se të fillojnë punën në të:

Për media të caktuara ka dhe raste që gazetarët e njohin politikën editoriale para se të pu-
nojnë atje. Kjo ndodh kur pronari i televizionit është i përfshirë vetë në politikë dhe normal-
isht gazetari e ka parasysh si duhet t’i trajtojë kronikat politike në mënyrë që të mos prekë 
forcën politike të pronarit të tij. – Gazetar, Vlorë  

Redaktorët janë përçuesit dhe rojtarët kryesorë të linjës editoriale: 

Është kryeredaktori i cili na sqaron edhe politikën editoriale. Na thuhet në mbledhje se ne 
ruajmë një balancë mes partive politike, por në fakt anojmë nga e djathta. Pra, vetëkupto-
het pas disa muajsh punë, ndërkohë që nuk mungojnë rastet kur kryeredaktori ndërhyn di-
rekt duke hequr lajmet që lidhen me partinë politike të cilën ne nuk e mbulojmë. – Gazetar, 
Shkodër

Politika prezantohet mes censurimit të lajmeve:

Gazetarit asnjëherë nuk i thuhet që të mos e ndjekë një aktivitet, por kur kthehet në redaksi 
i jepen direktiva si ta raportojë lajmin. – Kryeredaktor, Tiranë

Për fat të keq ne nuk i pyesim gazetarët për lajmin, por i caktojmë atyre të shkojnë në një 
ngjarje. Aftësia e përzgjedhjes dhe seleksionimit të lajmit është në plan të dytë. – Redaktor, 
Tiranë

Kërkesa të drejtpërdrejta nga pronarët e medias:

Ka ndodhur që gazetarëve t’u kem thënë që pronari i medias nuk do që të merresh me këtë 
cështje, dhe me kaq diskutimi është mbyllur. Nuk ka pasur ansjë reagim për sa kohë që unë e 
kam ditur shumë mirë që gazetarit  i është dashur më së pari rroga për të ngrënë bukë sesa 
etika e  gazetarisë. – Kryeredaktor, Tiranë



2.2.5 Roli i politikës editoriale në mbulimin e lajmeve

Pjesëmarrësve në këtë studim iu kërkua gjithashtu të vlerësojnë rëndësinë e politikës editoriale 
mbi vendimet në lidhje me çfarë duhet të mbulojnë dhe në ç’mënyrë. Rezultatet sugjerojnë se 
shumica e profesionistëve të medias shqiptare vlerëson se politika editoriale është shkak për 
mosmbulimin e lajmeve të caktuara, për mbulim partizan/të njëanshëm të lajmit, për mbulim 
pozitiv/promovues për partnerët politikë apo financiarë si dhe për mungesën e gazetarisë kri-
tike/investigative. 

Figura 6: Sa ndikon politika editoriale e medias suaj në vendimin për të:

Roli i politikës editoriale në mënyrën se si mbulohet lajmi kuptohet edhe përmes intervistave të 
thelluara me personat kyç, të cilat ofrojnë shembuj për të gjitha rastet e përmendura më sipër, 
përfshirë mosmbulimin e lajmeve të caktuara, mbulimin e njëanshëm të një ngjarjeje, mbulim 
pozitiv dhe mungesën e gazetarisë kritike e investigative.
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Mosmbulimi i lajmeve dhe ngjarjeve:

Mungesa e finacimeve për të mbajtuar një televizion dhe miqësitë e tyre, kryesisht me drej-
tuesit e partive kryesore politike, janë faktorët kryesorë që ndikojnë në mosraportimin e 
saktë të lajmeve dhe shpesh raportimin e njëanshëm.  Shpeshherë ndodh që disa ngjarje  
të rëndësishme, sidomos ato të implikimit në afera korruptive të drejtuesve politikë,  të 
anashkalohen fare. – Kryeredaktor, Tiranë  

Mbulimi i njëanshëm i disa lajmeve dhe çështjeve:

Kur media mbështet një kah të caktuar politik, gazetari ndjek çdo aktivitet të kësaj force 
politike. Evidentohen anët më të mira, arritjet dhe mesazhi që duhet të përcillet. Në takimet 
e partive kundërshtare lajmi zakonisht pasqyrohet sa për të pasur natyrë informative shpesh 
duke i kushtuar vëmendje elementëve që nuk kanë rëndësi për audiencën, por thjesht për të 
qenë të ekuilibruar në minutazh. – Gazetar, Elbasan

Mbulimi pozitiv i një partneri politik ose financiar:

Jo pozitive deri në ekzagjerim. Por në momentin që një institucion nuk mund të preket nga 
ne, atëherë do të transmetojmë ato lajme që do zyra e shtypit, aktivitetet e ditës, etj. – 
Gazetar, Tiranë

Mungesa e gazetarisë kritike dhe investigative:

Gazetarëve thjesht u caktohet detyrë dhe u jepet orientimi se si duhet ta shkruajnë lajmin. 
Ndodh që atyre, iu shkruhet i gjithë lajmi dhe ata vetëm sa e lexojnë. – Kryeredaktor, Tiranë



2.3 Shpeshtësia dhe shembujt e vetëcensurës

Vetëcensura perceptohet se është e shpeshtë në median shqiptare. Kur pyeten nëse gazetarët i 
shmangin lajmet, shumica dërrmuese prej 73% e të anketuarve besojnë se gazetarët shqiptarë i 
shmangin lajmet, ndërsa vetëm 12% mendojnë se kjo gjë nuk ndodh. 

Figura 7: A mendoni se ka raste kur gazetarët evitojnë qëllimisht mbulimin e një lajmi?

Të pyetur gjithashtu mbi eksperiencën e tyre personale në lidhje me shpeshtësinë e rasteve kur 
ata vetë kanë shmangur lajmet/ngjarjet. Vetëm 14% e të anketuarve thanë se nuk e kanë shman-
gur kurrë një lajm, ndërsa pothuajse gjysma e tyre (48%) raportojnë se e kanë shmangur disaherë 
ose shpesh një lajm, duke konfirmuar dhe njëherë përhapjen e këtij fenomeni.
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Figura 8: Ju personalisht sa herë keni evituar mbulimin e një lajmi në punën tuaj?

Një panoramë edhe më e zymtë ofrohet nga intervistat e thelluara, ku shumica dërrmuese e të 
intervistuarve flasin për eksperienca të përditshme të vetëcensurës. Në intervistat e thelluara me 
personat kyç, shmangia e lajmeve lidhet me një numër faktorësh të tillë si politika editoriale e 
medias, mungesa e sigurisë fizike për gazetarët dhe mungesa e mbështetjes financiare nga media 
ku gazetari punon. 

Ekzistojnë disa faktorë në përzgjedhjen dhe mbulimin e një lajmi. Së pari, politika editoriale e me-
dias, së dyti, rrezikshmëria që paraqet lajmi, së treti, faktorët financiarë. Kur bëhet fjalë për lajme 
investigative ose lajme që kanë të bëjnë me krimin e organizuar, trafiqet, prostitucionin, pronat, 
etj, lajmi në Shqipëri ka rrezikshmëri të lartë pasi gazetari ndihet i pambrojtur qoftë nga policia, 
drejtësia apo dhe nga pronarët e medias. – Gazetar, Elbasan

Gazetari përzgjedh atë lajm që nuk cënon sigurinë e tij, në radhë të parë, interesat e medias ku 
punon dhe më pas vijnë faktorët e tjerë. Pra, merr parasysh edhe faktin nëse media ku punon do 
ta botojë apo jo një shkrim të tillë. Shpesh largësia është shkaku që vetë gazetari e eviton lajmin 
pasi media ku punon nuk i vë në dispozicion mjetet e duhura. – Gazetar, Elbasan
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2.3.1 Lajmet/ngjarjet që shmangen më shpesh

Kur pyeten mbi zhanrin e lajmit që shmanget më shpesh për shkak të vetëcensurës, të anketuarit 
vlerësojnë se shmangia është më e shpeshtë në rastet kur lajmi lidhet me politikën apo ngjarjet 
kriminale, pasuar nga lajmet ekonomike dhe pastaj lajmet mbi çështjet shoqërore. Lajmet kultu-
rore apo lajmet rozë perceptohet se nuk shmangen pothuajse kurrë nga gazetarët. 

Figura 9: Llojet e lajmeve/ngjarjeve që shmangen më shpesh
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2.3.2 Zinxhiri i vendimmarrjes për shmangien e lajmeve

Për shkak se faktorët dhe aktorët që cysin gazetarët drejt vetëcensurës në një klimë të caktuar 
mediatike janë të ndryshëm, është e rëndësishme të eksplorohet procesi përmes të cilit mbu-
limi i një lajmi shmanget. Të pyetur mbi ‘zinxhirin e vendimmarrjes’ mbi shmangien e lajmit, më 
shumë se gjysma e pjesëmarrësve në anketim deklaruan se vendimi merrej nga gazetarët pas 
shenjave të drejtpërdrejta apo të tërthorta ose pas urdhrave nga redaktorët apo pronarët, ndër-
sa afërsisht një e treta (28%) e të anketuarve thonë se vendimi për të shmangur lajmet merret 
nga gazetarët për shkak të mungesës së pritshme apo të perceptuar të mbështetjes nga redak-
torët dhe pronarët. Vetëm 16% e të anketuarve zgjodhën alternativën ‘tjetër’. Kur iu kërkohet të 
shpjegojnë ‘zinxhirin vendimmarrës’, ata në shumicën e rasteve deklarojnë se funksionojnë të 
gjitha kanalet e mësipërme. Pak deklarojnë se vendimi merret duke u këshilluar me redaktorët 
apo pronarët. 

Figura 10: Vendimi për të shmangur lajmet zakonisht merret nga:

Rezultate të tilla konfirmohen edhe nga intervistat e thelluara me personat kyç, megjithëse 
përmes shembujve që jepen, segmenti ku merret vendimi nuk është gjithmonë i lehtë për t’u 
identifikuar. Më poshtë renditen disa nga shembujt e ofruar për secilën hallkë të zinxhirit.
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Udhëzime të dhëna më parë nga pronarët dhe redaktorët:
Shumë shkrime nuk botohen sepse ka marrëveshje të caktuara mes institucioneve dhe shefave të 
medias përkatëse. Ne jemi të paralajmëruar që nuk duhet të merremi me një institucion të cak-
tuar dhe ndaj nuk mundohemi fare të merremi me atë lajm. – Gazetar, Tiranë

Mbulimi i lajmeve evitohet nga gazetari pas brendësimit të politikës editoriale:
Gazetarët as që  vihen në dijeni për këtë politikë të ndjekur nga pronarët e medias. Zakonisht ata 
vetëm sa e nuhasin apo dhe e perceptojnë anshmërinë që ka zgjedhur pronari i medias dhe më 
pas vetëkufizohen, ose gjejnë mënyrat e tjera për të trasmetuar  lajmet që ata kanë siguruar. – 
Kryeredaktor, Tiranë

Redaktorët janë ata që përballen më shpesh me vetëcensurën, e cila më pas përkthehet në 
vetëcensurë për pjesën tjetër të punonjësve të medias:
Në rolin tim, fillimisht më është dashur të jem filtër për ruajtjen e politikës editoriale të kërkuar 
nga pronari i medias: ndryshim tekstesh, prerje të figurës apo edhe heqje të kronikave që bien 
ndesh me politikën e TV-së. Më pas gazetarët vetëcensurohen. Pronari të komunikon kë nuk do 
dhe çfarë do të evitohet në median e tij. Ai nuk kërkon shprehimisht reklamimin e punës së tij, por 
kjo gjë vetëkuptohet. – Redaktor, Elbasan. 

Lajmi evitohet për shkak të mungesës së sigurisë fizike, pamundësisë për të mbuluar kostot 
financiare apo lidhjeve personale me personat e përfshirë në lajm
Unë personalisht kam evituar lajme… Raste që kanë të bëjnë me kronikën, arrestimet apo edhe 
aksidentet, pasi më ka ndodhur që në disa raste të kontaktohem edhe nga vetë të arrestuarit për 
lajmin që kam bërë, ose për shkak të lidhjeve familjare më kërkohet që të mos jepet emri i plotë i 
personit që ka bërë krimin. – Gazetar, Shkodër

Po, kam evituar të shkoj [të mbuloj një lajm] pasi dikush është vrarë dhe media më ka kërkuar 
të shkoj për të intervistuar familjarët. Kam evituar të shkoj në një fshat të thellë për mungesë 
të mjeteve të transportit dhe se media ime nuk ma mbulon shpenzimin e nuk më shpërblen 
mjaftueshëm. Kam evituar dhe kur e kam menduar se kjo më rrezikon jetën pasi ka pasur raste të 
vrasjeve, autorët e të cilëve nuk ishin kapur ende. – Redaktor, Elbasan
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2.3.3 Shembuj të vetëcensurës

Media është arma e pronarit, ndërsa gazetarët janë plumbat e saj. –Redaktor, Tiranë

Të pyetur mbi shpeshtësinë e arsyeve të shmangies së lajmeve specifike, pjesëmarrësit në an-
ketim më së shumti folën për faktorë të lidhur me interesat e medias dhe pronarëve të medias, 
me frikën për pasigurinë fizike dhe frikën për dëmtimin e karrierës. Shumica e gazetarëve beso-
jnë se vetëcensura ndodh rrallë për shkak të interesave personale të gazetarëve, lidhjeve apo 
frikërave që kanë. Shumica dërrmuese beson se kompleksiteti i lajmeve për audiencën nuk është 
kurrë ose është rrallë herë arsye për shmangien e lajmeve. 

Kështu, rreth dy të tretat e gazetarëve besojnë se interesat ekonomike dhe financiare të medias, 
mungesa e mbështetjes nga stafi redaksional dhe mungesa e burimeve sjellin vetëcensurë së 
paku disa herë. 

Shumica e gazetarëve, 45-65%, besojnë se vetëcensura ndodh rrallë ose asnjëherë si pasojë e 
interesave personale të gazetarëve apo lidhjeve personale – veçanërisht sa i përket vlerave dhe 
lidhjeve miqësore apo farefisnore. 

Një pjesë e madhe, 35-50%, besojnë se pasiguria fizike dhe kërcënimet ndaj karrierës ‘shpesh-
herë’ ose ‘gjithmonë’ sjellin vetëcensurë. Fakti se 40% e të anketuarve konsiderojnë se siguria 
personale është problem, nuk është thjesht alarmues, por ngre gjithashtu pyetjen se nga vijnë e 
kush i bën kërcënimet që perceptojnë gazetarët. 

Shumica dërrmuese prej 80% e të anketuarve besojnë se kompleksiteti i lajmit për audiencën nuk 
është asnjëherë ose është rrallë arsye për të shmangur lajmin. 



Figura 11: Nëse po, sa shpesh e shmangin lajmin/ngjarjen gazetarët për shkak se...?

Më poshtë janë renditur disa nga shembujt personalë të vetëcensurës të treguara nga pjesëmarrësit 
në këtë studim, të organizuara sipas faktorit nxitës. Sërish, është e rëndësishme të theksohet se në 
shumicën e rasteve shembujt e vetëcensurës janë të lidhur dhe të cytur nga më shumë se një faktor.
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Pritshmëria se lajmi nuk do të botohet apo transmetohet për shkak se ai prek negativisht per-
sonat në pushtet ose institucionet që pronari mbështet:
Vetëcensura e gazetarit funksionon në ato raste kur ai e di që një lajm nuk do të trasmetohet 
dhe ai  as nuk shkon për ta mbuluar. Kjo ndodh në ndjekjen e atyre ngjarjeve që kanë të bëjnë 
me krahun tjetër politik, që është në kundërshti me linjën editoriale të medias ku punon. – Kry-
eredaktor, Tiranë

Mungesa e mbështetjes nga redaktorët:
Fakti që gazetari, qoftë në mënyrë të tërthortë, është në dijeni se lajme të tilla si investigime mbi 
politikanët apo krimin e organizuar nuk do të transmetohen në televizion, ka bërë që ai t’i evitojë 
si në raportim ashtu dhe në ndjekjen e tyre. – Kryeredaktor, Tiranë

Mungesa e sigurisë për vendin e punës:
Kam përshtypjen se problemi është më shumë se çfarë bën pronari i medias. Ti mund të kesh 
shumë vite pune dhe në një moment të caktuar mund të biesh ndesh me linjën editoriale dhe 
urdhrin  që jep pronari dhe mbetesh mes katër rrugëve, përderisa nuk ka një kontratë. 
– Kryeredaktor, Shkodër

Mungesa e sigurisë fizike:
Situata në median ku unë punoj mund të thuhet se është e mirë, por në lidhje me sigurinë e 
gazetarit në ushtrimin e profesionit lë shumë për të dëshiruar. Në rastet kur ndodh një aksident, 
një vrasje apo një lajm politike, gazetari gjithmonë mendohet a duhet ta bëjë këtë lajm apo jo, 
kjo nga frika apo presioni. Kjo ndodh ngaqë personat e përfshirë në lajm do të më kontaktojnë 
privatisht duke më kërkuar llogari pse e kam bërë një gjë të tillë. – Gazetar, Shkodër

Cënimi i interesave personalë të gazetarit:
Jetesa në një qytet të vogël, lidhjet personale të detyrojnë të mos publikosh një histori, që do të 
cënonte integritetin apo sigurinë e një pjesëtari të familjes apo një të afërmi në një pozicion të 
caktuar pune. – Gazetar, Vlorë



Në mënyrë që të luftohet fenomeni i vetëcensurës në median shqiptare, gjatë intervistave të 
thelluara, të intervistuarve iu kërkua të sugjerojnë veprime të mundshme që duhet të ndërmer-
ren në këtë drejtim. Rekomandimet e mbledhura nga aktorët e medias në këto intervista janë 
prezantuar më poshtë, të grupuara në 1) financimi dhe pronësia në media; 2) kushtet e punës 
dhe mbrojtja e gazetarëve; dhe 3) profesionalizmi dhe etika. 

Pronësia dhe financimi i medias 

• Promovimi i mediave nën pronësinë e të punësuarve/gazetarëve

Një nga alternativat që sugjerohet nga pjesëmarrësit e këtij studimi, në mënyrë që të përmbyset 
tendenca e vetëcensurës mes gazetarëve vendës, është që të mbështeten mediat nën pronësinë 
e punonjësve, ku presioni nga interesat ekonomike dhe politikë të pronarëve është më i vogël. 
Media nën pronësinë e punonjësve mund të themelohet përmes krijimit të mediave të reja nga 
grupe gazetarësh dhe redaktorësh ose përmes transferimit të aksioneve në mediat që sakaq 
ekzistojnë nga pronarët te gazetarët dhe redaktorët si pjesë e shpërblimeve për punën e mirë 
dhe përfitimeve që ata marrin. 
 

• Zhvillimi i medias në internet si përgjigje ndaj dështimit të mediave për të qenë financi-
arisht të pavarura, gjë që mund të funksionojë si një faktor balancues ndaj ndikimit të 
pronarëve të medias tradicionale

Pjesëmarrësit në këtë studim ushqejnë shpresa të mëdha nga modelet e medias së re në inter-
net, si një përgjigje ndaj pamjaftueshmërisë financiare të medias tradicionale dhe ndikimit të 
interesave financiarë të pronarëve në mediat konvencionale. Ata thonë se disa gazetarë kanë 
arritur t’i shpëtojnë censurës dhe vetëcensurës përmes publikimit në media alternative në in-
ternet, si blogjet apo faqet në median sociale. Megjithëse në Shqipëri nuk është krijuar ende një 
model financiar funksional për një media të suksesshme në internet, tregu aktualisht po zien nga 
mediat e reja, të cilat, të intervistuarit besojnë se ofrojnë përgjigjen ndaj medias konvencionale 
kur ato të maturohen. 

3. REKOMANDIME
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• Rritja e kontrollit dhe transparencës së financave të medias dhe atyre të pronarëve të me-
dias, gjë që mund të përfshijë edhe interesat e tyre të tjera të palidhura me median

Një alternativë tjetër e sugjeruar nga pjesëmarrësit në këtë studim, në mënyrë që të reago-
het ndaj vetëcensurës, është që të rritet transparenca mbi interesat ekonomike dhe politike të 
pronarëve të medias. Transparenca besohet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në reduktimin e pre-
sionit mbi gazetarët dhe redaktorët nga trekëndëshi i krijuar mes politikës, biznesit dhe medias. 
Një sugjerim tjetër më radikal nga pjesëmarrësit në këtë studim është që të kufizohet tërësisht 
pronësia e medias për pronarët që kanë interesa të tjera biznesi. Të intervistuarit besojnë se me-
diat duhet të funksionojnë me një model biznesi fitimprurës, në vend që të funksionojë si “qen 
sulmi” për interesat e bizneseve të tjera të pronarit.
 

• Rritja e transparencës për reklamat e sponsorizuara nga shteti

Në mënyrë që të rritet transparenca e financave, duhet të ndërmerren masa që të zbardhet niveli 
i reklamave të sponsorizuara nga shteti, duke përfshirë ato të institucioneve qendrore dhe lokale, 
por dhe kompanive publike. Disa nga të intervistuarit kanë sugjeruar se themelimi i një institu-
cioni të pavarur për të matur audiencën e televizioneve dhe lexueshmërinë e gazetave mund të 
ndihmojë në shpërndarjen e reklamave shtetëroreme bazë tregun. Në këtë kontekst, të interv-
istuarit kanë sugjeruar hartimin e një ligji mbi median, i cili do të adresonte të gjitha aspektet e 
mësipërme në një mënyrë të integruar.
 

• Integrimi i mediave lokale në një treg më të gjerë mediatik në mënyrë që të mundësohen 
investimet serioze dhe vetëmjaftueshmëria financiare përmes shitjeve dhe reklamave 

Në kuadër të reduktimit të pamjaftueshmërisë financiare të medias në Shqipëri - një nga faktorët 
kryesorë të jashtëm që perceptohet se i ka shtyrë gazetarët dhe redaktorët drejt vetëcensurës - 
të intervistuarit propozojnë që të ndërmerren hapa që ndihmojnë median lokale të integrohet në 
një treg më të gjerë mediatik, si pjesë e kompanive shumëkombëshe. Kjo mund të bëhet përmes 
ristrukturimit të skenës mediatike në Shqipëri përmes një ligji mbi median, i cili duhet të ketë si 
objektiv të tërheqë investime serioze që do i ndihmojnë mediat vendase të gjenerojnë të ardhura 
përmes shitjeve dhe reklamave dhe jo përmes favoreve politike dhe trafikut të influencës. 
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Kushtet e punës dhe mbrojtja e gazetarëve
 

• Zbatimi më i mirë i kodit të punës nga media, gjë që përfshin pagesën e plotë dhe në kohë 
të pagave, si dhe respektimin e pushimeve, pagesën e kohës shtesë në punë dhe lejeve 
mjekësore për gazetarët

Shumica e të anketuarve në studim dhe shumica e personave të intervistuar besojnë se mungesa 
e kontratave dhe zbatimit të rregullt të kodit të punës për të mbrojtur të drejtat e gazetarëve 
dhe për të ndaluar abuzimet nga punëdhënësit e tyre janë mes faktorëve kyç që i shtyjnë pro-
fesionistët e medias drejt vetëcensurës. Në mënyrë që të veprohet kundër këtij faktori negativ 
sugjerohet që shoqatat e gazetarëve të përforcohen në mënyrë që të advokojnë për zbatim më të 
mirë të kodit të punës nga mediat, si dhe të luftojnë e organizohen për nënshkrimin e kontratave 
kolektive të punës me punëdhënësit. 

• Themelimi dhe fuqizimi i organeve vetërregulluese e sindikatave, si dhe forcimi i statusit 
profesional të gazetarit

Shumë nga pjesëmarrësit në vrojtim dhe personat e intervistuar si pjesë e këtij studimi percepto-
jnë se ka pasur një përkeqësim të statusit të gazetarit si profesion përgjatë dekadës së fundit. Për 
të përmbysur këtë tendencë, ata sugjerojnë themelimin ose fuqizimin e shoqatave të gazetarëve 
në mbrojtje të të drejtat e tyre, si dhe ngritjen e organizmave rregullatorë që do të mbikëqyrin 
zbatimin e standardeve etike dhe profesionale nga anëtarët e medias. 

Profesionalizmi dhe etika

• Kod etike dhe politikë editoriale e shkruar

Shumica e medias shqiptare, si e shtypur ashtu edhe në internet apo TV, nuk kanë kode etike apo 
politika editoriale të shkruara. Pjesëmarrësit në këtë studim besojnë se mediat duhet të formal-
izojnë politikat e tyre editoriale, të cilat duhet të kuptohen si një set standardesh profesionale, 
si dhe kodet e tyre të etikës me shkrim. Miratimi dhe formalizimi i politikës editoriale dhe kodit 
të etikës do e bënte punën në çdo media më transparente dhe do të ndihmonte rolin e mekaniz-
mave vetërregullues, të cilët do të jenë në gjendje të mbajnë mediat dhe gazetarët llogaridhënës 
ndaj standardeve të tyre. 
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• Përmirësimi i kurrikulës universitare 

Një nga faktorët e identifikuar nga pjesëmarrësit si faktor negativ që çon drejt shfaqjes së vetë-
censurës është niveli i profesionalizmit në median shqiptare. Pjesëmarrësit në këtë studim ia 
vënë fajin për këtë pjesërisht mungesës së kurrikulës cilësore për studentët e gazetarisë në uni-
versitete, çka ata sugjerojnë se duhet të përmirësohet dhe përditësohet për të reflektuar stand-
ardet dhe zhvillimet profesionale më të reja në skenën e medias, si atë vendase ashtu edhe atë 
ndërkombëtare. 

• Trajnime të vazhdueshme për gazetarët 

Në mënyrë që të rritet niveli i profesionalizmit mes gazetarëve, pjesëmarrësit në studim sugjero-
jnë që profesionistët e medias kanë nevojë për trajnime të edukimit në vazhdim, veçanërisht në 
mediat lokale jashtë kryeqytetit, ku takimet trajnuese dhe konferencat janë të pakta. Ata sugjero-
jnë se mbështetja për trajnime që ofrohen përmes organizatave për zhvillimin e medias duhet të 
vijojë dhe të rritet numri i gazetarëve të trajnuar. Trajnime të tilla duhet të vijnë jo vetëm përmes 
aktiviteteve formale, por më së shumti përmes aktiviteteve të trajnimit në punë e sipër, gjë që 
rrit njëkohësisht dijet dhe aftësitë e gazetarëve. 

• Mbështetje për gazetarinë investigative dhe raportimin për zonat dhe grupet e nënrapor-
tuara

Pavarësisht nivelit të profesionalizmit, pjesëmarrësit raportojnë se disa forma mbulimi, si gaze-
taria investigative, mbulimi i zonave të largëta apo të nënraportuara apo mbulimi i grupeve vul-
nerabël, është e vështirë të financohen përmes skemave të medias komerciale në një treg të 
vogël si Shqipëria, gjë që i çon shumë gazetarë dhe redaktorë drejt shmangies së lajmeve. Ata 
sugjerojnë se modelet e medias jofitimprurëse që përqendrohen te gazetaria investigative dhe 
grupet vulnerabël duhet të mbështeten në mënyrë që të japin mbulim mbi tema të rëndësishme 
që në një situatë tjetër nuk do të raportoheshin për shkak të pamjaftueshmërisë financiare apo 
presionit nga faktorët e jashtëm. 
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Mbështesni gazetarët të punojnë të sigurtë dhe t’ju 
informojnë në mënyrë të pavarur.

Mos mbyllni një sy ndaj lajmit!!!


