UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE
УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY

FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQËRORE BASHKËKOHORE
ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ OПШTECTBEHИ НАУКИ
FACULTY OF CONTEMPORARY SOCIAL SCIENCES

STUDIME POSTDIPLOMIKE –CIKLI I TRETË
DISERTACION DOKTORATURE

Teza
Etika në media sociale: Rasti i Kosovës

Mentori:

Kandidate:

Prof.Dr.Etem Aziri

Msc.Lirie Aliu

Tetovë- 2019

Etika në Mediat Sociale: Rasti i Kosovës-Msc. Lirie Aliu-2019

2

Etika në Mediat Sociale: Rasti i Kosovës-Msc. Lirie Aliu-2019

FALËNDERIME
Ndjehem e nderuar dhe kam kënaqësinë që në përfundim të këtij disertacioni të përmend
me respekt dhe falënderoj njerëzit që qenë bashkudhëtarë dhe përkrahës të punës time.
Falënderoj Prof.dr. Etem Asiri që më përkrahu që në fillim dhe ishte një udhëheqës model në
këtë punim shkencor, besoi tek unë dhe më mbështeti në punën e nisur.
Të falënderoj Prof.dr Aziri që me profesionalizmin dhe përkushtimin tuaj më inkurajuat
dhe mentoruat gjatë kësaj periudhe të lodhshme dhe impenjuesee , por që më ka ndihmuar në
rritjen time profesionale dhe shkencore.
Shpreh mirënjohjen dhe respektin tim për secilin prej anëtarëve të departamentit, të cilët
me njohuritë e tyre, formimin profesional dhe akademik kanë ndikuar sadopak me opinionet e
tyre, vërejtjet apo sugjerimet në përmirësimin e punimit të realizuar nga ana ime.
Një falënderim i veçantë shkon për familjen time pa të cilët ky punim vështirë se do të
realizohej posaçërisht bashkëshortin, motrën e madhe dhe djalin tim për inkurajimin dhe që
kanë ndarë me mua çdo shqetësim, por edhe kanë kontribuar mjaft me njohuritë e tyre në
pasurimin e këtij punimi.

3

Etika në Mediat Sociale: Rasti i Kosovës-Msc. Lirie Aliu-2019

Deklarata e ndershmërisë
Unë Lirie Aliu , studente e doktoratës në fakultetin e shkencave shoqërore bashkëkohore
pranë Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, me përgjegjësi të plotë morale dhe ligjore
deklaroj se ky punim doktorature është rezultat i punës sime hulumtuese dhe asnjë pjesë e tij
nuk është marrë nga autorë të tjerë , në përjashtim të pjesëve që janë të regjistruara me
referencat përkatëse. Mbaj përgjegjësi të plotë deri në revokim të punimit nga ana e këshillit
studimor nëse punimi në fjalë nuk përmbushë kriteret dhe përmban pjesë pa referenca valide. Të
gjitha Tabelat apo Figurat e përdorura në punim në pjesën teorike janë të marra në mënyrë
eksplicite të paraqitura me burimet përkatëse ku janë marrë.

E nënshkruar:

___________________

Nr.Id-së_________________________

Kandidate:
Data:__________________________

4

Etika në Mediat Sociale: Rasti i Kosovës-Msc. Lirie Aliu-2019

Mentor
Prof.dr. Etem Aziri
Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë

Komisioni
Prof. dr.Etem Aziri
Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë

Prof.dr. Zemri Elezi
Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë

Prof.dr. Memet Memeti
Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë

Prof.dr.Agron Rustemi
Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë

Prof.dr. Alba Dumi
Universiteti Ismail Qemali në Vlorë
5

Etika në Mediat Sociale: Rasti i Kosovës-Msc. Lirie Aliu-2019

PARATHËNIE
“Shtypi s’duhet të jetë pasqyra e kafeneve, vëndi i fjalimeve të zbraztë. Duhet të jetë
shkolla e moralizimit, kopështi i një jete morale, shkolla e së vërtetave politike dhe shoqërore,
predikimi për zhvillim mendor dhe shpirtënor, e një disipline vullnetare e një rregulle të
inspiruarë prej amorit dhe dashurisë, duke kupëtuarë drejt dhe vërtet interesin tënë.” Mit’hat
Frasheri.
Shumica e njerëzve në të gjitha kontinentet janë gjithnjë e më shumë të orientuar në
qasjet e informacionit përmes medieve online dhe rrjeteve sociale. Ky orientim në dy dekadat e
fundit e ka përfshirë edhe Kosovën. Kjo ka bërë që të njoftohen me kulturat globale, ndodhitë
dhe gjërat e veçanta që ndodhin në mbarë globin të jenë të qasshme për të gjithë. Kjo qasje për
të gjithë në një farë forme ka krijuar edhe një garë globale mes njerëzve të gjitha racave dhe
etnive. Kjo ka ndikuar që gjithsecili të ndjehet banor i barabartë i botës sa i përket
informacioneve për ngjarjet dhe ndodhitë e rëndësishme që po ndodhin në nivel global.
Informacionet e marrin dhe i shpërndajnë duke treguar gjithsecili për veten e tyre se kush janë si
në aspektin promovues dhe atë informues. Kjo ka ndikuar që gjithsecili të ketë mundësinë e
shprehjes se kush është dhe cilës shoqëri apo kategorie të veçantë të komunitetit i takon.
Ky studim i bërë si finale e doktoratës sime synon të shpjegojë dhe tregojë marrëdhëniet
mes komunitetit të Kosovës dhe medieve online respektivisht rrjeteve sociale. Kryesisht
shpjegimi im ka të bëjë me atë se cilat janë opinionet dhe qëndrimet e komunitetit sa i përket
çështjeve etike, ndikimit të politikës dhe qasjes së marrjes së informacionit. Janë të njohura për
gjithsecilin prej nesh se informacioni shpërndahet aq shpejt sa që asgjë nuk duket si befasi.
Shumë studime bëhen në vazhdimësi se cilat portale apo rrjete sociale përdoren më së shumti
nga popullata e Kosovës, sepse ato vlerësohen shumë lehtë vetëm duke llogaritur‘like’-et, për
secilën hapje. Kjo realisht ka hapur një dritare të re informacioni dhe shkëmbimi të
informacionit mes njerëzve dhe gjithë komunitetit. Shembuj të ndryshëm të publikimeve apo
mesazheve në rrjetet sociale gjithnjë kanë hapur dhe po hapin debate në shoqërinë tonë dhe atë
globale. Në një formë kjo i ka ndihmuar demokratizimit të shoqërisë por, në anën tjetër ka
nxitur debate në vazhdimësi për mos ruajtjen e intimitetit dhe integritetit të individit.
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Meqë vështirë mund të kontrollohen të gjitha rrjetet sociale, shpeshherë ndodh që ato
veç të mirave që sjellin informacione në të gjitha lëmit, njëkohësisht shpesh edhe degradojnë
duke bërë që të njolloset apo kërcënohet jeta e individit e shumë herë mundë të kenë ndikime jo
drejtpërdrejta edhe tek një shoqëri.
Shembuj të ndryshëm shpesh herë edhe nxisin debate që reflektojnë potencialet
intelektuale të individëve. Me një fjalë të vetme këtë mund ta përkufizojmë edhe si një mundësi
e shkëlqyer për të gjithë potencialin njerëzor të etnive. Nëpërmjet këtij studimi janë gjetur
mendimet e një grupi reprezentativ që pasqyron gjendjen në media online të Kosovës, cilat janë
dhe si funksionojnë në shpërndarjen e lajmeve. Të gjeturat janë qëndrime të mostrave të
studimit që i përkasin të gjitha moshave, të dy gjinive, intelekteve të ndryshme dhe regjioneve
të shumta të Kosovës. Secili ka pasur opinionin e vet autonom pa asnjë ndërhyrje apo pa asnjë
ndikim. Në këtë kuadër janë përfshirë shumë komponentë që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo
indirekte lidhen me çështjet etike dhe janë ndikuese në shoqërinë tonë në të gjitha aspektet e
jetës. Si të dhëna të vlefshme janë marrë opinionet e tyre në pikat e vëna të anketës, me mundësi
të përgjigjes vetëm në një alternativë, kurse dhjetë intervista autentike me shkrim që janë bërë
nga pesë gazetarë dhe redaktorë si dhe pesë intervista me politologë dhe sociologë janë
përshkruar ashtu siç ishin dhe janë krahasuar me opinionet e publikut. Opinionet e të dyja
grupeve në shumicën e pikave janë të përputhshme, kjo ka treguar se secili njeri pa marrë
parasysh profesionin mediet online dhe rrjete sociale i shohin dhe i vlerësojnë me sy të njëjtë.
Kjo parathënie besoj se do e ndihmon lexuesin që të kuptojë dhe të tërheq vëmendjen
për ta lexuar dhe mësuar për opinionin publik se çfarë mendon për etikën në media dhe
ndikimin e politikes në disbalancën e rregullave etike në mediet e Kosovës.
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Abstrakti
Forca e medies është është barometër i demokracisë. Informimi mund të konsiderohet si
oksigjen i demokracisë. Informimi i drejtë dhe korrekt arrihet vetëm në saje të medieve të lira.
Liria e medieve është një nder shtyllat kryesore për funksionimin e një shoqërie demokratike,
dhe më të drejtë media konsiderohet si “fuqi e katërt” e një shteti, pas fuqive të legjislativit,
ekzekutivit dhe gjyqësorit.(Bacaj, 2010) Media 'zhveshë' politikën duke provokuar debate në të
cilat politikanët shpjegojnë vendime dhe politikat e brendshme/jashtme publikut të gjerë, pra ajo
lejon pluralizmin politik të shprehë pikëpamjet dhe ideologjitë e saj në çështje të ndryshme duke
mobilizuar opinionin publik.(Blushi 2016). Por gjithsesi Etika gazetareske e në rastin tonë të
portaleve dhe lajmeve të ndara në media sociale merr pikësynimin kryesor të shqyrtimit.
Profesionistët e medies janë përgjegjësit e vetëm për hartimin e kodit të etikës. Ndërhyrja
zyrtare do ta vinte në rrezik pavarësinë e një projekti të tillë.(Wilkins, 2009) Gazetarët kanë
rolin të transmetojnë informacione, ide dhe mendime dhe të drejtën për të komentuar. Duke
respektuar vlerat etike dhe standardet profesionale gjatë transmetimit të informacioneve,
gazetarët do të jenë të ndershëm, objektiv dhe të saktë. E drejtë dhe obligim i gazetarëve është
që të përpiqen të pengojnë censurën dhe shtrembërimin e lajmeve.(Çausidis 2012).
Metodologjia: qasja e tipit kuantitativ dhe deskriptiv. Anketa e përgatitur duke u bazuar
në referenca valide, dhe është miratuar nga mentori.(OSCE, 2017), (Progni, 2012),( Zotaj 2014)
Mostrat: 501 qytetarë nga 2/3 e komunave të Kosovës dhe me dy grupe të fokusit-sociologë –
politologë dhe Gazetarë - redaktorë. Më shumë se gjysma apo 53% e respondentëve ishin me
përgatitje universitare, dhe 94% e tyre lajmin e marrin nga telefonat e mençur dhe kompjuterët
personalë. Rezultatet dhe diskutimi :vetëm 16% e respondentëve e perceptojnë lajmin online
si efikas, 1/3 mendojnë se gazetari kibernetikë nuk ka kohë të mjaftueshme për redaktim.
Shumicës prej 77% u pengon lajmi ku gjithkush mundet të jetë publikues dhe 89% besojnë se
politika ka ndikim në media. Më shumë se gjysma apo 57% besojnë në etikën e medies dhe
90% e tyre mendojnë se lajmi duhet të ketë kufirin e saj. Nga portalet dhe gazetat online më e
lexuara ishte gazeta Express me 52.5% pasuar nga Telegrafi 33% dhe të tjerat me një përqindje
nga 19-10%.
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Konkluzione dhe përfundime: opinionet e shumicës ishin se lajmi online lexohet më
shumë sepse është i lehtë për qasje, dhe i lirë përkundër që shumë pak besojnë në efikasitet.
Grupet e fokusuara të studimit mendojnë se lajmi mund të blihet apo edhe kopjohet. Të dhënat
na sugjerojnë se qeveria duhet rregulluar me kritere statusin e gazetarisë, të jetë e paanshme dhe
të respektohet ligji për çështjen e autorësisë.
Fjalët kyçe: Media sociale, ligjet, Kodet etike, profesionalizmi, Besueshmëria dhe qasja
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Abstract
Media power is a barometer of democracy. Information can be considered as the oxygen
of democracy. Fair and truthful information is only achieved through free media. Media
freedom is one of the main pillars for the functioning of a democratic society, and rightly media
is considered the "fourth power" of a state, following the powers of the legislation, the executive
and the judiciary. (Bacaj, 2010) Media 'strip' politics while provoking debates in which
politicians explain decisions and internal/external politics to the broad public, so it allows
political pluralism to express its views and ideologies on various issues by mobilizing public
opinion (Blushi 2016). But journalism ethics, in our case of portals and news in social media, is
the main focus of the research. Media professionals are the only responsible for drafting the
code of ethics. Official intervention would endanger the independence of such a project
(Wilkins, 2009) Journalists have the role of transmitting information, ideas and thoughts. With
respect toward ethical values and professional standards in the transmission of information,
journalists will be truthful, objective and accurate. The journalists' right and obligation is to try
to prevent censorship and misrepresentation of news (Çausidis 2012).
Methodology: a quantitative, historical and descriptive type approach. Study is organized based
on valid references and approved by the mentor (OSCE, 2017), (Progni, 2012), (Zotaj 2014)
Samples: 501 citizens from 2/3 of Kosovo municipalities and two focus groups; sociologistspoliticians and journalists-editors. More than half or 53% of respondents were with university
degree, and 94% of them received news from smart phones and personal computers. Outcomes
and Discussion: Only 16% of respondents perceive online news as efficient, 1/3 believe that
cyber journalism does not have enough time for editing. The majority of 77% really bother
about the news where everyone could publish and 89% believe that politics has an impact on the
media. More than half or 57% believe in media ethics and 90% of them think news should have
its boundary. Of the most widely read online portals and newspapers was Express newspaper
with 52.5% followed by Telegraph 33% and others with a percentage of 19-10%.
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Conclusions: Major Opinions were that the online news is read more because it is easy to
access, and free despite very few believe in effectiveness. The focus groups of the study think
that the news can be bought or copied. The data suggests that the government should regulate
the status of journalism, be impartial and respect the law about the issue of authorship.
Keywords: Social Media, Laws, Ethics Codes, Professionalism, Reliability and Access
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HYRJE
SFONDI DHE QËLLIMET KRYESORE TË PUNIMIT
Sistemet e lajmeve online dhe shpërndarjen e tyre në rrjetet shoqërore në vendet e
Ballkanit duhen trajtuar me kujdes me qëllim të evitimit të keqkuptimeve dhe tejkalimit të
kufirit lajm-shpifje, meqë në këto vende ende nuk është i zhvilluar mentaliteti perceptues i
marrjes së lajmit online. Në këtë çështje duhet pasur kujdes të bëhet një krahasim me modele të
shteteve që kanë një nivel më të lartë të demokracisë në të dy nivelet si ato publike apo private
pa dallim edhe në mes atyre të shkruara apo audio-vizuele që kanë qëllim informimin apo
portalet me shpërndarje në rrjete sociale. Kur gazeta e shtypur ishte media e vetme në
dispozicion të gazetarit, ai kishte kohë të mjaftueshme në dispozicion për hulumtim, redaktim
dhe publikim të duhur. Në të vërtetë vetëm pak gazetarë të hershëm kishin qasje në një
shtypshkronjë në të cilën do të nxirrnin lajmin e tyre. Por, meqë mediet në masë bënë progres
edhe format e tjera të emetimit të lajmit u shfaqën, koha e paraparë për reflektim gazetaresk u
tkurr, dhe kjo ndikoi që informatat të merreshin me lehtë,

por jo gjithmonë në qasje të

drejtpërdrejte nga vendi i ndodhjes.
Çfarë i ka bërë këto mediume tona të jenë jo mjaftueshëm të pabesueshme? Siç duket
rolin kyç për këtë e ka pronësia e mediumeve online, mënyra e financimit të tyre nga bartës
politik apo nevoja për regjenerim të mirash materiale duke

bërë gjithsecilin publikues

potencial. Teknologjia dhe liria ka arritur që botuesit të ofrojë lajmin kudo dhe kurdo nëpër
portale informative duke mos u bërë gjithmonë përshtypje se sa do të jenë informata të cilave
mund të ju besohet gjithmonë, duke lënë zbrazëtira për dyshime. Ky punim ka për qëllim të
paraqet dhe ndihmojë integritetin e medieve online si vlerë të shërbimit publik duke mos e
lejuar qasjen e lehte të saj në platforma tjera sociale por përmes recensioneve përkatëse. Fokus i
diskutimit do jenë shoqatat mediatike që merren me çështjet e etikës dhe kredibilitetit në
lajmet e shfaqura në internet në portalet Kosovare. Analizimi i gjendjes aktuale në media do të
jetë i fokusuar kryesisht në faktorët ndikues që disfavorizojnë integritetin e medies për të arritur
besueshmërinë duke mos vënë në rrezik integritetin e shoqërisë dhe të individit.
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Të dhënat e dala nga ky studim i realizuar me qytetarë të Kosovës dhe dy grupe fokusi
do të na ofrojnë informata në arritjen e qëllimeve të vëna në studim për të vërtetuar apo rrezuar
tezen e studimit. Të dhënat janë grumbulluar në periudhën kohore prej Nëntorit 2017 deri në
Qershor 2018 përmes një ankete të strukturuar dhe të pranuar nga mentori. Të dhënat nga dy
grupet e fokusit janë shpërndarë dhe pranuar përmes e-mailit personal. Hulumtim ka për qëllim
të identifikojë dhe përmes disa rekomandimeve që do të epen pas studimit dhe analizimit të të
dhënave së paku vetëm pak të nxisë dhe mbrojë vlerat e medias së lirë, të pavarur dhe të
përgjegjshme në Kosovë. Demokracia mbështetet te liria e shprehjes, liria e fjalës, dhe liria e
medias. Nga ana tjetër, edhe pse secila gazetë online është një institucion përgjegjës për artikujt
e saj, përsëri një gazetar kibernetikë duhet të mbron pronën intelektuale, drejtësinë dhe
besueshmërinë e informatës së tij.
Në një farë forme ky zhvillim teknologjik i medias ka sjellë shumë risi dhe një
revolucion në tërë shoqërinë tonë. Statusi social dhe profesional i gazetarit është një çështje e
garantuar ligjore dhe e pranuar nga komuniteti. Kjo e tëra shpjegon se një temë kërkon e botuar
si artikull gjithsesi kërkon qasje multidisiplinare për të identifikuar rrugët e informacionit dhe
plasimit të tij. Shqyrtimi shkencor,si një objekt studimi në interes të shkencës së komunikimit
masiv duke u përqendruar në fushën e politikave të gazetarisë dhe komunikimit mbi tematikat
shprehen përmes njohurive të njerëzve dhe të opinioneve të tyre,siç shkruan në JD (Jourmalism
Degree) se përmes rrjeteve sociale apo uebsajteve, gazetarët dhe talentet mundë të provojnë të
shkruajnë mesazhe duke gjetur një balancim mes mediave, si një qelës për audiencë. 1
Kjo kohë e modernitetit karakterizohet nga një rritje, shpërndarje dhe ndërveprim të
shpejtë, dhe të vazhdueshëm të komunikimit nëpërmjet mediave në të gjithë globin duke bërë
kështu procesin e ndërmjetësimit një tipar thelbësor të shoqërisë dhe jetës së përditshme. 2

1

JD(journalism degree)fostering education&Career Development(2003-2018)http:/wwwjournalism.com/newmedia-journalism
2
Shkëlzeni Nirvana, 2013, Ndikimi i medias globale në kulturen dhe idenitetin e rinise shqiptare, Tirane punim
doktorate, http://www.doktoratura.unitir.edu.al/ëp-content/uploads/2016/09/NIRVANA-SHKELZENIDOKTORATURE.pdf
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Ky studim doktorate merr përsipër të trajtojë çështjen e ndikimit të mediave online dhe
rrjeteve sociale që shpërndajnë lajme tek popullata në periudhën bashkëkohore, që në kuptim të
gjerë ka të bëjë me periudhën aktuale të ndikimit të medias dhe rrjeteve sociale në
përditshmërinë e individit. Në një farë forme ky zhvillim teknologjik i medias ka sjellë shumë
risi dhe një revolucion në tërë shoqërinë tonë. Statusi social dhe profesional i gazetarit si një
temë që kërkon një qasje multidisiplinare për të identifikuar rrugët e informacionit dhe pasimit.
Shqyrtimi shkencor, si një objekt studimi në interes të shkencës së komunikimit masiv-medial
duke u përqendruar paksa edhe në fushën e gazetarisë dhe komunikimit mbi tematikat që
shprehen përmes njohurive të njerëzve dhe opinioneve të tyre. Vetë koncepti i gazetarit ka
kuptime të ndryshme dhe në përmasa të identitetit profesional nuk mund të jenë ndoshta
plotësisht të përcaktuara në liri të shprehjes dhe guximit për vendimmarrje të hapur për
opinionet dhe qëndrimet e tyre pasi që gazetari si i punësuar brenda një agjencie mediatike është
vetëm një punonjës i industrisë të medias. Shpesh politikat editoriale nuk janë afatgjata dhe
dominohen nga interesat e ditës së bizneseve që i mbajnë gjallë. Ose në rast se janë afatgjata në
kuptimin e linjave ideologjike, që operojnë me diversitete në terma kryesisht joprofesionale. 3
Gjithsesi, forca e medias është është barometër i demokracisë. Informimi mund të
konsiderohet si oksigjen i demokracisë. Informimi i drejtë dhe korrekt arrihet vetëm në saje të
mediave të lira. Liria e medieve është një nder shtyllat kryesore për funksionimin e një shoqërie
demokratike, dhe më të drejtë media konsiderohet si “fuqi e katërt” e një shteti, pas fuqive të
legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit.(Bacaj, 2010)4
Shpesh herë jemi dëshmitarë se mediumet tona janë të kufizuara të pasqyrojnë gjendjen
reale, kjo ndodh për shkak të presioneve që vijnë nga ana e pushtetarëve dhe tendencës që të
kenë një kontroll absolut mbi to. Në edicionet informative të mediumeve tona, sidomos
televizionit publik, vend kryesor zënë anët “pozitive” të punës së qeverisë, dhe shumë pak
informacione për anët e dobëta të kësaj.(Bacaj, 2010) 1

3

Nezaj Sami, 2013, Mediat e shkruara, menaxhimi kundër krizës, Tirane, http://www.doktoratura.unitir.edu.al/ëpcontent/uploads/2014/02/Doktoratura-Sami-Neza-Fakulteti-i-Histori-Filologjise-Departamenti-i-Gazetarise.pdf
4
Bacaj Valmir, 2010, Roli i medieve të lira për shoqërinë demokratike, artikull,Telegrafi , botuar më 19.11.2010.
https://telegrafi.com/roli-i-medieve-te-lira-per-shoqerine-demokratike/ last rewied February, 2018

19

Etika në Mediat Sociale: Rasti i Kosovës-Msc. Lirie Aliu-2019
Autoriteti Rregullativ i Kosovës (ART) mbledh rregullisht informata sa i përket
depërtimit të internetit prej ofruesve të shërbimeve të internetit përmes një pyetësori, të cilin e
plotësojnë çdo tre muaj. ART-ja është burimi zyrtar i informatave për gjendjen e
telekomunikacionit në Kosovë (përfshirë edhe depërtimin e internetit), si dhe shërben si burimi
kryesor i informatave në këtë sektor për kompani dhe institucione të ndryshme globale dhe
rajonale (duke përfshirë ITU-në të ardhmen); si rrjedhojë i është kushtuar më shumë vëmendje. 5
Paraprakisht mundë të theksojmë se kur flasim për statusin profesional të gazetarëve,
duhet ndërlidhur shumë edhe me statusin social që ka në atë kompani mediatike si pjesëmarrës
aktiv i saj në bashkëveprim me të tjerët brenda agjencive mediatike. Gazetari nuk është më ai i
dikurshmi sepse tani më ka filluar një shtrirje e re e gazetarisë drejt formave të reja të një
imponimi nga zhvillimet digjitale, duke e bërë atë të jetë pjesë integruese e këtij komunikimi.
Në planin e përgjithshëm shoqëror, në shkencat sociale

do të kemi rastin të paraqesim

zhvillimet e këtij studimi ku janë dy qasje kryesore që lidhen me kompetencat e gazetarit dhe
perceptimit të informatës nga audiencë e gjerë, qoftë në mediat online apo në rrjetet sociale,
duke pasur në objektiv etiken e gazetarisë dhe kredibilitetin e

tyre profesional.

Liria e të shprehurit është një e drejtë-kornizë e cila përmban disa elemente, si liria e informimit
dhe liria e shtypit dhe liria e mediave në përgjithësi që është bazuar mbi të drejtën e opinionit
dhe është në brendësi i lidhur me të. Paraqitjet e saj radhiten nga shprehja individuale e
opinioneve deri te liria institucionale e mediave. Liria e opinionit është një e drejtë absolute
civile, ndërsa liria e të shprehurit është e drejtë politike, e cila mund të jetë subjekt i disa
ndalesave. Liria e të shprehurit është një e drejtë e dyfishtë në sensin e lirisë për të ndikuar p.sh.
shprehja e opinioneve dhe ideve të të gjitha llojeve, dhe liria për të kërkuar dhe pranuar
informata dhe ide, të dyja në çdo formë – gojarisht, me shkrim apo të shtypura, në formë të artit,
apo nëpërmjet çfarëdo lloji të mediave, përfshirë këtu edhe teknologjitë e reja.
Kufijtë nuk mund të përdoren për të ndërhyrë në këtë të drejtë. Si pasojë, liria e të
shprehurit është një pjesë përbërëse e “të drejtës për komunikim”.

5

Fazliu Agron, gusht, 2013, SSTIK(Shoqata per teknologji te informacionit dhe te komunikimit ne Kosove,
Depertimi dhe perdorimi i internetit ne kosove,
http://www.mfaks.net/repository/docs/STIKK_raport_alb_2013_short_web.pdf
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Një deklaratë për këtë të drejtë tashmë është skicuar, por pasi që është një përpilim i të
drejtave ekzistuese të njeriut (siç është, jashtë lirisë së të shprehurit, të drejtës së lirisë së
mendimit, ndërgjegjes dhe religjionit, e drejta për të marrë pjesë në jetën kulturore dhe e drejta
për intimitet) më parë se një e drejtë e re, koncepti nuk është ende i qartë. 6

1. PARAQITJA E PROBLEMIT
Çdo vend që përjeton udhëtimin drejt proceseve të transformimit politik, ka padyshim
specifikë dhe eksperiencë unike. Në një përkufizim të studiuesve T Karl dhe C Schmitter,
tranzicioni nuk është veçse, ”…një periudhë e madhe e pasigurisë politike,,. Ndërrimi i
regjimeve pa diskutim konsiderohet një proces i vështirë (Zotaj, 2014) 7
Pas zgjedhjeve të vitit 2014 në Kosovë, një shqetësim specifik ka qenë efekti i lajmeve të
rreme, siç është transmetohej në mediat sociale. Lajmet më të njohura të lajmeve u shpërndanë
më gjerësisht në Facebook sesa ngjarjet kryesore të lajmeve më të njohura në RTK,RTV21 etj.
“Në një reagim zyrtar, dërguar mediave nga Zyra për Informim e Komunës së Fushë-Kosovës,
këta të fundit kanë akuzuar Kohën Ditore se është bërë pjesë e shpifjeve kundër kësaj komune.
Në këtë reagim ata kanë dhënë edhe arsyetimet dhe si burim të këtyre shpifjeve ata drejtojnë
gishtin kah Ylber Islami i Vetëvendosjes.”8
Shumë njerëz që shohin lajme të rreme i besojnë ata duke menduar se ky apo ai
transmetues apo portali është më i drejtë apo me korrekt në varësi të preferencave, pra lajmi
dallonte dhe në të njëjtën kohë njerëzit ndaheshin në të preferuarit dhe jo të preferuarit e tyre
pra. ”Ky portal ka lajmet më të mira online se flet drejtë e duke e mbrojtur Kryeministrin e tjetri
preferon të shahet Kryeministri”. Duke vënë këto fakte së bashku, një numër komentuesish dhe
lexuesish kanë komentuar pro dhe contra lajmit aty për aty nëse do kishin mundësinë e
komentit.

6

Liria e te shprehurit dhe liri a e mediave, 2006. http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETCHauptseite/manual/versionen/albanian/express_media/express_media.pdf
7
Zotaj Elda, 2014, Tranzicioni politik dhe roli i tij në marëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, temë
doktoranture/pdf
8
http://www.gazetaexpress.com/lajme/komuna-e-fushe-kosoves-akuzon-kohen-ditore-se-po-shpif-per-ta-mefabrikime-te-vvse-81887/?archive=1/E enjte, 19 Shkurt 2015 21:00
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Qëllimi ynë në këtë punim është të ofrojmë sfond teorik dhe empirik për ta përkufizuar
këtë debat të vazhdueshëm mbi etikën në mediat sociale.. Ne do të fillojmë duke diskutuar
pasimin e lajmeve të rreme në portalet më të njohura informative në Kosovë. Ne përgjithësi
pavarësisht të gjithave ne do të konceptojmë lajme të rreme si sinjale të shtrembëruara që nuk
lidhen me të vërtetën dhe denigrimin e individit dhe presionin politik në media. Lajme të rreme
nuk mund të parashikojnë saktësisht efektin edhe sepse disa lexues mund të gëzohen nga lajmet
partiake.

Një portal është një faqe hyrëse për një temë të dhënë. Portali plotëson artikullin

kryesor të subjektit duke futur lexuesin në artikujt kryesor, imazhet, dhe kategoritë që
përshkruajnë më tej subjektin. Ato gjithashtu përfshijnë listat që janë përdorur kryesisht nga
redaktorët e Wikipedias. Aty mund të gjeni listën e portaleve apo kategori portalesh me radhitje
alfabetike. Në këtë studim jam përpjekur që dyshimet se mediat online dhe rrjetet sociale shpesh
raportojnë lajme jo mjaftueshëm të argumentuara dhe të vërtetuara. Argumenti im qëndron në
atë se si lexuese e rregullt e portaleve online, nuk përzgjedh ndonjë portal të veçantë, sepse
pothuajse të gjitha janë njësoj, duke bërë ndonjë dallim tek disa rubrika, që në të vërtetë nuk
janë lajm, por ndonjë kuriozitet në botë, dhe kanë dizajn të ndryshme.

2. RËNDËSIA E STUDIMIT
Gjithçka në gazetari nis dhe mbaron me lajmin, informacionin e freskët që përmban
përgjigjet e gjashtë pyetjeve elementare (Kush, kur, ku, çfarë , pse dhe si) rreth ngjarje të
caktuara. ( Kipling 1865-1936.9 (2016.12)
Allan Bell, thotë se lajmet i përmbajnë rrëfimet dhe pamjet e ditës sonë. (Bell 1991;2) 10.
Media masive e sidomos dekada e fundit prek opinionin publik me informacionet online nëpër
portale të gazetave lokale duke bërë të mundur që grupet e mëdha të njerëzve të shpërndarë
gjerësisht të zhvillojnë qëndrime kolektive në lidhje me çështjet publike dhe politike; qasja në
gazeta online si mënyrë me thjeshtë a u tregon njerëzve se cilat çështje janë të rëndësishme dhe
e motivon publikun të veprojë.
9Wynford Hicks, Adams Sally, Harriett Gilbert, Tim Holmes, Jane Bentley 2016, Writing for Journalists,

Routledge US
10
Bell ,Allan. 1991 “The Language of News Media”, Blackwell UK.
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Ekspozimi ndaj këtyre mediave aktivizon bindjet e njerëzve ose i shkakton ato për të formuar të
reja. Si rezultat, ata na kontrollojnë mendjen dhe kanë aftësinë për të ndikuar në opinionin
publik e sidomos për shkak të qasjes më të lehtë (Telefonat e mençur, tabletë-tët e ndryshëm,
PC etj). Në një artikull të botuar në EJO, shkruan se njeriu nuk mund ta shohë gjithçka si të
shitshme, nuk mund ta shohë gjithçka si çështje tregu. Ka gjëra që nuk kanë çmim, që nuk
shiten dhe që nuk blihen.(Zekthi, 2017) 11
Studimet për mediat online sot janë një domosdoshmëri edhe në Kosovë. Këto studime
nuk duhet të mbesin vetëm në sirtarët e universiteteve vetëm si punime, por ato duhet të
ndihmojnë si burime për të kuptuar strukturën, veprimtarinë, influencën dhe identifikim të
opinioneve të publikut për mediat (portalet/gazetat) online dhe rrjetet sociale. Diskutimi i
studimit do të fokusohet në shoqatat mediatike rreth çështjeve të burimeve të informacionit dhe
kodeve etike. Këto dy kritere janë thelbësore në arritjen e kredibilitetit në lajmet e shfaqura në
internet dhe portalet Kosovare.
Duke analizuar gjendjen e tanishme në media, qëllimi është vlerësimi i faktorëve që janë
identifikuar si rreziqe për integritetin e medias dhe të individit.
Mostër Hulumtimi janë qytetarët e Kosovës. Respondentët janë mostra të rastit e jo mostra të
përzgjedhura. Studimi përfshinë periudhën nëntor 2017 deri në fund qershor 2018.
Ky punim do të bazohet në një hipotezë kryesore dhe tre nën-hipoteza apo hipoteza ndihmëse.

11

Zekthi Fitim,2017, Artikull: Nëse je i shikueshëm, a je i suksesshëm? European Journalism Observatory(EJO),
22.12.2017, https://al.ejo-online.eu/media-dhe-politika/liria-e-medias/media-nese-je-shikueshem-je-suksesshem
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3. STRUKTURA E PUNIMIT
Qëllimi i këtij punimi shkencor është identifikimi i mundësive për të kontrolluar lajmet e
plasuara në mjediset ku vepron komuniteti. Nga ky qëllim unë kamë vënë një:
Hipotezë kryesore dhe tri hipoteza dytësore.
Hipoteza kryesore-Qytetarët e Kosovës nuk kanë mundësi reale ti kontrollojnë lajmet që
plasohen në mjediset e tyre.
Hipotezat dytësore:
H1-Qytetarët e Kosovës kanë mundësi të kufizuara që ti kontrollojnë faktet dhe të demaskojnë
lajmet e rrejshme.
H2- Qytetarët shpeshherë janë nën ndikimin e lajmeve të pavërteta gjë që i jep kahje të
gabueshme participimit të tyre në jetën shoqërore – politike në vend.
H3-Institucionet shtetërore në Kosovë nuk mbajnë aq sa duhet llogari për përhapjen e lajmeve
të pavërteta që ndikojnë negativisht në demokratizimin dhe informimin e plotë të qytetarëve.
Pyetjet hulumtuese:
 Cilat janë qasjet në mediat online nga qytetarët dhe si i vlerësojnë lajmet online dhe
rrjetet sociale?
 A ka lajme të rrejshme në mediat e Kosovës dhe sa debatohet për to nga gazetarët dhe
shoqëria civile?
 Sa janë të pavarura mediat dhe a kanë ndikim politika dhe grupet e biznesit ne media?
Pra, hulumtim i cili ka për qëllim të nxisë dhe mbrojë vlerat e medias së lirë, të pavarur
dhe të përgjegjshme në Kosovë dhe dhënia e një shembulli konkret. Demokracia mbështetet te
liria e shprehjes, liria e fjalës, dhe liria e medias. Edhe pse secila gazetë online është një
institucion përgjegjës për artikujt e saj, përsëri një gazetar kibernetikë duhet të mbron pronën
intelektuale, drejtësinë dhe besueshmërinë e informatës së tij. Nga studimi pritet që analizimi i
të dhënave të vërtetojë hipotezat e parashtruara.
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Ky punim nuk ka për qëllim të identifikojë apo studioj ndonjërin prej portaleve online në
veçanti, por mediat online dhe plasimi i lajmeve në rrjetet sociale do të studiohen në përgjithësi.
Thelbi i procesit të studimit është mundësia e lexuesit dhe shoqërisë për të ndikuar në
informatat e dala nga mediumet mediatike, që bëhen problematike, sepse demokracia është
akoma në fazën e saj të brishtë. Në një doracak –dokument për etiken hulumtuese ku thotë se,
“.... termi “media sociale” mund t’i referohet çdo lloji të rrjetit social, me përjashtim të email-it.
Platformat e mediave sociale si Twitteri, Facebooku dhe Instagrami janë veçanërisht të kërkuara
nga hulumtuesit/et për shkak të shtrirjes dhe popullaritetit, por ato gjithashtu punojnë me të
dhënat e grumbulluara nga forumet e diskutimit, dritaret e bashkëbisedimit, dhe nga uebfaqet e
blogimit si Wordpress.12
Njëra nga çështjet më shqetësuese, sa u përket të dhënave në mediat sociale, është se
deri në çfarë mase këto të dhëna duhet të konsiderohen publike apo private.

4. ANONIMITETI
Anonimiteti është element kryesor në etikën e hulumtimit, veçanërisht në praktikat
cilësore të hulumtimit, apo kur të dhënat shpërndahen nga grupi i hulumtuesve. Shqetësimet
rreth anonimitetit dhe të dhënave online nuk janë të reja - Kleinbergu theksoi mundësinë e
shkeljes së anonimitetit me të dhënat në mediat sociale në vitin 2007. Me format tradicionale të
hulumtimit, të dhënat mund të anonimizohen drejtpërdrejt, në mënyrë që pjesëmarrësit të mos
identifikohen. Megjithatë, kur punohet me të dhënat e mediave sociale, anonimizimi i tyre është
më i komplikuar.
Kjo më jep të drejtën që të mundë të konkludoj se njerëzit e medias dhe gazetarët duhet
të jenë më të përgjegjshëm, me moral të fortë, dhe me njohuri të mjaftueshme për kodet etike. A
po si shkruan në JD se, “mediat e reja online ofrojnë më shumë interaktiv audiovizual duke
stimuluar për eksperienca të reja’.

12

Dr. Leanne Townsend dhe Prof. Claire Wallace Universiteti i Aberdeenit (SCO-K dhe KCSF), 2017 Hulumtimi
në mediat sociale: Udhëzues për etikën, http://presscouncil-ks.org/wp-content/uploads/2015/04/Hulumtimi-neMediat-Sociale-Udhezues-Per-Etiken-.pdf
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Me shumë tregime të ndryshme dhe ‘fakte’ online dhe është vitale që gazetarët të jenë
me integritet duke plotësuar qëllimet e tyre etike me tregimin e së vërtetës. 13
Vetë koncepti i gazetarit ka kuptime të ndryshme dhe në përmasa të identitetit
profesional nuk mundë të jenë ndoshta plotësisht të përcaktuara në liri të shprehjes dhe guximit
për vendim marrje të hapur për opinionet dhe qëndrimet e tyre pasi që gazetari, si i punësuar
brenda një agjencie mediatike është vetëm një punonjës i industrisë të medias. Gazetari nuk
është më ai i dikurshmi sepse tani më ka filluar një shtrirje e re e gazetarisë drejt formave të reja
të një imponimi nga zhvillimet digjitale, duke e bërë atë të jetë pjesë integruese e këtij
komunikimi. Tjetër status profesional kishte gazetari në një shoqëri kur ekzistonte vetëm shtypi
i shkruar, dhe mediat audio vizive dhe është krejt tjetër tani kur industrializohet një material i
shtypur dhe shpërndarja e cila varet shumë nga evoluimi i teknologjive të komunikimit si
kompjuteri dhe telefoni i mençur. Bashkë me transformimin e mjeteve e të teknologjisë të
profesionit të gazetarisë. Statusi socio-profesional i gazetarit varet shumë nga gjendja objektive
e profesionit të gazetarit, i cili veç shumë rrethanave të tjera përcaktohet edhe nga shoqëria që
ndodhemi dhe pronarët e mediave e që kjo ka qenë edhe arsyeje e studimit tim në raport me
besueshmërinë

5. QASJA E STUDIMIT
Qasja e këtij studimi është e tipit kuantitativ-deskriptiv dhe një pjesë tjetër i takon
studimit kualitativ përshkrues dhe krahasues dhe atij historik. Mjeti për të mbledhur të dhënat
ka qenë një anketë e strukturuar me pyetje të hapura dhe me mundësi të përgjigjeve me disa
opsione edhe atë nga dy opsione dhe me mbi 3 opsione. Kanë pasur të drejtë të përgjigjen vetëm
në njërin opsion. Nëse kanë rrumbullaksuar më shumë se një opsion, përgjigjja e tillë nuk është
kalkuluar. Anketa me referenca valide, duke shfrytëzuar shumë burime nga sfondi teorik. Secili
pjesëmarrës i studimit ka pasur mundësinë të lexoj paraprakisht letrën shoqëruese me të gjitha
informatat.

13

JD (journalism degree) fostering education&Career Development(2003-2018) http:/www.journalism.com/newmedia-journalism
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Pjesëmarrja ka qenë vullnetare, dhe nuk i u është kërkuar të identifikohen në asnjë lloj
forme. Pjesa e parë e anketës përmban vetëm tre kritere për të përshkruar mostrat e studimit.
Grupet e fokusit të ndara në sociologë-politologë dhe gazetarë-redaktorë.

6. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Shumica e literaturës ka qenë në gjuhën shqipe dhe angleze. Janë shfrytëzuar burime të
ndryshme si libra, zhurnalë, portale online, ueb faqe etj. Analiza empirike është shtrirë në
treguesit kryesor të matjes së shkallës së kredibilitetit, validitetit, etikës dhe demokracisë për
mediat dhe rrjetet sociale online. Në trajtimin e variablave është tentuar të ruhet pa-anësia. Në
këtë punim besoj se do të ketë të dhëna valide, dhe për lexuesin dhe hulumtuesit është një ofertë
e mirë, ku pasqyrohet puna e mediave online si veprimtari si çdo lloj tregu tjetër si dhe ofrohet
mundësia e ofertave aktuale që ofrojnë portalet dhe mediat sociale në Kosovë, bazuar në
perceptimin e opinionit publik që ishin pjesëmarrës aktiv të studimit.
Sfondi teorik është i ndarë 3 kapituj. Secili nënkapitull përmban të dhëna të mjaftueshme
që janë të ndërlidhura me objektin e studimit dhe hipotezat e studimit.
Kapitulli i parë ngërthen në vete sfondin e njohurive dhe të gjeturave globale për
Historinë e medieve online, sfidat, dobitë dhe besueshmërinë nga ana e publikut.
Kapitulli i dytë është i përbërë nga sfondi teorik ku janë të përshkruara të gjitha ligjet ,
kodet etike dhe rregullat për një gazetari të mirëfilltë dhe profesionale.
Kapitulli i tretë, kryesisht ka të bëjë me çështjet etike në gazetarinë profesionale më
nivelin global dhe në Kosovë, shprehur përmes punimeve hulumtuese, diskutime ve në tryeza
debati dhe artikujve të botuar nga vetë gazetarët e Kosovës, Shqipërisë, rajonit dhe të vendeve të
tjera të botës.
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7. DISKUTIMI I REZULTATEVE
Diskutimi i rezultateve është i ndarë në 4 kapituj:
Kapitulli i parë përshkruan Historinë e lajmeve onlinet, duke identifikuar mënyrën e
qasjes në mediat online dhe rrjetet sociale, dhe dobia e lajmeve online për individin.
Kapitulli i dytë përshkruan Ligjet dhe përpjekjet e shumta mbi lirinë e fjalës por edhe
tejkalimet dhe si mund të sanksionohen sipas ligjeve ekzistues në Kosovë dhe jashtë saj. por i
konsumon si të tilla.
Kapitulli i tretë ngërthen në vete edhe të gjeturat e ndikimit të politikës dhe grupeve të
biznesit në mediat e Kosovës mbi se cilat janë mendimet e opinionit për rolin e medias në
raportimin e lajmit të besueshëm duke identifikuar se lajmet e rrejshme i heton edhe audienca,
në përgjithësi shkeljet etike dhe lajmet e rrejshme.
Kapitulli i katërt përshkruan metodologjinë e punës hulumtuese, qasjen, instrumentin
për grumbullimin e të dhënave, vendin, grupin e cakut dhe grupet e fokusit dhe demografinë.
Kapitulli i pestë shpjegon dhe përshkruan

të gjeturat e studimit nga opinionet e

publikut sa i përket çështjeve etike në lajmet dhe shkrimet në mediat online dhe rrjetet sociale,
rezultatet e paraqitura në grafikone dhe të diskutuara gjerësisht.
Kapitulli i gjashtë, në këtë kapitull është diskutimi, përfundimet dhe rekomandimet e
dhëna nga të gjeturat kryesore si pjesë e vërtetimi apo rrëzimit të hipotezave.
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Kapitulli

Historia e lajmeve
online dhe zhvillimi i
portaleve

1.Monitorimi dhe zhvillimi i portaleve
2. Gazetaria, audienca dhe lajmet në mediat online
3. Balancimi i të drejtave të medias dhe media digjitale
4. Ndikimi i rrjeteve sociale dhe gjendja e medias sociale
5. Shteti dhe përfitimet nga portalet
6.Krijimi i imazhit

29

Etika në Mediat Sociale: Rasti i Kosovës-Msc. Lirie Aliu-2019

HISTORIA E LAJMEVE ONLINE DHE ZHVILLIMI I PORTALEVE
Në vitin 1993, nja dy muaj pas fillimit të shfletuesit të parë të internetit,’Mosaic”,
Departamenti i Gazetarisë i Universitetit të Floridës lancoi atë që përgjithësisht konsiderohet të
jetë faqja e parë e gazetarisë në internet. Ishte një faqe shumë bazike, statike, me një pamje të
murit të kuq të vetë Departamentit të Gazetarisë. Ato u përditësuan vetëm herë pas here, në
mbrëmjet e fundjavave, kur makina nuk ishte në përdorim nga të tjerët, duke punuar në një
procesor 486-25 me 4 megabajt RAM. Rreth një vit më vonë, në nëntor të vitit 1994, Daily
Telegraph i Britanisë së Madhe nisi “Electronic Telegraph”, e cila ishte një faqe e ngjashme
statike, me artikuj njëri në krye të tjetrit. Publikimi në internet ndoqi ritmin e botimeve të
shtypura, duke postuar përmbajtje në internet një herë në ditë. Në një artikull të vitit 2001,
Derek Bishton detajoi detajin e Telegrafit elektronik: të eksplorojë mundësitë e reja
teknologjike dhe komerciale, si dhe hapësirën për lancimin e “Telegrafit” si një markë online
(Bishton, 2001)14.
Por një gjë duhet ditur para se të kalohet tek gazetat online se Gazeta e parë në botë e
botuar rregullisht u botua në periudhën 1605-1609. Por, Suedia ishte e para që në vitin 1766
miratoi ligjin që mbronte lirinë e shtypit. Vazhdimisht që nga atëherë, rolet e shtypit dhe lirisë
së medias konsiderohen thelbësore në shoqëritë demokratike dhe mbrohen nga kushtetuta ose
ligje duke garantuar lirinë e shtypit. Në Shtetet e Bashkuara, periudha midis viteve 1890 dhe
1920 shpesh përmendet si "Epoka e artë e medias së shkruar" kur baronët e shtypit si Joseph
Pulitzer ndërtojnë perandoritë botuese.
Në vitin 1920, industritë e gazetave filluan të përballeshin dhe sfidoheshin shumë nga
radiostacioni. Në 1935-36, televizioni u prezantua si medium i lajmeve dhe u zhvillua në vitet e
50-ta.15 Por ajo tani që ndodhe me zhvillimin e teknologjisë kufiri i të drejtave , etikës apo
moralit gazetaresk nuk ka asnjë ngjashmëri me atë që nisi si diçka mbi informimin e drejtë.

14
15

http://www.telegraph.co.uk/news/1471964/From-ET-to-TD.html

Sacha Wunsch, Vinsent at all (OECD), 2010, The report has benefitted from multiple inputs provided by
delegations and external experts as referenced in the ‘Background‘ section, Organisation for Economic Cooperation and Development 11-Jun-2010, It is published on the responsibility of the Secretary-General of the
OECD. http://www.oecd.org/sti/ieconomy/45559596.pdf
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Disa mekanizma më të rëndësishëm për përhapjen e maskultures dhe ndër mekanizmat
më të vjetër përmes të cilit ka filluar ekspansioni i kulturës masive është shtypi ku zakonisht
numërohet gazeta,revista,libri etj.
Për këtë flet edhe sociologu Marshall Mekluan “Gjithësia e Gutenbergut-qytetërimi i
librit” që në mënyre të qartë përçon alegorinë përtej kohore për rolin jetik të makinës së
shtypjes. Zakonisht mekanizëm më tipik i mediave konsiderohet gazeta e cila ne rolin e
një“tellalli” informonte opinionin për të gjitha ngjarjet më karakteristike ne shoqëri. Stripi në të
vërtetë e luan rolin e një reviste argëtuese ilustrative, ku përmes vizatimeve dhe tekstit
ilustrohen ngjarjet të karakterit aventurier,kriminalistik,social,erotik etj. 16
Kriza që përfshiu industrinë e medias dhe gazetarinë është mbi të gjitha krizë e
modeleve ekzistuese të funksionimit të medias. Për rrjedhojë, jemi në një mendje me Paul Starr,
i cili tërheq me të drejtë vëmendjen te lidhja e drejtpërdrejtë midis rënies së industrisë së
gazetave dhe ngritjes së formave të reja të korrupsionit: “Gazetat nuk na kanë dhënë vetëm
mbulimin e lajmeve. Ato i kanë dhënë publikut një mjet të fuqishëm kontrolli mbi shtetin dhe
ky mjet tani është në rrezik. Nëse e marrim seriozisht nocionin e gazetave si pushtet i katërt apo
një degë e katërt e qeverisjes, fundi i epokës së gazetave nënkupton një ndryshim në vetë
sistemin tonë politik. Gazetat kanë ndihmuar për të kontrolluar prirje të korruptuara si në
qeverisje ashtu dhe në biznes. Nëse duam të shmangim një epokë të re korrupsioni, atëherë
duhet ta sigurojmë atë pushtet në mënyra të tjera. Teknologjitë tona të reja nuk i nxjerrin në
pension përgjegjësitë e vjetra që kemi” (Starr 2009).
Lufta kundër korrupsionit në media, përfshi ekspozimin e marrëdhënieve jo transparente
të pronësisë dhe metodave të financimit si dhe kritika për rënien e gazetarisë si praktikë e
kontrollit publik mbi funksionimin e institucioneve qeveritare, është në të njëjtën kohë një luftë
për demokracinë.

16

Sulejmani ,Metush .2011 .USHT Administrat Publike-sistemet e Informimit Publik, Kumanovë ,
https://www.slideshare.net/tafo2010/sistemet-e-informimit-publik
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Qëllimi i kësaj analize është jo vetëm të identifikojë praktikat negative në funksionimin
e medias por edhe të vendosë forma të reja të funksionimit të medias dhe redaktimit profesional
, në të cilat lufta për integritetin e medias të jetë e tillë që të përcaktojë një dialog midis medias
(gazetarëve) dhe publikut.
Kjo do ta ndihmonte median të flakte tej zgjedhën e varësisë nga qendrat private të
pushtetit dhe të bëhej e varur nga publiku.

Industria mediatike, ka një natyrë tejet

gjithëpërfshirëse, ndaj nuk mund të pohojmë kurrsesi që ajo përmbush vetëm funksionin e
përcjellëses së informacionit. Domethënia e medias do të zhvlerësohej, nëse ajo trajtohet vetëm
në aspektin e përcjellëses së informacionit, pra pa u marrë në konsideratë misioni i saj si agjenci
e rëndësishme socializuese.
Sot gjigantët e rrjeteve sociale kërkojnë të zënë vendin e portaleve të mëdha të
dikurshme (Google, Yahoo, MSN...) si portë e vetme hyrëse e Ueb-it dhe më shpesh përdoren si
postë elektronike për të komunikuar. Ato janë vende të privilegjuara të informacioneve të
menjëhershme dhe të ndara me audiencën. ... dhe që shpesh i mund mediat kur është fjala për të
dhënë informacione të rëndësishme dhe tendenca.
Pas shumë vitesh përpjekjesh për t’u vendosur sa më mirë që të jetë ë mundur
kundrejt kërkimeve Google, mediat tradicionale priren të synojnë racionalizimin në vend të
mediave sociale; domethënë të bëjnë gjithçka për të ekzistuar aty ku njerëzit jetojnë dhe
shkëmbejnë . Aty ku çdo informacion është i arritshëm menjëherë dhe mund të komentohet në
kohë reale. Për mediat, koha reale është mbret.17
Duhet të theksojmë se bashkëveprimi midis institucioneve sociale, ndërton një
kompleksitet të mirëfilltë të profilit shoqëror. Pra, ndarja klasike e institucioneve sociale, nuk
nënkupton aspak pavarësinë që kanë ndaj njëri-tjetrit, përkundrazi dëshmon mbi pamundësinë e
të plotësuarit e të gjithë funksioneve në mënyrë autonome. 18

17

Scherer, Eric,2011, “A na duhen më gazetarët” përkthimi dhe botimi shqip, Papirus 2012. Tiranë. Fq. 57
Logu, Klajdi, 03.06.2018, ndikimi I medias në manipulimin e qendtimeve politike te opinionit public,
https://al.ejo-online.eu/media-dhe-politika/ndikimi-i-medias-ne-manipulimin-e-qendrimeve-politike-te-opinionitpublik
18
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Media tradicionale nuk mundi të qëndrojë, si një standard që të “orientojë” median
online, përkundrazi, u ndikua edhe nga etja e të tërhequrit lexues, në kushtet kur konkurrenca
dhe sigurimi i financimeve është betejë xhungle. Por cili është dëmi që po pësojmë? Mendoj si
dy më të rëndët. Shkatërrimi i gazetarisë dhe shkatërrimi (keq edukimi) i shoqërisë. 19
Joseph Pulitzer, më shumë se një shekull më parë, ka thënë: Një shtyp cinik, mercenar,
demagog, me kalimin e kohës do të prodhojë një popull po aq të ulët sa vetja e vet. Të mos
habitemi, me etjen për lexues, ne po ndikojmë aq fort në shkatërrimin e kësaj gjenerate, sa nuk
do të ketë gjykatës ta na ndëshkojë në të ardhmen.20 Media është mjeti nëpërmjet të cilave
behët e mundur shpërndarja e dijes drejt një pluraliteti marrësish ose shfrytëzuesish
informacioni pa dallim.21
Në librin e Mekulit,, Media dhe Politika, shkruan:“Disa profesionistë të shkencave të
komunikimit dhe të mediave shkojnë aq larg saqë rregullimin e sistemit politik të kohës e
quajnë Mediokrati. Sipas tyre, ne kemi një shoqëri të udhëhequr, të përpunuar dhe të gatuar nga
mediat masive e jo nga populli,ashtu siç e mendojnë të tjerët. Pa dyshim, mediat kanë fuqi mbi
pranuesin, pra kanë fuqi e mundësi të ndikojnë në mendimet dhe qëndrimet tona.
Veçori tjetër e rëndësishme dhe e pashmangshme e mediave është fuqia dhe ndikimi i
madh i tyre në thelbin dhe në përmbajtjen e porosisë që këto kanë. Pra, këto vendosin se çfarë
do të debatohet, në çfarë mënyre dhe kush “do të ketë leje” për të marrë pjesë aktive në debatin
publik. Është shumë me rëndësi që të shqyrtohen dhe analizohen të dyja këto fuqi, në qoftë se
dëshirojmë të studiojmë rolin e mediave në raport me debatin publik.” 22
Historia e krijimit të mediave në Kosovë që kanë bazë internetin është relativisht e re.
Krijimi i faqeve informative me ndikim në opinionin publik është popullarizuar në dekadën e
fundit pavarësisht se mediat tradicionale kanë qenë të pranishme online edhe më herët.

19

Kikia, Mentor, 2018, Gazetaria e ,, Like,, eve që po dëmton gazetarinë dhe shoqërinë, botuar më 10 maj , 2018
në EJO, https://al.ejo-online.eu/mediat-e-reja/gazetaria-e-like-eve-qe-po-demton-gazetarine-dhe-shoqerine
20 Kikia Mentor, 2018, Gazetaria e ,, Like,, eve që po dëmton gazetarinë dhe shoqërinë, botuar më 10 MAJ , 2018
NË EJO, https://al.ejo-online.eu/mediat-e-reja/gazetaria-e-like-eve-qe-po-demton-gazetarine-dhe-shoqerine
21
Spahiu Alma, 03.05.2016, Erika në media, publikuar ne Media, https://123456procom.ëordpress.com/2016/05/03/etika-ne-media/
22
Mekuli, Gezim,2006,”Mediat dhe politika” ,Mekuli Press, Oslo, fq.15
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Qëndrueshmëria e dobët financiare ka bërë që gazetat të zhvillohen më ngadalë në një
kohë që audienca ka ikur me kërkesat e saj në botën digjitale. Disa prej të përditshmëve
kosovare janë mbyllur e disa të tjera kanë kaluar tërësisht në versionin online. Për shembull, në
muajin dhjetor të vitit 2015 janë shtypur numrat e fundit të gazetës «Tribuna». Pas shumë
përplasjeve të pronarit me gazetarë për shkak të vonesës së pagave, kjo gazetë u mbyll për të
kaluar në versionin online dhe televizion. Tre vite pas, gazetarët e këtij mediumi sërish
ankohen, sepse nuk u janë dhënë rrogat. Në vitin 2010 një grup prej tre gazetarësh themeloi
portalin Indeks Online, atëbotë kreativ në dizajn dhe në plasimin e lajmeve. Sot ky portal nuk
është në pronësi të gazetarëve. Gazeta Express braktisi botimin e shtypur për të kaluar tërësisht
online dhe për një kohë të shkurtër u bë prijëse sa i përket ndjekjes nga ana e lexuesve apo
klikuesve. Në Këshillin për Mediat e Shkruara, organ ky që angazhohet për etikë dhe
profesionalizëm në gazetari, janë të anëtarësuara gjithsej 27 media të shkruara; në kohën e
shkrimit të këtij artikulli. Këtu bëjnë pjesë gazetat e përditshme, portalet e lajmeve, gazetat
periodike, revistat dhe agjensitë e lajmeve. Numri më i madh i anëtarëve i takon mediave
online. Por, ka edhe dhjetëra portale të tjera që nuk janë anëtare të këshillit – megjithatë, këshilli
trajton edhe ankesat kundër mediave të shkruara joanëtare.23
Kosova numëron mbi 300 portale të cilat nuk kontrollohen nga asnjë institucion për
shpërndarje të lajmeve të rrejshme, ose pjesërisht të rrejshme. Shumica e gazetave online në
Kosovë nuk e zbatojnë kodin e mediave, lajmet që paraqesin nuk janë të verifikueshme për sa i
përket burimit prej nga vijnë, fakti dhe të dhënat janë zëvendësuar nga hamendësimet dhe
opinionet personale të gazetarëve, lajmet që merren nga portalet e tjera, në shumicën e rasteve
nuk e tregojnë burimin fillestar, dezinformojnë opinionin publik dhe manipulojnë opinionin
publik. Portalet në Kosovë janë të dy llojeve, gazeta të përditshme që janë shndërruar edhe në
portale, dhe gazeta që funksionojnë vetëm online, pra si portale.

23

Berisha,Arta, 2018, https://al.ejo-online.eu/profesionalizmi-ne-media/gazetaria-e-medias/rruga-e-veshtire-drejttransformimit-te-mediave-ne-kosove botuar mw 24 gusht,2018
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Portalet më të njohura në Kosovë janë: Express, Zëri, Kosova sot, Infopress, Bota sot,
Telegrafi, Infokusi, Insajderi, Koha, Periskopi etj. Shumica e këtyre, ose udhëhiqen nga persona
të partive politike, ose mbajnë haptazi anë politike..24
Gazetaria e vjetër ndihet e rrezikuar nga kjo hapje e papritur e tregut dhe ndonjëherë
përpiqet të barazojë lajmet on-line me lajme të dorës së dytë, disi të pabesueshme, ose shqip: me
‘fake news.(Murati, 2017)25
Ky fenomen mund të luftohet edhe nga reforma në drejtësi. Sipas Hasanaliaj, për të
trajtuar më mirë çështjen e ngritur në këtë studim më është dashur të hulumtojë shumë, për të
arritur nivelin që konkluzionet e punimit të jenë kredibile e të bazuara në argumente.
Si fillim dua të them që nuk është e vështirë të vihet re një lloj tensioni etik midis medias së
shkruar dhe asaj online. Në disa raste vërehet që gazetaria tradicionale nuk e fsheh një lloj
përbuzjeje për gazetarinë online dhe kjo është deri diku e kuptueshme. Mediat online, ose ato që
quhen rëndom portale, por edhe rrjetet sociale e kanë demokratizuar median në tërësi, duke
goditur në disa raste identitetin e medias tradicionale. Vëzhgimi nxjerr në pah se gazetarët që
punojnë në portale nuk e sigurojnë informacionin nga raportimi në terren. Tetë prej tyre nuk
kanë ndjekur ndonjëherë në mënyrë të drejtpërdrejtë ndonjë konferencë për shtyp. Gjashtë nga
10 gazetarët e intervistuar nuk kanë intervistuar asnjëherë në mënyrë të drejtpërdrejtë ndonjë
personazh. Kushtet e punës rezultojnë të jenë të vështira për gazetarët, të cilët punojnë në
portalet informative.
Shtatë nga gazetarët e pyetur marrin një pagë mujore, e cila nuk i kalon 35,000 lekët dhe
vetëm në tri raste të tjera paga raportohet pak më e lartë se ky nivel. Në pesë raste sigurimet
shoqërore dhe shëndetësore nuk paguhen, pasi të punësuarit janë studentë. Redaksitë e ortaleve
janë mesatarisht me nga gjashtë gazetarë. Presioni për të transmetuar lajmin e fundit, në një
hapësirë të tejmbushur nga mediat e tjera, është tejet i lartë.26

24

Stafasani, Orjela 29 November 2017 https://www.eurozine.com/11258-2/
Murati, Erl, 2017, Sfidat e etikës në median online European Journalism Observatory(EJO)
https://al.ejo-online.eu/etika-dhe-cilesia/sfidat-e-etikes-ne-median-online 15.12.2017, (Postuar si Public ne
profilin e Facebook të Erl Muratit
26
Hasanalijaj ,Inva, 2017, Portalet informative, gazetarët nën presionin e klikimeve, https://al.ejoonline.eu/kryesoret/portalet-informative-gazetaret-nen-presionin-e-klikimeve.10 QERSHOR , 2017
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Nga kjo perspektivë vlerat, normat dhe rregullat e tregut mediatik, duhet të bëhen
objektivë e secilës kompani mediatike dhe e vetë shoqërisë sonë. Realizimi i këtij studimi që
përfshinë pothuajse të gjithë fushën mediatike, është përtej mundësive të mia, prandaj ka pasur
një sërë kufizimesh. Këto kufizime kanë të bëjnë me temat e shtjelluara dhe sferat që ju
përkasin. Gazetaria online ka mjaft probleme të tjera, të karakterit teknik. Nëse do të
përzgjedhësh 5 apo 10 portale qofshin ato të Kosovës apo ato shqiptare, do t’u fshehësh logon
identifikuese e do të lexosh vetëm tekstet e tyre do të kuptosh që po lexon të njëjtin shkrim 5
apo 10 herë, kjo më tepër si duket është një problem financiar, dhe mund të shesësh mallin.
Kjo sjell që të pasurit të pasurohen dhe të varfrit varfërohen duke thelluar hendekun në
gazetarinë online dhe sigurisht që ky është një problem etik. 27
Këto nuk janë thjesht probleme etike dhe estetike, por keq orientojnë dhe keqkultivojnë shijen dhe pritshmërinë e lexuesit. Digjitalizimi që po ndodh nuk ka efekt vetëm në
aspektin teknologjik, por ndikon median dhe lajmet.

28

Pra, nevoja për "instalimin" e etikës në

shkencat e komunikimit, sot është më se akute. Bordet apo Shoqatat e shumta të shtypit të
Kosovës (në Kosovë, ka më shumë borde të shtypit "të pavarura e apolitike",se sa ne
Gjermaninë 90 milionëshe!?),.
Në kodeksin e tyre, këta, kanë formuluar "rregullat për një gazetari të
pastër"…"respektim të jetës private dhe sferës intime", por për shkak të pamundësisë dhe
mungesës së aplikimit të sanksioneve ky press-kodeks etik trajtohet e përqeshet, nga shumë
institucione, grupe e individ, si"ujk i pa dhëmbë". 29
Detyra e medies nuk është të krijojë kërkesë, është të krijojë ofertë. Dihet botërisht që
po t’u drejtohesh instinkteve, do të kesh shikues. Jean Baudrillard thotë se në këtë rast, kemi
shpërthim së brendshmi të kuptimit, pra ai bie brenda ngrehinës së vet.
27

Hasanalijaj, Inva, 2017, Portalet informative, gazetarët nën presionin e klikimeve, https://al.ejoonline.eu/kryesoret/portalet-informative-gazetaret-nen-presionin-e-klikimeve.10 QERSHOR , 2017
28
Townsend Leanne dhe Wallace Claire Universiteti i Aberdeenit (SCO-K dhe KCSF), 2017 Hulumtimi në mediat
sociale: Udhëzues për etikën, http://presscouncil-ks.org/wp-content/uploads/2015/04/Hulumtimi-ne-MediatSociale-Udhezues-Per-Etiken-.pdf
29
Mekuli,Gzim, 2013, Etika në media dhe përgjegjësia e publikut, artikull botuar ne portalin telegrafi më
01.11.2013, https://telegrafi.com/etika-ne-media-dhe-pergjegjesia-e-publikut/
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Dhe të gjithë e kemi parë se si televizionet në kërkim të audiencës, në realizim të
postulatit madhështor “në qoftë se je i shikueshëm, je i suksesshëm”, prodhojnë pa fund
informacion që askush nuk mund ta sintetizojë të tërin dhe të kuptojë se ç’po ngjet.( Zekthi,
2017)30
Ndikimi i politikës ka shkaktuar rritjen e censurës dhe vet-censurës në media. Në
Kosovë gazetarët kanë shenja të forta të vet-censurës. Shumë gazetarë përmbahen nga ndjekja e
temave të caktuara nga frika ose për të mbrojtur interesat e politike dhe ekonomike të medias.
Gazetari tani është i mposhtur ose ka mundësi të mposhtet përballë çfarëdo presioni që vjen nga
politika. “Perceptimi se gazetarët janë ‘djem të këqij’ që politikanët mund t’ua mbyllin gojën
… është i përhapur. Ky është një lajm shkatërrues, dhe e vetmja gjë e keqe është se shoqëria
nuk ka reaguar për këtë”, thotë për SETimes, Borka Rudiç, anëtare e Shoqatës së Gazetarëve të
Bosnjës dhe Hercegovinës (BiH)31
Shikuar në aspektin juridik, gazetarët dardan "lundrojnë" në mes "të lirisë së shtypit" në
njërën anë, dhe "të drejtës mbi pacenueshmërinë e personalitetit", në anën tjetër. Sidoqoftë një
studim i kënaqshëm apo mundësisht "një shkollë fillore të gazetarisë" do të ishte, padyshim, me
rëndësi për "një gazetar e gazetare" të sotshme dardane… Pasi që fjala "gazetar/gazetare" është
tërësisht i pambrojtur,… gjithsecili, ("nëse i teket") mund të vetëquhet "gazetar/gazetare", dhe,
natyrisht, të punësohet si i/e tillë! (Mekuli, 2013) 32

1.1 Monitorimi dhe zhvillimi i portaleve
Në përgjithësi, raportet mbi monitorimin e mediave gjatë kohës së zgjedhjeve tregojnë
se mediat kanë mbuluar fushatat e partive politike dhe kandidatëve në pajtim me ligjin.
(Seksioni Gazetarëve në Kosovë nuk u kërkohet të licencohen nga autoritetet shtetërore për të
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Nezaj,Sami,2013, Mediat e shkruara, menaxhimi kundër krizës, Tirane, http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wpcontent/uploads/2014/02/Doktoratura-Sami-Neza-Fakulteti-i-Histori-Filologjise-Departamenti-i-Gazetarise.pdf
31
Nezaj Sami, 2013, Mediat e shkruara, menagjimi kundër krizave pdf, punim doktoranture
32
Mekuli Gzim, 2013, Etika në media dhe përgjegjësia e publikut, artikull botuar ne portalin telegrafi më
01.11.2013, https://telegrafi.com/etika-ne-media-dhe-pergjegjesia-e-publikut/
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filluar karrierën e tyre në gazetari. Gjithashtu, nuk ka përpjekje nga autoritetet shtetërore
për të imponuar licencimin ose kërkesa të tjera për media të shtypura dhe në Internet .33
Tjetër status profesional kishte gazetari në një shoqëri kur ekzistonte vetëm shtypi i
shkruar, dhe mediat audio-vizive dhe është krejt tjetër tani kur industrializohet një material i
shtypur dhe shpërndarja e cila varet shumë nga evoluimi i teknologjive të komunikimit si
kompjuteri dhe telefoni i mençur. Bashkë me transformimin e kushteve dhe të mjeteve e të
teknologjisë të profesionit të gazetarisë. Statusi socio-profesional i gazetarit varet shumë nga
gjendja objektive e profesionit të gazetarit, i cili veç shumë rrethanave të tjera përcaktohet në
një shkallë të madhe edhe nga shoqëria që ndodhemi dhe bosët e mediave pra arsyeje e
hipotezës së studimit tim në raport me lajmin dhe besueshmërinë që ka audienca e gjerë.
Në studimin e vitit 2018 nga Klajdi Logu tregohet se sfidat më të mëdha me të cilat
përballen gazetarët është zbatimi i dobët i ligjit për qasje në dokumente publike edhe pse
qeveria mburret se lejon qasje në dokumente publike, gazetarët e intervistuar dhe të anketuar
pohojnë se institucionet shtetërore nuk i zbulojnë dokumentet publike të nevojshme për
raportimin e tyre.
Pozicioni i gazetarëve në redaksi, etika profesionale dhe niveli i censurës një shqetësim
tjetër që është identifikuar në hulumtim përfshin mungesën e kontratave për gazetarët, të cilët e
konsiderojnë atë si trysni të drejtpërdrejtë të ushtruar mbi ta nga pronarët e mediave. Kjo trysni
ndikon në pavarësinë dhe paanshmërinë e gazetarëve.
Përvoja e punës dhe punësimi, deri në një masë, mund ta plotësojnë hendekun në
sigurimin e një pasqyre të aspekteve praktike të profesionit.

Megjithatë, nuk ka shumë

investime për zhvillimin e gazetarëve apo aftësive të tyre të caktuara. Në anketën me gazetarë
u tha se pagat e tyre shkojnë nga 200 deri në 500 euro.

33

Wikipedia, 2018, Digital journalism,This page was last edited on 18 May 2018, at 12:26 (UTC).
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_journalism
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Gazetarët gjithashtu ankohen për vonesat e pagave dhe në disa raste vonesa zgjat me
muaj. Mungesa e sigurisë financiare është një shqetësim i veçantë, për shkak se gazetarët mund
të bëhen të varur nga pronarët, të cilët i keqpërdorin në lidhje me raportimin, qoftë duke
zgjedhur perspektivat e raportimit të një lajmi ose duke vendosur të raportohet apo
jo.34Mungesa e pronësisë së mediave vazhdon të mbetet problematike, veçanërisht në lidhje me
disa media online.
Kjo trysni i ka vendosur gazetarët në një pozitë të palakmueshme dhe të paqëndrueshme,
e disa prej tyre theksojnë se kur veprojnë në një mjedis të tillë, gazetarët ndërtojnë një vetëdije,
madje edhe auto-censurë në lidhje me llojin e lajmeve që duhet të sjellin në redaksi që t’u
përshtaten pikëpamjeve dhe qëllimit të pronarit. 35
Gazetarët thonë se ndihen që gëzojnë liri më të madhe për të sugjeruar tema, dhe më pak
liri për të vendosur se cilat aspekte të një lajmi duhen theksuar, apo perspektivën që lajmi duhet
të përfshijë. Siguria e gazetarëve mbetet një shqetësim, dhe këtu kontribuon mungesa e
efikasitetit të sistemit të drejtësisë.
Në lidhje me ndonjë incident të raportuar kundër gazetarëve dhe nga gazetarët,Policia e
Kosovës përfundon hetimin dhe rastet ia kalon prokurorisë. Kjo e fundit nuk ishte në gjendje të
raportonte sa raste janë ende nën hetime dhe sa aktakuza janë ngritur në tre vitet e fundit
gazetarët kanë gjasa të jenë viktima të prekshme për shkak të një sërë arsyesh, duke përfshirë
subjektin e kërcënimeve, pasi ky mund të jetë punëdhënësi i tyre apo një individ ose zyrtar
publik për të cilin ata duan të raportojnë.

Një nga rastet historike që kanë mbetur të

pazgjidhura dhe sfidë e madhe për sistemin e drejtësisë, është dështimi i saj për të hetuar siç
duhet, identifikuar dhe ndjekur penalisht autorët vrasjeve të tre gazetarëve pas luftws .
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Logu, Klajdi, 03.06.2018, Ndikimi i medias në manipulimin e qendrimeve politike te opinionit publik,
https://al.ejo-online.eu/media-dhe-politika/ndikimi-i-medias-ne-manipulimin-e-qendrimeve-politike-te-opinionitpublik
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Një element veçanërisht shqetësues i këtij rasti është se vrasjet e gazetarëve janë
konsideruar të motivuara politikisht.36
Në Kosovë, ideja se tregu, pa një kontroll të shtetit nuk është në gjendje të mbështesë një
kulturë pluraliste të medias është një e mirë teorike; realiteti është se elitat politike dhe
ekonomike ushtrojnë ndikim në media dhe gazetari gjithsesi. Askund tjetër nuk është kjo më e
qartë se në komunitetin e përzier të portaleve online, të cilat janë të lidhura shpesh me qarqet
politike dhe financiare përmes marrëveshjeve jo-transparente për financim dhe pronësisë. Gjatë
viteve të mëhershme të mediat komuniste ishin nën kontroll të plotë shtetëror.
Kjo është siguruar kryesisht përmes emërimit zyrtar të drejtuesve të mediave dhe
redaktorët besnikë ndaj establishmentit politik.

Gjykatat e nderit në ish-Jugosllavi siguronin

uniformitet ideologjik në përmbajtjen e medias dhe përputhje me qëllimet e partisë komuniste.
Promovimi i etikës profesionale nuk ka qenë qëllimi i tyre kryesor.37
Çështja e bërjes transparente të pronësisë mbi median dhe aksionarët e saj po ashtu do të
vinte rend në konkurrencën ndërmjet mediave, e sidomos njoftimi për afarizmin – raportin
financiar, të cilin duhet të publikohet çdo vt. Raporti financiar, sipas rregullit, përmban të
dhënat mbi të ardhurat dhe pjesëmarrjen në treg të cilën e kanë realizuar në tregun e reklamës si
edhe të dhënat mbi reklamuesit apo agjencitë e marketingut, për shembull me të cilat janë
realizuar mbi 10 për qind të të ardhurave nga marketingu i botuesve. Raporti duhet të përmbajë
edhe tirazhin mesatar të shitur, përkatësisht shikueshmërinë, dëgjueshmërinë, apo klikimet në
rastin e mediave në internet. Ka rregulla edhe për kufizimin e krijimit të pozitës monopoliste në
treg si edhe për shpërndarësit e shtypit, në mënyrë që të mos e favorizojnë apo diskriminojnë
ndonjë medie. Mediat nuk janë përgjegjëse për transmetimin e atyre që thuhen në Parlament
apo në një seancë gjyqi, me kusht që të jenë transmetuar në mënyrë të saktë! 38
36

Logu, Klajdi, 03.06.2018, Ndikimi i medias në manipulimin e qendrimeve politike te opinionit publik,
https://al.ejo-online.eu/media-dhe-politika/ndikimi-i-medias-ne-manipulimin-e-qendrimeve-politike-te-opinionitpublik
37
White and Christopher Elliott-report prepared by Aidan of the Ethical Journalism Network for the EJN
Programme, Building trust in South East Europe and Turkey. Date Apr 23, 2016
http://ethicaljournalismnetëork.org/kosovo-ethical-media-audits-guidelines-quality-journalism
38
Gashi,Dush, 30.06.2018. EJO, Kigji per media, per gazetaret apo pushtetaret?
https://al.ejo-online.eu/kryesoret/ligji-per-media-per-pushtetaret-apo-per-gazetaret
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1.2 Gazetaria, audienca dhe lajmet në mediat online
Duke ndjekur procesin e punës së gazetarëve, fillestarë dhe veteranë, pjesëtarë të
gazetave të vogla e të mëdha, ndonëse në pamje të parë duken shumë të ndryshëm, ata kanë disa
karakteristika të përbashkëta dhe në mënyrën se si e kryejnë detyrën, ku mund të vësh re shumë
ngjashmëri. Një nga karakteristikat që bie më shumë në sy ka lidhje me qëndrimin e tyre.
Gazetari është kureshtar. Pikë së pari ai do të dijë ç`ndodh. Kërkon që të hyjë vetë aty dhe ia
arrin kësaj. Gazetari e di mirë se sa rëndësi ka këmbëngulja për të arritur deri te e vërteta.
Gazetarët duhet të këmbëngulin që të kthehen në zëdhënës të të gjitha grupeve të shoqërisë, dhe
jo të raportojnë vetëm për ata që kanë pushtet. E drejta e publikut për t`u informuar është një
vlerë shumë e rëndësishme. Gazetari gjithmonë është i shqetësuar për detajet. shkrimin e saktë
të një emri, e vazhdon deri tek refuzimi për të pranuar gjëra të pavërtetuara, pavarësisht sa i
nderuar mund të jetë autoriteti apo eksperti që i thotë ato. 39 Siç shkruan Sylejman Mato në një
artikull ku thuhet se në mediat tona me sa duket e kanë gjetur më të lehtë për të ftuar në studiot
e tyre, krahas analistëve të vërtetë dhe persona që nuk i kanë këto vlera e që mund t’i quajmë
me plot të drejtë tifozë partish. Kohët e fundit mediat tona televizive i kanë shtuar rubrikat
opinion-dhënëse. Ne kemi kohë që i ndjekim me interes këto debate televizive, te “Klan”,
“News 24”,”Ora News”,”Top Chanel” etj., mirëpo shpesh shohim të na shfaqen në
panele krahas opinionistëve të përgatitur dhe disa të ashtuquajtur analistë, me pamje rëndësore,
e që sa hapin gojën dhe një fshatar i thjeshtë i kupton se çfarë duan të thonë dhe duan të
mbrojnë.40
Bota ka ndryshuar. Madje kjo e jona (bota e medias) është përmbysur. Rrjetet sociale
dhe shpërthimi i teknologjisë i ka ndryshuar realitetet mediatike. Kur doli në skenë TV, botuesit
e gazetave u tronditën. Por ajo nuk kishte qenë asgjë para tronditjes që tashmë ka pësuar jo
thjeshtë forma e medias, por mbi të gjitha cilësia e saj. Madia online është sot më masivja. Me
e thjeshta dhe më e depërtueshmja. Shpesh ndeshemi me pyetjen, nëse e kërcënon online-i
median tradicionale apo jo?
39

Wikipedia, 2017, Cilësitë e një gazetari, https://sq.wikipedia.org/wiki/Gazetari Kjo faqe është redaktuar për herë
te fundit më 21 shtator 2017, në orën 22:21
40
Mato,Sylejman,(EJO, 22.05.2018)gazetaria analitike dhe ca mendime të Montanelit,
https://al.ejo-online.eu/profesionalizmi-ne-media/gazetaria-analitike-dhe-ca-mendime-te-montanelit
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Unë mendoj se media sociale, më shumë se në formë, median tradicionale e kërcënon
seriozisht në përmbajtje.41Gazetaria digjitale e njohur edhe si gazetaria online dhe është një
formë bashkëkohore e gazetarisë, ku përmbajtja editoriale shpërndahet përmes internetit, në
krahasim me botimin nëpërmjet shtypit ose transmetimit. Çka përbën 'gazetaria digjitale'
debatohet nga studiuesit.42
Kur një çështje vlerësohet për t’u trajtuar në media , del problemi se si do të paraqitet në
tekst dhe pamje , pra nga ç’kënd do të vështrohet. nuk është e rastit zgjedhja e perspektivës, do
të thotë cilët do të intervistohen, apo cilat pamje do të jenë në plan të parë dhe cilat në sfond.
Këndvështrimi sot , nuk zgjidhet duke mbajtur anën e njërit apo tjetrit. Me këtë rast mediat nuk
fajësohen vetëm që përdorin vend dhe kohë për material të panevojshëm, por ndoshta edhe
popullariteti i tyre që jep një pamje banale dhe të shtrembër të debatit shoqëror. Nga ana tjetër,
të gjitha mediat e mëdha kanë faqe të hapura në rrjet (internet) për probleme të rëndësishme të
shoqërisë.43
Thelbi im kryesor i kësaj teme është shqyrtimi i atyre mesazheve që jep komunikuesi
dhe mesazhi që merr pranuesi i tij, varësisht se si secili prej tyre e percepton informatën.
Sigurisht, gazetarët, si persona që realizojnë marrjen, konceptin, artikulimin dhe shpërndarjen e
informacionit masiv, ata luajnë një rol të rëndësishëm në agjencitë e komunikimit masiv si edhe
në mediat e reja. Por, nuk janë të vetmit. Jashtë profesionit të gazetarisë, por brenda agjencive të
komunikimit masiv, ata bashkëpunojnë me grupe të tjera socio-profesionale sikurse janë
pronarët e mediave, aksionarët, administratorët e kompanive mediatike si edhe menaxherët e
informacionit në hierarkinë e tyre.
Por, edhe në planin profesional, është bërë e ndërlikuar, ende pa një përgjigje
përfundimtare edhe në bibliografinë ndërkombëtare, dallimi midis gazetarit dhe punonjësit të
industrisë të medias. (Skana Pranvera, 2010).44

41

Scherer, Eric,2011, “A na duhen më gazetarët” përkthimi dhe botimi shqip, Papirus 2012. Tiranë. Fq. 57
Wikipedia, 2018, Digital journalism,This page was last edited on 18 May 2018, at 12:26 (UTC)
.https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_journalism
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Kval-Mellbye-Tranøy.2006. Politika dhe Demokracia. Botimi 2, Rozafa,Prishtinë .fq.107,109,110
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Skana, Pranvera, 2014, Statusi Socio-Profesional i Gazetarit shqiptar, temë doktorate, pdf
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1.3 Balancimi i të drejtave të medias dhe media digjitale
Në komunikimin publik e social sot ndeshim një “trafik” të dendur, të cilit, për hir të së
vërtetës, i mungojnë disa “semaforë”. E para, për ta orientuar në xhunglën e stërmadhe të
përdoruesve pa kriter të mediave të reja dhe, e dyta, për ta vendosur këtë “trafik” në funksion të
profesionalizimit të mediave dhe komunikimit publik. Sot gjithkush bën gazetarin dhe
redaktorin nëpër media sociale, por askush nuk merr përgjegjësinë për efektet shpërdoruese të
lirisë pa kufi dhe cenimit të standardeve minimale profesionale. Postimi pa kriter i materialeve
(ku zakonisht mungojnë datat dhe vendet ku kanë ndodhur ngjarjet), qofshin të shkruara apo të
multimedias, po krijon jo vetëm një publik pa shije e pa sens, por po ngre murin ndarës që po i
ndihmon me të madhe mos qarkullimit normal të ndikimeve, vlerave e modeleve reciproke. 45
Gazetaria digjitale e njohur edhe si gazetari online është një formë bashkëkohore e gazetarisë ku
përmbajtja editoriale shpërndahet përmes internetit e kundërt me botimin nëpërmjet shtypit ose
transmetimit.46
Sidoqoftë, produkti parësor i gazetarisë, që është lajmi mbi çështjet aktuale, paraqitet i
vetëm ose në kombinim me tekst, audio, video ose disa forma interaktive dhe shpërndahet
përmes mediateknologjisë digjitale. Barriera më të vogla për kyçjen, kostove të ulëta të
shpërndarjes dhe rrjetëzimi me teknologjitë e ndryshme kompjuterike kanë çuar në praktikumin
e përhapur të gazetarisë digjitale. Ajo ka demokratizuar rrjedhën e informacionit që më parë
kontrollohej nga mediat tradicionale, duke përfshirë gazetat, revistat, radiot dhe televizionet.
Disa kanë kuptuar se me gazetarinë digjitale në krahasim me gazetarinë tradicionale dhe mediat
tradicionale mund të praktikohet dhe futet një shkallë më e lartë të kreativitetit.
Aspekti digjital mund të jetë kyç në mesazhin gazetaresk dhe mbetet, deri diku, brenda
kontrollit krijues kreativ të gazetarit, redaktorit dhe/ose botuesit.47

45

Azemi ,Emin . 5 qershor , 2017 EJO, Mediat sociale dhe keqmenaxhimi i tyre , https://al.ejo-online.eu/mediat-ereja/mediat-sociale-dhe-keqmenaxhimi-tyre
46
Wkipedia, 2018, Digital journalism,This page was last edited on 18 May 2018, at 12:26 (UTC)
.https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_journalism
47

Wikipedia, 2018, Digital journalism,This page was last edited on 18 May 2018, at 12:26 (UTC).
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Etika duhet të jetë pika më e fortë e një gazetari, mirëpo ajo është komponenti që le
shumë për të dëshiruar duke filluar që nga informacioni bazë i cili pothuajse nuk jepet asnjëherë
i saktë për një ngjarje të caktuar të ndodhur, deri tek cenimi i të drejtave të njeriut nga vet
gazetarët. Këtu është fjala për abuzime flagrante të shtypit të shkruar dhe të mediave të tjera
elektronike, për të dhëna të besueshme për njerëz të lirë, për foto të ngjarjeve të ndryshme të
publikuara pa asnjë lloj kriteri, deri tek shfaqja në televizion e njerëzve të dyshuar nga
autoritetet policore si përgjegjëse për ngjarje të ndryshme që ka ndodhur. Kodi etik përfaqëson
një përmbledhje normash dhe rregullash etike lidhur me çështje më të rëndësishme etike që
hasen gjatë ushtrimit të gazetarisë, asaj etike dhe jo etike që është zbehur për shkak se trajtimi
dhe raportimi i secilës problematike përbën në vetvete një problem etik, pra për fat të keq etikja
dhe jo etikja janë bërë një. Mediat udhëhiqen nga parimi i publikimit të lajmit të fundit sa më
shpejt të jetë e mundur, por pa marrë parasysh respektimin e etikës gjatë raportimit. Mos
zbatimi i kodit të etikës vjen si pasojë e mungesës së mekanizmave vet-rregullatorë në media,
evoluimi i teknologjisë, profesionalizmi i gazetarëve etj. (Spahiu, 2016) 48
Stereotipat janë armiq të gazetarisë profesionale! Çdo individ është i ndryshëm.
Asnjëherë mos e portretizo sjelljen e një njeriu sikur të jetë karakteristik për tërë grupin apo
bashkësinë. Mos merr pjesë në krijimin e imazhit negativ për ndonjë grup apo bashkësi të
caktuar! Të jesh i ndryshëm, më ndryshe nga shumica, të jesh pakicë shumë shpesh është barrë
e madhe për njerëzit. Gazetari nuk guxon të merr pjesë në rritjen e kësaj barre. Asnjëherë mos
bëj që ndonjë bashkësi ose grup të përjetohet si sinonim i terrorizmit, mos disiplinës qytetare,
primitivizmit, sëmundjes.49
Liria e mendimit dhe të shprehurit–përfshirë këtu edhe “lirinë që të pranon dhe bart
informata dhe ide për çfarëdo mediumi dhe pa marrë parasysh kufijtë” (neni 19 i Deklaratës
Universale të të Drejtave të Njeriut të vitit 1948) – është njëra nga të drejtat themelore politike
dhe civile, e cila përputhet plotësisht me të gjithë instrumentet e të drejtave të njeriut.
48

Spahiu, Alma, 2016, etika në media, artikull ne Media, botuar më 03.05.2016,
https://123456procom.wordpress.com/2016/05/03/etika-ne-media/
49
Çausidis, Tamara dhe Bojarovski, Zoran, 2012, Doracak për etikën në gazetari, Botues: Shoqata e gazetarëve të
Maqedonisë, Прирачник за етиката во новинарството / автори Тамара Чаусидис и Зоран Бојаровски. Скопје:Здружение на новинарите на Македонија, 2012.- 29 стр. ; 23 см http://www.znm.org.mk/drupal7.7/sites/default/files/Priracnik%20za%20etika%20vo%20novinarstvoto%20(Alb).pdf
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Ajo i ka rrënjët në luftën për liritë individuale të shekujve 18 dhe 19, kur ishte përfshirë
në kushtetutat e ShBA-ve dhe ato evropiane. 50
Filozofi britanik Xhon Stjuart Mill e emërtoi si liria e shtypit “njëra nga siguritë kundër
qeverisë tiranike dhe të korruptuar” (Mbi lirinë, 1859). Është po ashtu e drejtë konstituive për
çdo qeveri demokratike në të cilën çdonjëri, jo vetëm qytetarët e shtetit, kanë të drejtën
njerëzore të thonë se çka mendojnë dhe në të njëjtën kohë të kritikojnë qeverinë. Në janar të
vitit 1941, kryetari Ruzvelt shpalli lirinë e të folurit dhe të shprehurit si njërën nga katër liritë
mbi të cilat duhet të mbështetet rregulli botëror pas Luftës së Dytë Botërore. Siguria Njerëzore,
Liria e të Shprehurit dhe Mediave. “Liria nga frika” po ashtu përfshin lirinë e të shprehurit të
mendimeve tona dhe lirinë e mediave. Pasi koncepti i sigurisë njerëzore është po ashtu i bazuar
në të drejtën e individit për të kërkuar dhe pranuar informata dhe ide të çdo lloji, përfshirë këtu
ato kritika të fuqive sunduese, kërcënimi i gazetarëve dhe kontrolli përbëjnë njërin ndër
kërcënimet më të mëdha kundër sigurisë njerëzore, kërcënime të reja për sigurinë njerëzore por
edhe shansa të reja vijnë me “teknologjitë e reja”.
“Lidhshmëria” e re mund të përdoret për qëllime edukative, por edhe për krim të
organizuar. Deri sa ekonomitë dhe shërbimet bëhen më të varura në teknologjitë e reja, format e
reja të përfshirjes dhe përjashtimit kanë evoluuar. Për shembull, mediumet e bazuara në vijën e
quajtur Organizata Mediale e Evropës Juglindore (OMEJL) është ankuar se Telekomi i Serbisë
po aplikon “kufizime” në linjat e internetit të marra me qira, në mënyrë që t’i shtyjë mediat dhe
të tjerët që të ndërrojnë ofruesin nga ai privat në atë të shërbimit të internetit të Telekomit të
Serbisë. Liria e opinionit është një e drejtë absolute civile, ndërsa liria e të shprehurit është e
drejtë politike, e cila mund të jetë subjekt i disa ndalesave.
Liria e të shprehurit është një e drejtë e dyfishtë në sensin e lirisë për të ndikuar p.sh.
shprehja e opinioneve dhe ideve të të gjitha llojeve, dhe liria për të kërkuar dhe pranuar
informata dhe ide, të dyja në çdo formë – gojarisht, me shkrim apo të shtypura, në formë të artit,
apo nëpërmjet çfarëdo lloji të mediave, përfshirë këtu edhe teknologjitë reja.
50

Neni 19,deklarata universale e të drejtave të njeriut (DUDN), neni 19 konventa ndërkombëtare mbi të drejtat
civile dhe politike (KNDCP); Neni 10 konventa evropiane mbi të drejtat e njeriut, Neni 4 Deklarata amerikane e të
drejtave dhe detyrimeve të njeriut (daddn), Neni 9 karta afrikane mbi të drejtat e njeriut dhe të drejtat e njerëzve
(KADNDN).
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Kufijtë nuk mund të përdoren për të ndërhyrë në këtë të drejtë. Si pasojë, liria e të
shprehurit është një pjesë përbërëse e “të drejtës për komunikim”. 51

1.4 Ndikimi i rrjeteve sociale dhe gjendja e medias sociale
Është i dukshëm ndikimi që rrjetet sociale kanë tek individi. Shpeshherë ato që paraqiten
në rrjetet sociale, na i formojnë qëndrimet, opinionet dhe sjelljet tona karshi ngjarjeve të
caktuara. Tani me anë të rrjeteve sociale organizata të shumta, e plasojnë informacionin e tyre
dhe pret që masa t’iu ofrojë një përgjigje, reagim apo dhe qëndrim. Mjafton një celular që të
kontaktosh me dikë në anën tjetër të botës, mjafton veç të kërkosh diçka në Google dhe merr
çdo informacion. Duke pasur këtë ndikim, rrjetet sociale tanimë po shërbejnë si kanale përmes
të cilave edhe synohet të ndërrohen sjelljet për të mirë dhe të përmirësohet gjendja aktuale në
vend.
Kampanjat e ndryshme ‘online’, thirrjet, postimet mund të na shërbejnë që të kemi
rininë si partnere përgjatë ndërtimit të një shoqërie më të mirë e më paqësore. Pjesëmarrja
aktive e rinisë në jetën shoqërore gjithsesi do ta shtynte përpara çdo proces pozitiv në vend. U
përmenden vetëm anët pozitive të teknologjisë.52
Por, teknologjia ka ftohur raportet e përditshmërisë. Të shikosh disa miq në kafene, ku
secili rri në celular, kjo me të vërtet është për të ardhur keq. Kjo të bënë të kuptosh që jemi aq të
varur nga teknologjia. Më përdorimin e rrjeteve sociale, dukuria e bulizmit është në rritje,
mundëson kontakt me lloj-lloj personash, je më afër dukurive negative, ndoshta edhe viktime e
tyre.
Rinia pak si shumë i ka dhënë hapësirë rrjeteve sociale në jetën e tyre duke e bërë
shokun më të ngushtë celularin dhe rrjetet sociale e që fatkeqësisht shumica e përdorin vetëm
për humbje kohë nëse kjo bëhet në këtë mënyre besoi që do jetë negative dhe e dëmshme për
rininë tonë.
51

Liria e të shprehurit dhe liria e mediave, 2006, http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETCHauptseite/manual/versionen/albanian/express_media/express_media.pdf
52
Selimi, Senad, 2016, artikull, Ndikimi i rrjeteve sociale në shoqëri", më:3 dhjetor 2016 në ora: 08:27,
http://www.botasot.info/opinione/616980/ndikimi-i-rrjeteve-sociale-ne-shoqeri-quot/
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Duke i menduar anët negative, gjë që janë të shumta, të bënë të mendosh nëse
teknologjia i ka afruar apo i ka larguar me shumë njerëzit? Mund ta definojmë kështu se
teknologjia ofron shumë, por ti nuk duhet ti ofrohesh teknologjisë. Ti shfrytëzosh anët pozitive
të teknologjisë, por të mos lejosh qe teknologjia të te shfrytëzojë ty. 53 Organizata Freedom
House, me seli në Shtetet e Bashkuara, thotë se vetëm 13% e popullatës në botë jetojnë në
vendet me shtyp të lirë.54
Sipas një publikimi të Aaron Smith, 72% e publikut mendojnë se ka të ngjarë që
platformat e mediave sociale në mënyrë aktive të censurojnë pikëpamjet politike që ato kompani
i gjejnë të pakëndshme dhe rreth dy të tretat e të rriturve amerikanë (68%) përdorin Facebookun, sipas një sondazhi të kryer në janar 2018. Kjo ka mbetur e pandryshuar që nga prilli i vitit
2016, pra, hera e fundit që kërkoi Qendra, por me rritje nga 54% e të rriturve që është parë në
gusht 2012. Me përjashtim e YouTube - platforma për shpërndarjen e videove që përdoret nga
73% e të rriturve - asnjë platformë tjetër e madhe e medias sociale nuk i afrohet Facebook-ut në
aspektin e përdorimit. Rreth një e treta e amerikanëve thonë se përdorin Instagram (35%)
ndërsa një pjesë më e vogël e të rriturve thonë se përdorin Pinterest, Snapchat, LinkedIn,
Twitter dhe WhatsApp, Facebook është popullor në mesin e të gjitha grupeve demografike,
edhe pse disa grupe kanë më shumë gjasa ta përdorin atë sesa të tjerët. Afër tre të katërtat e
grave në ShBA (74%) e përdorin platformën, krahasuar me 62% të meshkujve. Ekzistojnë
dallime sipas llojit të komunitetit dhe nivelit të arsimimit: Njerëzit në zonat urbane kanë më
shumë gjasa sesa ato në zonat periferike ose rurale për të përdorur Facebook, ashtu si edhe ata
me një diplomë kolegji kur krahasohen me njerëzit që kanë nivele më të ulëta të arsimit. Rreth
tetë në dhjetë (81%) nga moshat 18 deri në 29 vjeç përdorin Facebook; kjo është rreth dyfishi i
pjesëmarrjes në mesin e atyre 65 dhe më të vjetër (41%).
Megjithatë, pjesa e amerikanëve të moshuar që përdorin platformën është dyfishuar që
nga gushti 2012, kur vetëm 20% e atyre 65 dhe më të vjetër thanë se e përdorën atë. 55

53

Selimi, Senad, 2016, artikull, Ndikimi i rrjeteve sociale në shoqëri", më: 3 dhjetor 2016 në ora: 08:27,
http://www.botasot.info/opinione/616980/ndikimi-i-rrjeteve-sociale-ne-shoqeri-quot/
54
KDI-FOL, 2017, Skanimi i integritetit në Sektorin e Drejtësisë,http://kdi-kosova.org/wpcontent/uploads/2018/01/156-skanimi-i-integritetit-ne-sektorin-e-drejtesise-final-14122017.pdf
55
Gramlich, John, 2018, 5 Facts about Americans and Facebook, J, TANK(News in the numbers),
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/04/10/5-facts-about-americans-and-facebook/
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1.5 Shteti dhe përfitimet nga portalet
(Ndihma e shtetit në emër të rrezikut demokratik apo përfitimet e shtetit nga portalet)
.Në një artikull se a na duhen gazetarët shkruan se Administrate Obama është shprehur në çdo
rast e hapur për një zbutje të rregulloreve anti-trust për grupet e shtypit, por ka refuzuar për
momentin e shpëtimit financiar të gazetave. Disa komentues amerikanë përmendin madje
mundësinë që sindikatat e mëdha të financojnë mediat. Përderisa shumica e kanadezëve nga
ana e tyre janë tashmë në favor të një plani për shpëtimin e gazetave. Kjo tregon se a duhet
,,ndihma e shtetit në emër të rrezikut demokratik. 56
Në doracakun e dokumentit të veprimit të asociacionit profesionist të Kosovës shkruan
se një ligj për media gjithsesi është i nevojshëm. Madje, edhe më mirë do të ishte sikur shoqata
e gazetarëve të jetë ajo që e propozon ligjin për media e jo pushteti, qoftë për të ngritur
përgjegjësinë e mediave – gjë që është në dobi të tyre dhe të tërë shoqërisë –por, edhe më shumë
për disa të drejta, të cilat i gëzojnë gazetarët falë ligjeve të tilla, e të cilat në praktikën tonë janë
harruar apo janë të panjohura fare. Sigurisht, në çdo ligj për media insistohet për ruajtjen e
dinjitetit të njeriut, që të mos ketë gjuhë të urrejtjes, fyerje e shpifje. 57
Por, po ashtu është e papranueshme që të ketë portale pa asnjë adresë, pa impresum, që
do të thotë pa asnjë person të identifikuar për të marrë përgjegjësinë për informatat e publikuara.
Kjo e dëmton më së shumti vetë profesionin e gazetarisë, për shkak se në këtë mënyrë është
degraduar profesionalizmi dhe etika gazetareske, ndërsa gazetarëve u dëmtohet prestigji i zejes
dhe pozita materiale. Gjithsesi, për t’iu shmangur rrezikut të krijimit të mundësive për censurë,
ligji duhet të jetë i harmonizuar me konventat dhe standardet evropiane.
Nga pronarët e redaktorët e portaleve në internet dhe të mediave tjera, prandaj, duhet të
kërkojë vetëm një gjë – të jenë të regjistruar në regjistrin e mediave publike në ndonjë
institucion (Kroacia, p.sh. këtë e bën në Odën e atjeshme Ekonomike). Por, ligjet e mira të
këtilla janë në të mirë të vetë gazetarëve dhe të punës së tyre. 58

56

Scherer, Eric,2011, “ A na duhen më gazetarët” përkthimi dhe botimi shqip, Papirus 2012. Tiranë. Fq. 128
(dokument veprimi për asociacionin e gazetarëve profesionistë të Kosovës,2012)
58
Si në 16 (dokument veprimi për asociacionin e gazetarëve profesionistë të Kosovës,2012)
57
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Në Kosovë, liria e shprehjes është një e drejtë kushtetuese, e përkufizuar në pajtim me
parimet e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (OKB) dhe Konventës Evropianë për
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, nuk është një e drejtë absolute, që do të thotë se të drejtat e
njeriut nuk mund të ushtrohen në atë mënyrë që i kërcënojnë të drejtat e tjetrit. Kjo është
perspektiva e përgjithshme që studimi e mbron duke argumentuar se mediat digjitale ne Kosovë
gjithnjë e më shumë janë duke u shndërruar në një kërcënim për tu përdorur për qëllime të
shpifjes ndaj tjerëve ose për t’i ofenduar ata. Autoritete rregullatorë janë në një masë të anshme
dhe kane mungesë të kapaciteteve njerëzore dhe financiare për te ushtruar autoritetin e tyre
monitorues për te kontrolluar dhe t’u ndërroj mendjen mediave digjitale nga dëmtimi i
reputacionit te individëve. 59

1. 6. Krijimi i imazhit
Po spekulohet që të ndërpresin planet për "gazetën e së ardhmes". Gazeta e viteve të
para të shekullit të njëzetë, thotë një ekzekutiv i ri, do të jetë "një dinozaur, pjesë e një race të
vdekur dhe një industri që po vdes: Pse"? Kërkon një tjetër. Përgjigjet i pari: "Është e shtrenjtë
për ta prodhuar, arrin një audiencë të kufizuar, nuk zgjat shumë gjatë dhe nuk është më popullor
tek të rinjtë". "Përgjigja", thotë një pjesëmarrës i tretë, "Është krijimi i një qëllimi të
gjithanshëm- gazeta elektronike.
Kur flasim për mediat në zhvillim: këto përfshijnë marrëdhëniet institucionet e përziera
mediat publiko-private në disa vende në zhvillim si në Afrikë, Azi dhe Amerikë Latine. (
Kosova nuk qëndron më mirë)60
Pamjet apo fotografitë e montuara mund të pranohen si ilustrime vetëm në rast se del
qartë që kemi të bëjmë me një kolazh. Teksti anonim dhe ai i firmosur me një pseudonim
konsiderohen tekste editoriale. Gazetarët duhet të zbatojnë me kujdes rregullat e gjuhës
shqipe dhe të shmangin përdorimin e fjalëve të huaja kur kjo është e mundur. 61
59

Projekt i financuar nga BE dhe i menaxhuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, 2017,
http://www.digitalrightskosovo.com/file/2017/06/Mediat-digjitale-n%C3%AB-Kosov%C3%AB-N%C3%ABkontroll-t%C3%AB-baraspesh%C3%ABs-mes-liris%C3%AB-s%C3%AB-shprehjes-dhe-reputacionit.pdf
60
DeFleur, Melvin L,E, Dennis,Everette .2002.Understanding Mass Communication: Dimensions of International
Communication. Houghton Mifflin Company, Boston, New York USA, pg 92 dhe 245
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Një kod i miratuar në shkallë vendi mund të shërbejë si burimi kryesor për disa lloje
kodesh. Praktika ndërkombëtare na tregon se më me rëndësi është angazhimi i të gjitha mediave
për të pasur standardet e veta. E vërteta është që në raste të rralla një kod i përbashkët mund të
krijojë edhe indiference apo neglizhencë. Çështja e privatësisë ka marrë shumë rëndësi vitet e
fundit dhe kërkesat e kodeve në lidhje me shkeljen e privatësisë janë bërë edhe më të rrepta.
Vetërregullimi mbron edhe lirinë e shprehjes edhe shtetasit nga abuzimi me këtë liri, dhe këto të
dyja shpeshherë bien në konflikt me njëra-tjetrën.
Imazhi krijohet edhe nga respektimi i etikës gazetareske dhe mediale. Është e
rëndësishme të jepet një përkufizim i qartë së çfarë konsiderohet interes publik. Në një kod
mund të përcaktohet se çfarë është privatësia dhe vendet private në bazë të të cilave njerëzit
mund të ankohen për ndërhyrjen e shtypit në jetët e tyre private. Krijimi i një kodi etik: roli i
qeverisë dhe shoqërisë.
Cili duhet të jetë roli i qeverisë në hartimin dhe adoptimin e kodit? Qeveria nuk duhet të
jetë një pjesëmarrës aktiv. Profesionistët e medias janë përgjegjësit e vetëm për hartimin e kodit
të etikës. Ndërhyrja zyrtare do ta vinte në rrezik pavarësinë e një projekti të tillë. 62 Gjithsesi
nuk duhet të harrojmë se këta profesionistë dhe organizata kanë interesat e tyre specifikë dhe
sugjerimet e tyre duhen parë me një farë distance dhe rezervimi si dhe krijimi i këshillave të
shtypit në demokracitë e reja.63

61

Gumelius, Susan, 2013, The History and Evolution of the Internet, Media, and News in 5 Infographics, blog
post-Oct. 24.2013, research&statisticshttps://aci.info/2013/10/24/the-history-and-evolution-of-the-internet-mediaand-news-in-5-infographics/
62
Wilkins, Lee, Christians, Clifford G.(2009). “The Handbook of Mass Media Ethics“. Routledge, New York 270
63
Haraszti, Miklós, 2008. Përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Medias, Redaktuar nga Adeline Hulin dhe Jon
Smith, , Zyra e Përfaqësuesit për Lirinë e Medias, Vienë, Udhëzues për vetërregullimin e mediave/pdf
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Kapitulli

Legjislatura
dhe Media

1. Media në Kushtetutën dhe Gjyqësorin e Kosovës
2. Sfidat,

siguria dhe fjalët kyçe të gazetarëve profesionistë

3. Motivimi
4. Fuqia

në gazetari, dhe përgjegjësia informative

e masmedias dhe portalet si biznes i mire

5. Media në sistemin pluralist dhe ndikimi i kulturës populiste
6. Kaosi informativ dhe lajmet në media sociale
7. Media, politika, shoqëria dhe qeveria
8. Pavarësia e Medias dhe Vetërregullimi

51

Etika në Mediat Sociale: Rasti i Kosovës-Msc. Lirie Aliu-2019

LEGJISLATURA DHE MEDIA
Kur një çështje vlerësohet për t’u trajtuar në media, del problemi se si do të paraqitet
në tekst dhe pamje, pra nga ç’kënd do të vështrohet. Nuk është e rastit zgjedhja e perspektivës,
do të thotë cilët do të intervistohen, apo cilat pamje do të jenë në plan të parë dhe cilat në
sfond. Këndvështrimi sot , nuk zgjidhet duke mbajtur anën e njërit apo tjetrit. Problemet,
shpesh,paraqiten në mënyrë që të ngjallin kureshtje në formën e sensacionit, ballafaqimit dhe
skandalit. Rendja pas sensacioneve dhe gazetaria zbavitëse, i mbyllin dyert për çështjet e
rëndësishme.
Për më tepër, tendenca e medias për të zmadhuar kundërshtitë dhe për t’i dramatizuar
problemet, jep një pamje të gabuar të mospajtimit politik. Me këtë rast mediat nuk fajësohen
vetëm që përdorin vend dhe kohë për material të panevojshëm, por ndoshta edhe popullariteti i
tyre që jep një pamje banale dhe të shtrembër të debatit shoqëror. Nga ana tjetër, të gjitha
mediat e mëdha

kanë faqe të hapura në rrjet (internet) për probleme të rëndësishme të

shoqërisë.64
Por gjithsesi Kodi etik i mediave të shkruara të Kosovës-Preambula. Ky kod, i derivuar
nga standardet ekzistuese ndërkombëtare të praktikës së gazetarisë, mëton të shërbejë si bazë
për sistemin vetërregullues i cili do të konsiderohej profesionalisht dhe moralisht i obligueshëm
për gazetarë, reporterë, redaktorë, pronarë dhe botues të gazetave, portaleve dhe agjencive të
lajmeve ku gazetarët dhe redaktorët do të respektojnë parimet etike në vijim dhe do të mbrojnë
integritetin profesional të gazetarisë.
Redaktorët dhe botuesit do të sigurojnë që i mbarë stafi relevant punues është i
informuar për këtë Kod. Tutje, ata do të sigurojnë respektimin e të gjitha dispozitave të këtij
Kodi.65

64

Kval-Mellbye-Tranøy.2006. Politika dhe Demokracia. Botimi 2, Rozafa,Prishtinë .fq.107,109,110
Këshilli i mediave të shkruara të Kosovës, 2015. Kodi i Mediave të Shkruara të Kosovës,
http://www.presscouncil-ks.org/wp-content/uploads/2015/04/Press-Code-for-Kosovo_alb.pdf
65
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2.1 Media në Kushtetutën dhe Gjyqësorin e Kosovës
Në kushtetutën e Kosovës tek Neni 40 [Liria e Shprehjes] shkruan se Liria e shprehjes
është e garantuar. Liria e shprehjes përfshin të drejtën për të shprehur, për të shpërndarë dhe për
të marrë informacione, mendime dhe mesazhe të tjera, pa u penguar nga askush. Liria e
shprehjes mund të kufizohet me ligj në raste kur një gjë e tillë është e domosdoshme për
parandalimin e nxitjes dhe provokimit të dhunës dhe armiqësive në baza të urrejtjes racore,
kombëtare, etnike ose fetare.
Neni 41 [E Drejta e Qasjes në Dokumente Publike]
Secili person gëzon të drejtën të qasjes në dokumente publike. Dokumentet që mbajnë
institucionet publike dhe organet e pushtetit shtetëror, janë publike, me përjashtim të
informacioneve që janë të kufizuara me ligj, për shkak të privatësisë, të sekreteve afariste ose të
informacioneve të klasifikuara të sigurisë. Sipas Nenit në vijim:
Neni 42 [Liria e Medieve]
1. Garantohet liria dhe pluralizmi i medieve.
2. Censura është e ndaluar. Askush nuk mund të pengojë shpërndarjen e informacionit ose të
ideve nëpërmjet medieve, me përjashtim të rasteve kur një gjë e tillë është e domosdoshme
për parandalimin e nxitjes dhe provokimit të dhunës dhe armiqësive në baza të urrejtjes
racore, kombëtare, etnike ose fetare.
3. Çdokush ka të drejtë të korrigjojë informacionin e pavërtetë, jo të plotë ose të pasaktë të
publikuar, nëse cenon të drejtat ose interesat e saj/tij, në pajtim me ligjin. 66
Sistemi i gjykatave në Kosovë përbëhet nga Gjykatat Themelore, Gjykata e Apelit dhe Gjykata
Supreme.

66

Kushtetuta e Republikes së Kosovës, 2008, http://ww.kryeministriks.net/repository/docs/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf
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Gjykatat themelore janë gjykata të shkallës së parë të themeluara në shtatë komunat më
të mëdha: Prishtinë, Gjilan, Prizren, Gjakovë, Pejë, Ferizaj dhe Mitrovicë. Gjykata e Apelit
është gjykatë e shkallës së dytë e themeluar në Prishtinë, përgjegjëse me shqyrtimin e ankesave
ndaj vendimeve dhe konflikteve të juridiksionit të Gjykatave Themelore. Të dy gjykatat kanë
pesë departamente që trajtojnë çështjet ekonomike,

rastet administrative, krimet e rënda,

çështjet e përgjithshme, dhe të miturit. Gjykata Supreme është gjykata më e lartë, përgjegjëse
për të vendosur në shkallë të tretë për ankesat e lejuara me ligj, për të gjykuar kërkesat dhe
revizionet kundër urdhrave të formës së prerë të gjykatave, për të përcaktuar parimet dhe mjetet
juridike që kërkojnë aplikim unik, dhe për rastet nën fushëveprimin e Agjencisë Kosovare të
Pronës (AKP) dhe Agjencisë Kosovare e Mirëbesimit (AKM).Më tej, Gjykata Kushtetuese
është autoriteti përfundimtar që përcakton nëse ligjet dhe aktet e përgjithshme janë në përputhje
me Kushtetutën.67
Në vitin 2017 shuma e ndarë për gjyqësorin përbën 1.089 % të buxhetit të shtetit.
Buxheti relativisht i vogël e bën të vështirë për KGJK-në të punësojë bashkëpunëtorët
profesional të cilët do të ndihmonin gjyqtarët në zgjidhjen më efikase të rasteve gjyqësore, si
pjesë e strategjisë për zvogëlimin e lëndëve të vjetra. Kushtet e pafavorshme të punës, ankesa
për mungesë të hapësirës, të zyrave pajisjeve etj, e kanë përcjellë punën e gjyqësorit.

68

Kushtetuta kërkon që gjyqtarët dhe prokurorët të jenë të pavarur dhe të paanshëm në
ushtrimin e funksioneve të tyre. Transparenca Korniza ligjore Ligji mbi Gjykatat ka dispozita të
përgjithshme ligjore për transparencën gjyqësore. Ai kërkon që të gjitha vendimet e Gjykatës së
Apelit dhe Gjykatës Supreme të bëhen publike, të paktën në faqen e internetit të Këshillit
Gjyqësor të Kosovës (KGJK).
Në ligjin e ri kërkohet që të gjitha gjykatat të publikojnë aktgjykimet e formës së prerë
në faqen e tyre zyrtare të internetit, “në afat prej gjashtëdhjetë (60) ditësh nga dita kur vendimi
merr formën e prerë.”

67

KDI-FOL, 2017, Skanimi i integritetit në Sektorin e Drejtësisë,http://kdi-kosova.org/wpcontent/uploads/2018/01/156-skanimi-i-integritetit-ne-sektorin-e-drejtesise-final-14122017.pdf
68
Kushtetuta e Republikes së Kosovës, 2008, http://www.kryeministriks.net/repository/docs/Kushtetuta.e.Republikes.se.Kosoves.pdf
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Në përgjithësi, korniza ligjore kërkon që seancat gjyqësore të jenë të hapura dhe bën
thirrje për një administratë gjyqësore transparente.

Sistemi gjyqësor është relativisht

transparent.
Deri më sot, ai ka një faqe funksionale interneti, që ofron informacion mbi statistikat e
përgjithshme të rasteve, vendimet, aktivitetet dhe shpenzimet e përgjithshme. Faqja e internetit
nuk i plotëson nevojat e publikut pasi që nuk ofron raporte të detajuara mbi vendimet e
gjykatave. Prandaj, vendimet e gjykatave nuk bëhen publike dhe raportet statistikore janë të
vështira për t’u kuptuar. Aktualisht bëhet publikimi i një numri të vogël të aktgjykimeve të
plotfuqishme. KGJK arsyetohet se kjo ndodh për shkak të problemeve teknike dhe mungesës së
burimeve njerëzore. Baza kushtetuese e realizimit të së drejtës së shprehjes dhe ushtrimit të
profesionit të gazetarisë përfshinë edhe marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare si Deklarata
Universale e të Drejtave të Njeriut e Kombeve të Bashkuara, Konventa Evropiane për Mbrojtjen
e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet e saj, Konventa Ndërkombëtare
për të Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj etj. Këto marrëveshje janë transponuar në
legjislacionin e shteteve përkatëse. Gazetarët dhe profesionistët e tjerë të medias kanë të drejtën
e heshtjes rreth burimeve të tyre të informacionit. Sipas këtij ligji, deklarimi i burimit të
informacionit mund të bëhet vetëm me kërkesë të gjykatës kompetente, dhe kjo, vetëm nëse ky
informacion nuk mund të zbulohet me rrugë të tjera dhe se është i rëndësishëm për ruajtjen e
jetës së ndokujt. Edhe vendet e tjera kanë të rregulluar çështjen e mbrojtjes së burimeve të
informacioneve. Mali i Zi e ka të rregulluar këtë çështje me Ligjin për Media dhe për Media
Elektronike. Sidoqoftë, me anë të mekanizmave vetërregullues siç është Kodi i Etikës, gazetarët
në Mal të Zi e kanë paraparë që burimet e informatave të ruhen por edhe të verifikohen motivet
e konfidencialitetit para se ky burim të cilësohet si i besueshëm. Në fakt, vetë-rregullimi i
gazetarëve është parë si forma më e mirë e rregullimit të ushtrimit të profesionit të gazetarisë.
Kjo pasi, në këtë mënyrë do të parandalohej edhe abuzimi me të drejtat e gazetarëve në
përgjithësi dhe me mbrojtjen e burimit të informatës në veçanti. (Burim Ejupi dhe Dardan
Abazi, 2015)69

69

Ejupi, Burim dhe Abazi, Dardan, 2015, Liria e shprehjes dhe ushtrimit të profesionit të gazetarisë në Kosovë,
analizë krahasimore e kornizës ligjore.Prishtinë:Inst. për Pol. Zhvill. INDEP,– 21 cm. ISBN 978-9951-627-14-6
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Rregullatorët dhe mekanizmat vetërregullues Në Kosovë, si kategori kushtetuese, është
themeluar dhe vepron Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM). KPM është organ i pavarur që
rregullon spektrin e Frekuencave Transmetuese në Republikën e Kosovës, licencon
transmetuesit publik e privat, përcakton dhe zbaton politikën e transmetimit si dhe ushtron
kompetenca të tjera të përcaktuara me ligj. (Burim Ejupi dhe Dardan Abazi, 2015) 70

3.2. Sfidat, siguria dhe fjalët kyçe të gazetarëve profesionistë
Në një studim shkruan se kapacitetet e kufizuara profesionale dhe teknike, krahas
shqetësimeve për sigurinë, ishin ndër pengesat më të shpeshta mbi raportimin e medias mbi
krimin e organizuar dhe korrupsionin të identifikuara në Bosnjë, Kosovë dhe Serbi. Një pengesë
e përbashkët për gazetarët në të tri këto vende ishte frika e humbjes së vendeve të punës në rast
se ata nuk ushtronin vetë-censurë, ose nëse ata këmbëngulnin në shkrimin mbi tema të caktuara
të lidhura më krimin e organizuar dhe korrupsionin. Në të tri këto vende, gazetarët dhe
redaktorët vazhdimisht u ankuan mbi mungesën e kohës dhe burimeve që duhet t’i kushtojnë
raportimit mbi këto tema.71
Në një hulumtim për sigurinë e gazetarëve është treguat se Siguria e gazetarëve mbetet
një shqetësim, dhe këtu kontribuon mungesa e efikasitetit të sistemit të drejtësisë. Hulumtimi
gjeti se nuk ka mekanizma filtrimi në sistemin e drejtësisë për t’u marrë në mënyrë efektive me
rastet e gazetarëve të kërcënuar apo të sulmuar, sidomos të femrave gazetare.
Në lidhje me ndonjë incident të raportuar kundër gazetarëve dhe nga gazetarët, Policia e
Kosovës përfundon hetimin dhe rastet ia kalon prokurorisë. Kjo e fundit nuk ishte në gjendje të
raportonte sa raste janë ende nën hetime dhe sa aktakuza janë ngritur në tre vitet e fundit.

http://indep.info/wpcontent/uploads/publikimet_sq/Liria%20e%20shprehjes%20dhe%20ushtrimit%20t%C3%AB%
20profesionit%20t%C3%AB%20gazetaris%C3%AB%20n%C3%AB%20Kosov%C3%AB%20[Burim%20Ejupi%
20Dhe%20Dardan%20Abazi,01%202015,Qeverisje%20Demokratike].pdf
70
Po aty 196
71
Qirezi, Arben EJO, 2018, Zbulimi i korrupsionit, sfidë për median e Ballkanit, publikuar më 26.01.2018, permes
Milos Damnjanovic, Srecko Latal | BIRN, https://al.ejo-online.eu/marredheniet-publike/zbulimi-korrupsionit-sfideper-median-e-ballkanit
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Gazetarët kanë gjasa të jenë viktima të prekshme për shkak të një sërë arsyesh, duke
përfshirë subjektin e kërcënimeve, pasi ky mund të jetë punëdhënësi i tyre apo një individ ose
zyrtar publik për të cilin ata duan të raportojnë. Një nga rastet historike që kanë mbetur të
pazgjidhura dhe sfidë e madhe për sistemin e drejtësisë, është dështimi i saj për të hetuar siç
duhet, identifikuar dhe ndjekur penalisht autorët vrasjeve të tre gazetarëve pas luftës. Një
element veçanërisht shqetësues i këtij rasti është se vrasjet e gazetarëve janë konsideruar të
motivuara politikisht. 72
Po në këtë hulumtim në pyetjen se: “A keqpërdoret pozita ekonomike e gazetarëve për të
kufizuar lirinë e tyre? Përgjigjja është se puna e pasigurt, Gazetarët punojnë jashtë orarit apo
gjatë festave pa kompensime. Gjysma e gazetarëve të anketuar thanë se pozita e tyre ekonomike
është përkeqësuar. Cili është niveli i pavarësisë redaktuese nga pronarët e medias dhe trupave
menaxheriale? Mungesa e kontratave të punës që qojnë në auto-censurë. Pagat e vonuara janë
po ashtu edhe një presion direkt kundër gazetarëve. Cili është niveli i pavarësisë editoriale të
gazetarëve në transmetuesin publik? Në prill 2015, 60 gazetarë dhe redaktorë shkruan një letër
publike duke kritikuar menaxhmentin dhe drejtorin gjeneral për ndërhyrje, censurë dhe keq
menaxhim në RTK. 73
Kur u pyetën për të treguar se "sa gjyqtarë janë përfshirë në shkelje specifike", shumica
e të anketuarve (62-66%) zgjodhën të thonë se "nuk e dinë". "Sa gjykatës dhe prokurorë janë
përfshirë në shkelje etike?" (të gjithë respondentët) Është e vështirë të kuptohet pse të njëjtit të
anketuar të cilët ishin në gjendje t'i përgjigjen pyetjes së mëparshme mbi shpeshtësinë e
shkeljeve etike, nuk e dinë përgjigjen për një pyetje në thelb të ngjashme kur u kërkohet të
mendojnë për numrin e njerëzve të përfshirë në ato shkelje. Pra, në këtë aspekt, përgjigjja "nuk
e di" mund të interpretohet më shumë si një refuzim për të shfaqur opinionin, sesa si mungesë e
njohurish.74

72

Çollaku, Petrit Dhjetor 2016, Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve [KOSOVA]
Përmbledhja e të gjeturave, http://safejournalists.net/wp-content/uploads/2016/12/Permbledhja-e-te-gjeturave.pdf
73
Çollaku, Petrit Dhjetor 2016, Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve [KOSOVA]
Përmbledhja e të gjeturave, http://safejournalists.net/ëp-content/uploads/2016/12/Permbledhja-e-te-gjeturave.pdf
74
KDI-FOL, 2017, Skanimi i integritetit në Sektorin e Drejtësisë ,http://kdi-kosova.org/wpcontent/uploads/2018/01/156-skanimi-i-integritetit-ne-sektorin-e-drejtesise-final-14122017.pdf
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Kur flasim për shpifjet i cili është një term i përgjithshëm i cili sipas Ligjit Kundër
Shpifjes dhe Fyerjes (Ligji Nr. 02/L-65) do të thotë “publikimi i një fakti ose një deklarate të
pavërtetë dhe botuesi e di ose duhet ta dijë se fakti apo deklarata është e pavërtetë, kuptimi i së
cilës dëmton reputacionin e një personi tjetër.” Çështja e lëndës, “reputacioni i tjetrit/tjerëve”
është termi që përdoret në PNDCP (Neni 19) dhe KEDNj (Neni 10) si baza legjitime për të
kufizuar të drejtën e lirisë së shprehjes. 75
Dy termet me të njohura ligjore të cilat e përcaktojnë shpifjen dhe kërcënimin e saj për
të cenuar reputacionin e tjetrit/tjerëve janë botimi i shpifjes dhe përgojimi. Duke pasur parasysh
që dallimi mes këtyre dyjave praktikisht është zhdukur dhe nuk janë përcaktuar në pajtim me
legjislacionin ekzistues, ato do të përdoren në vend të njëra tjetrës. Botimi i shpifjes më shumë
definohet si një deklaratë shpifëse që është e publikuar ose në formë të shkruar ose ndonjë
formë tjetër si transmetimi. Përgojimi, definohet më shumë si një deklaratë e folur ose orale
shpifëse dhe nuk ruhet në asnjë formë të përhershme.
Nga të dy termet, “botimi i shpifjes konsiderohet më dëmtues sepse është fikse dhe
mund te qarkulloj gjerësisht.” Fyerja është një tjetër formë e shpifjes e cila nuk gjendet ne
definicionet ndërkombëtare te mbrojtjes së reputacionit. Por në kontekstin lokal, ajo është e
rregulluar në pajtim me legjislacionin kundër shpifjes, e definuar si një deklaratë ose sjellje e
destinuar që të poshtëroj tjerët.76
Gjithçka në gazetari nis dhe mbaron me lajmin, informacionin e freskët që përmban
përgjigjet e gjashtë pyetjeve elementare (Kush, kur, ku, çfarë, pse dhe si) rreth ngjarje të
caktuara. ( Kipling 1865-1936.(Hicks 2016) Allan Bell, thotë se lajmet i përmbajnë rrëfimet
dhe pamjet e ditës sonë. (Bell 1991)77

75

BE dhe Zyra e bashkimit evropian në Kosovë, 2017, Mediat dixhitale në Kosovë: BE kontroll të baraspeshës mes
lirisë së shprehjes dhe reputacionit, http://www.digitalrightskosovo.com/file/2017/06/Mediat-digjitale-n%C3%ABKosov%C3%AB-N%C3%AB-kontroll-t%C3%AB-baraspesh%C3%ABs-mes-liris%C3%AB-s%C3%ABshprehjes-dhe-reputacionit.pdf
76
Po aty
77
Balle, Francis. (2011). “Mediat & Shoqëritë”.Papirus. Tiranë fq.45
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Media masive e sidomos dekada e fundit prek opinionin publik me informacionet online
nëpër portale të gazetave lokale duke bërë të mundur që grupet e mëdha të njerëzve të
shpërndarë gjerësisht të zhvillojnë qëndrime kolektive në lidhje me çështjet publike dhe
politike; qasja në gazeta online si mënyrë me thjeshtë a u tregon njerëzve se cilat çështje janë të
rëndësishme dhe e motivon publikun të veprojë.
Ekspozimi ndaj këtyre mediave aktivizon bindjet e njerëzve ose i shkakton ato për të
formuar të reja. Si rezultat, ata na kontrollojnë mendjen dhe kanë aftësinë për të ndikuar në
opinionin publik e sidomos për shkak të qasjes më të lehtë (Telefonat e mençur , tabletë të
ndryshëm, PC etj. Mund të jetë një luftë e gjatë, por disa media të pavarura dhe organizata të
shoqërisë civile në Ballkan janë të vendosura t’i kundërvihen valës së lajmeve të rreme dhe
dezinformimit që po “përmbyt” Ballkanin.(JNK, 2017) 78
A na duhen më gazetarët? Scherer shkruan kështu në librin e tij:,,Vlera e re e shtuar e
gazetarëve profesionistë do të jetë edhe dhënia e shpejtë e kontekstit, thelbësor për të
përballuar teprinë e informacioneve në një botë gjithnjë e më komplekse, ku transmetimi i
thjeshtë i “fakteve” nuk mjafton më. Gazetarët që punojnë për mjetet online në internet janë
më pak pesimistë se kolegët e tyre lidhur me platformat media më tradicionale shkruan
Scherer në librin e tij. Mediat janë fuqi e madhe që mund të ndikojnë si pozitivisht në një
shoqëri, po ashtu edhe negativisht, atëherë kur gazetari është e anshme jo gazetari që raporton
vetëm të vërtetat. 79
Pushtetarët, sikur të donin vërtet të bëjnë ndryshime në këtë vend, së pari do të duhej të
angazhohen që t’i kthehet integriteti sistemit të drejtësisë, pa të cilin sigurisht se gjithçka e
humb vlerën në këtë vend, ndërsa kritika e mediave shndërrohet në rrahje të ujit në havan.
Pastaj, kur e nis hartimin e një ligji me një fokusim të tillë, ekziston droja që ai të mos i mbulojë
mirë të gjitha aspektet e veprimtarisë dhe të jetë vështirë i zbatueshëm. 80
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Jeta në Kosove, 2017, Fillon Lufta Kundër Makinerive të ‘Lajmeve të Rreme’ në Ballkan-artikull,
http://kallxo.com/gjnk/fillon-lufta-kunder-makinerive-te-lajmeve-te-rreme-ne-ballkan/ botuar më : 07.12.2017
79
Scherer, Eric,2011, “ A na duhen më gazetarët” përkthimi dhe botimi shqip, Papirus 2012. Tiranë. Fq. 30
80
Document veprimi për asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, mars 2012, pulsi public, pdf
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2.3 Motivimi në gazetari, dhe përgjegjësia informative
Montanelli si një gazetar veteran ka shkruar kështu -,,Di që shumë prej jush janë të
interesuar ndaj gazetarisë dhe mjeteve të komunikimit. Unë këtë pasion fillova ta kultivoja që
nga Gjimnazi, nuk kam dashur të bëj asgjë tjetër veç të jem gazetar, me dëshpërimin e madh të
babait tim. Ai, si Drejtor i mirë i një Liceu, e konsideronte me shumë përçmim si një profesion
rastësor. Sipas tij ,,gazetaria ka qenë prirja e madhe e jetës time. Ju pranoj që edhe pse e kam
dashur dhe vazhdoj ta dua këtë profesion, nuk mund t’ia këshilloj asnjë të riu ta ndërmarrë këtë
profesion sot, sepse besoj që gazetaria tashmë është në fund.
Duhet të shndërrohet tërësisht, në një kuptim që unë nuk di ta parashikoj. Jam i kapur
mbas kujtimeve dhe vij nga një shkollë e caktuar, dhe në këtë moshë e kam shumë të vështirë të
mendoj diçka ndryshe. Shpresoj për ju që të ketë vend për një transformim tërësor, që të marr në
konsideratë ngjarjet e rënda që kanë ndodhur në kohë – ndër të cilat shumë për faj dhe
shtrembërime të gazetarëve – nga hyrja e teknologjive të reja, ku e tëra është një përmbysje
traditash.
Gazetaria klasike, nga e cila nuk shqitem dot, është e pamundur të përshtatet. Kur
fillova, 60 vjet të shkuar, kishim si prekje teknologjike, makinën për të shkruar “Olivetti Lettera
22”, mbi të cilën vazhdoj të shkruaj. Nuk e prodhojnë më, ndaj arrita të blej pesë copë pranë
shitësve të objekteve të vjetra, që i kam zhvendosur në pika të ndryshme. Përtej kësaj nuk mund
të shkoj. Unë faksin nuk di ta përdor, një person i afërt e bën për mua, përndryshe nuk do dija as
të vendosja një fletë,,. Sipas Montanellit ,,Gazetarët duhet të bëjnë llogaritë me një armik të
pashpirt. Dhe në vend që ta luftojmë atë, jemi vënë në shërbim të tij,, Çka është puna jonë, është
që jemi bërë megafona, duke i kopjuar edhe zakonet dhe duke i njohur epërsinë. 81

81

Indro, Montanelli, 2017, Madhështia dhe mjerimi i gazetarisë, https://al.ejo-online.eu/media-dhe-politika/liria-emedias/madheshtia-dhe-mjerimi-gazetarise
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2.4 Fuqia e masmedias dhe portalet si biznes i mire
Detyra e medias është si ajo e dëshmitarit në gjykatë, – që betohet se do të thotë: “të
vërtetën dhe vetëm të vërtetën”. Por në rastin konkret nuk është media që raporton, nuk është
gazetari që shkruan. Është institucioni që raporton dhe punonjësi i Marrëdhënieve me Publikun
që bën gazetarin! Media në këtë rast kthehet në videotekë që “fut kasetën”. Industria mediatike,
ka një natyrë tejet gjithëpërfshirëse, ndaj nuk mund të pohojmë kurrsesi që ajo përmbush vetëm
funksionin e përcjellëses së informacionit. Domethënia e medias do të zhvlerësohej, nëse ajo
trajtohet vetëm në aspektin e përcjellëses së informacionit, pra pa u marrë në konsideratë
misioni i saj si agjenci e rëndësishme socializuese. Duhet të theksojmë se bashkëveprimi midis
institucioneve sociale, ndërton një kompleksitet të mirëfilltë të profilit shoqëror. Pra, ndarja
klasike e institucioneve sociale, nuk nënkupton aspak pavarësinë që kanë ndaj njëri-tjetrit,
përkundrazi dëshmon mbi pamundësinë e të plotësuarit të të gjithë funksioneve në mënyrë
`autonome.
Më 25.01.2017 është miratuar një ligj për Këshillin e pavarur të medias (KPM), si një
rregullore për ofruesit e shërbimeve mediale qofshin ato audio apo audiovizuale. Qëllimi i kësaj
rregullore përcakton, të drejtat dhe obligimet për ofruesit e shërbimeve mediale, pa marrë
parasysh mënyrën e transmetimit në Republikën e Kosovës, me qëllim të garantimit të mbrojtjes
së pluralizmit medial dhe interesit publik. Kjo rregullore mundëson garë të drejtë dhe të
barabartë në tregun medial të republikës së Kosovës. Fushëveprimi i kësaj rregulloreje duhet të
zbatohet nga të gjithë ofruesit e shërbimeve mediale, qofshin ato audio apo audio-vizuale, që
janë themeluar ligjërisht në territorin e Republikës së Kosovës, për të ofruar shërbime mediale
në brezin për transmetim tokësor si dhe përmes formave tjera rë komunikimeve elektronike
jashtë brezit Radiodifuziv.
Shërbimi audio vizual është nën përgjegjësinë editoriale të ofruesit të shërbimeve
programore, dhe parim kryesor i së cilës është informimi, argëtimi, edukimi për publikun,
përmes rrjeteve të komunikimit elektronik. Ofruesit e shërbimeve mediale janë persona fizik ose
juridik që kanë përgjegjësi redaktuese për përzgjedhjen e përmbajtjes audio vizuale të shërbimit
medial dhe për organizimin e programit.
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Çdo subjekt që bën kërkesë për licencë në Këshillin e Pavarur të Medias, ose kërkon
miratim për transferimin e një licence ekzistuese, ose për marrjen e një pjese të pronësisë tek një
i licencuar ekzistues. Licenca e dhënë nga KPM, për ofruesit e shërbimeve mediale epet për të
ushtruar aktivitet në tregun medial. I licencuar është personi fizik dhe juridik që ka licencë nga
KPM-ja. Transmetuesit munden me qenë transmetues publik dhe privat. Transmetuesit publik
nuk paguhen sepse buxhetin e siguron qeveria, si rasti i RTK-së. Transmetuesi me pagesë, është
me sistem të mbyllur apo të koduar, d.m.th paguhet abonim për të pasur qasje për ta përcjellë.
Kërkesa bëhet tek Këshilli i pavarur i Medias (KPM), për ofrues të shërbimeve mediale, në
brezin Radiodifuziv, në pajtim me Nenin 21,22 dhe 23 të ligjit për komisionin e pavarur të
medias (KPM) I licencuar mund të jetë:


Një kompani private legale në Kosovë, ndërmarrje biznesi, ortakët e kufizuar,

ndërmarrje aksionare ose me përgjegjësi të kufizuar që ka të regjistruar ushtrimin e veprimtarisë
së transmetimit të programeve përmes shërbimeve audio.


Parashtruesi i kërkesës duhet të posedojë, angazhim dhe aftësi për të vë në

funksion një ofrues medial në pajtim me ligjin dhe aktet nënligjore në Këshillin e Pavarur të
Medias (KPM) dhe të dëshmojë angazhim dhe aftësi për të siguruar programe komerciale, në
mënyrë dhe bazë ligjore


Duhet të dëshmojë se ka një staf me kualifikime superiore universitare për

çështjet programore dhe teknike dhe të dëshmojë se i ka të kryera të gjitha obligimet me taksen
dhe tatimet në pajtim me legjislacionin e administratës tatimore të Republikës së Kosovës duke
pasur një dëshmi nga gjykata ekonomike që nuk ka kontest gjyqësor.


Duhet të dëshmojë për qëndrueshmëri ekonomike-financiare sa i përket sasisë së

kapitalit të përbashkët të regjistruar dhe të dëshmojë performancen ekonomike sa i përket
strukturës së burimeve të financimit, përfshirë edhe masat e likuidimit, aftësinë paguese dhe
borxhet me një plan të

përgatitur për tri(3) vite, strukturën organizative dhe numrin e

punëtorëve .
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Licenca ipet vetëm pasi të ketë konkurs publik nga KPM-ja

Kriteret e përgjithshme programore për ofruesit e shërbimeve mediale audio dhe audio
vizuale ne transmetim tokësor përmes operatorit të multipleksit përfshijnë:


Nivelin e përgjithshëm të aftësive dhe përvojës së stafit përgjegjës për qështje

programore, vlerësuar në bazë të strukturës organizative, arsimimit dhe eksperiencës.


Pajtueshmërinë e skemës programore javore, përfshirë segmentet dhe strukturën,

me aktet nënligjore të Këshillit të Pavarur të Medias (KPM).

2.5 Media në sistemin pluralist dhe ndikimi i kulturës populiste
Që kur se sistemi demokratik pluralist zëvendësoi atë diktatorial këtu e 25 vite me pare,
liria e shprehjes ne Shqipëri nuk ka qene asnjëherë kaq e kufizuar dhe e rrezikuar sa sot.
Pavarësisht se shpifja është de-kriminalizuar dhe numri i mediave te shkruara apo vizuale është
disa fishuar ne një kohe te shkurtër, përsëri censura e tyre duket te jete shtuar dhe jo e kundërta.
Kjo sepse pronaret e mediave, shkruajnë me lapsin e interesave te tyre te biznesit politiken
editoriale te redaksive. S’ka se si shpjegohet ndryshe që çuditërisht sot vetëm 2 media mbrojnë
ligjin e ricikluar te plehrave, vetëm mediat e universiteteve te klientelës nuk i raportojnë fare
protestat e maturanteve kundër ligjit te arsimit te larte, apo pothuaj te gjitha mediat ne vend
kane një nonsens te pakuptimte ndaj te gjithë kryebashkiakeve te Tiranes, sa kohe ata janë ne
detyre dhe firmosin lejet e ndërtimit. Rrënimi i besueshmërisë dhe audienca e munguar ne këto
raste nuk është problemi i këtij biznesi. Jo vetëm konsolidimi i pozitës se tyre ne treg përball
audiencës por dhe te ardhurat qe krijojnë vete mediat janë disa fish me te ulëta se ato qe
krijohen nëpërmjet saj, për bizneset e tjera te pronareve te tyre. 82 Edhe dominimi ne tregun
mediatik të një grupi njerëzish qe numërohen me gishtat e dorës dhe qe ne rolin e pronarit
kontrollojnë politiken editoriale, ka lehtësuar se tepërmi mundësinë qe nëpërmjet këtyre te
fundit pushtetet te mund te censurojnë te vërtetën.
82
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Kjo problematike behet me e ndjeshme po te sjellim ne vëmendje pamundësinë e
krijimit te organeve te reja te shtypit apo televizive, për shkak te nivelit te madh te investimit qe
kërkohet, për shkak te vështirësisë për te konkurruar me operatore qe janë konsoliduar prej
vitesh ne treg, apo për shkak te monopolizimit te infrastrukturës se transmetimit dhe
shpërndarjes. Sa kohe interesat private diktojnë lajmin, ky i fundit asnjëherë nuk do te mund te
përmbushe interesin e publikut. Me ndonjë përjashtim te rralle, media tradicionale ne Shqipëri
ka dale prej rolit te saj për te informuar publikun ne përputhje me interesin e këtij te fundit.
Dhe ne ketë pike merr një vlere te veçante një lloj i ri prodhimi, transmetimi dhe trajtimi i
lajmit. Lajmi qe vjen nëpërmjet medias virtuale, ose te quajtur ndryshe asaj online. 83
Media është një mënyrë komunikimi në forma të ndryshme që përdoren në jetën tonë të
përditshme. Media është shumësi i fjalës ''medium'' që në latinisht do të thotë komunikim.
Ç’do të thotë Demokraci? Demokraci do të thotë liri e fjalës, mendimit, të drejta të barabarta
mes njerëzve etj. Një sistem qeverisje në të cilin njerëzit votojnë përfaqësuesit e tyre dhe
shtyllat e demokracisë janë sovraniteti i njerëzve të thjeshtë, i shumicës dhe të drejtat e pakicës.
Media është ''Shtylla kurrizore'' e demokracisë. Ajo informon publikun për ngjarje që ndodhin
në botë në një kohë ku informimi ndikon më shumë se asnjëherë në jetët e njerëzve. Media
'zhveshë' politikën duke provokuar debate në të cilat politikanët shpjegojnë vendime dhe
politikat e brendshme/jashtme publikut të gjerë, pra ajo lejon pluralizmin politik të shprehë
pikëpamjet dhe ideologjitë e saj në çështje të ndryshme duke mobilizuar opinionin publik. 84
Gazetaria e pavarur dhe shpërndarja e lajmeve luan një rol të domosdoshëm në
informimin e qytetarëve. Ato janë shtyllë e jetës publike dhe e shoqërive pluraliste dhe
demokratike. Më e mira e tyre, ato janë një burim informacioni i besueshëm dhe cilësor që
njerëzit i besojnë dhe e kuptojnë. 85
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Vetëm mediat kritike, shkrimtarët, intelektualët dhe filozofët e guximshëm dhe kritikë nuk
mbrojnë të këqijat dhe nuk ndoten nga pisllëku i politikës së pamoralshme dhe nuk shiten nga
interesi. Askush nuk mundet sot t’i shpëtojë monitorimit dhe kontrollit kritik, e sidomos
personat dhe institucionet publike që financohen nga taksat e popullit dhe sidomos, sidomos ata
që abuzojnë, vjedhin e grabisin paranë publike dhe që bëjnë tradhtinë e interesave kombëtare.
Nuk mund të pretendojë asnjë media se është e lirë, e pavarur dhe roje e demokracisë po nuk qe
opozitë e pushtetit dhe kritike ndaj tij dhe e të këqijave të realitetit që vijnë për shkak të tij. 86
Postimi pa kriter i materialeve (ku zakonisht mungojnë datat dhe vendet ku kanë
ndodhur ngjarjet), qofshin të shkruara apo të multimedias, po krijon jo vetëm një publik pa shije
e pa sens, por po ngre murin ndarës që po i ndihmon me të madhe mos qarkullimit normal të
ndikimeve, vlerave e modeleve reciproke.87
Në një prezantim në fakultetin e Tetovës-SEEU, për llojin e kulturës masive në media
shkruan: Nga vete emërtimi i saj mund të kuptojmë se bëhet fjalë për një lloj kulture e cila
përveç që krijohet brenda masës,ajo edhe i dedikohet asaj. Arsyeja kryesore që ka ndikuar në
emërtimin e kësaj kulture si masive është pikërisht mekanizim përmes të cilit kjo kulturë
përhapet. Mekanizmi i mas mediumeve ku bëjnë pjesë:gazetat,telegrafi,revistat, etj. Fotografitë
artistike, radioja, televizori, kinematografia, telefonia mobile dhe interneti. Kështu,sipas
pikëpamjes së parë që quhet optimiste(nga lat.optimus-më i miri) kultura masive paraqet kulmin
e zhvillimit kulturor përgjithësisht dhe diskursin e zhvillimit të ardhshëm të tij.
Pikëpamja e dytë e cila për nga koncepti është krejt kontra të pares për çka dhe quhet
pesimiste (lat.pessimus-me i keqi) konsiderohen se kultura masive ne realitet,paraqet zhvillimin
dhe versionin më të keq të kulturës në përgjithësi. Kurse pikëpamja e tretë e cila mundohet ta
gjejë mesin e artë në mes këtyre dy skajshmërive konceptuale quhet meloriste (lat.-përmiresim)
nga se mas kulturen e sheh në përmirësim të vazhdueshëm.
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Kështu në bazë të shpjegimit të parë meqë kultura masive krijohet nga masa(turma) dhe
i dedikohet asaj ajo përbuzet nga elita diçka e “pagdhendur” dhe me vlerë të pa mjaftueshme
artistike. Shpjegimi i dytë konfirmon se maskultura në fakt është “shpikur” nga shtresat e
kulturës elitë edhe pse kjo gjë atyre nuk ju shërben për ngopjen e oreksit të tepërt por vetëm si
mekanizëm për grumbullimin e pasurive. Ndërkaq,sipas shpjegimit të tretë maskultura buron
nga nevoja e masave popullore për ushqimin shpirtëror (pra kulturor) ku me afirmimin
permanent të saj, bëhet përhapja e maskulturës 88
Kultura është ndikuese në secilën pore të jetës, por edhe në gazetari, megjithatë në
kulturë ka edhe disa rregulla normative që ndiqen sipas zakoneve apo ato të shkruara. 89
Këtë shumë mirë e ka sqaruar edhe një prezantim në Universitetin e Evropës Juglindore
ne Tetovë ku thuhet:,, Për ta kuptuar drejt dhe hollë fenomenin e kulturës nevojitet njohja e
ndikimit të saj në jetën e përgjithshme të njeriut , mund te thuhet se te gjitha rolet , qëllimet dhe
detyrat e ndryshme , të cilat kultura i ushtron për shkak të plotësimit më të lehtë të nevojave
njerëzore me një fjalë i quajmë si funksione të kulturës90
Kultura ushtrohet në shumë funksione në jetën e njeriut, më kryesore numërohen këto;
Funksioni adaptues,Funksioni normativ, Funksioni i mbrojtjes, Funksioni transformues.
Normat në realitet janë rregulla me të cilat rregullohet dhe definohet mënyra e integrimit të
individit në grupin shoqëror. Modele të sjelljes për anëtarët e ri të shoqërisë, që është këta ti
pranojnë dhe respektojnë rregullat relevante në atë shoqeri.Ekzistojne normat, zakonet morale
dhe juridike.91
Normat zakonore janë rregulla me tolerante, të cilat kanë të bëjnë me shprehitë
qëndrimet dhe sjelljen ndaj prindërve, shokëve dhe autoriteteve. Normat morale janë rregulla
më të rrepta të cilat kane për qëllim rregullimin dhe mbrojtjen e moralit në një shoqëri.
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Normat juridike-janë rregulla më të sofistikuara,ku përmes ligjeve,në mënyrë decidive
tregohet se çka lejohet e çka ndalohet në atë shoqëri. 1. Normat zakonore dhe morali janë
rregulla të përshkruara dhe të obliguara kurse ato juridike janë të shkruara dhe të obliguara. 2.
Normat zakonore dhe morali i krijon populli kurse ato juridike i nxjerre shteti (parlamenti).
Normat zakonore dhe morali gjenden në kulturën e çdo populli,kurse normat juridike i kanë
vetëm popujt që kanë organizime shtetërore. Ekzistojnë edhe norma kulturore universale të
njohura si tabu, të cilat vlejnë thuajse për të gjitha shoqëritë e botës, ku shoqëritë tentojnë të
mbrohen nga disa dukuri të shëmtuara si incesti, kanibalizëm ,vrasje të fëmijëve e femra,vrasja
e pleqve etj.92

2.6 Kaosi informativ dhe lajmet në media sociale
Ndryshe nga mediat tradicionale që kërkojnë investime te mëdha kapitale për
themelimin e tyre, media virtuale kërkon vetëm një aparat kompjuterik për prodhimin dhe
transmetimin e informacionit. Sot pothuajse të gjithë gazetaret më të njohur në vend kanë një
reviste online, një portal mediatik ku përveç opinioneve të tyre, publikojnë dhe lajme të
konfirmuara prej burimeve te tyre gazetareske.
Thjeshtësia për themelimin e një media online, dhe lehtësia e transmetimit te saj
nëpërmjet internetit, ka rrezuar dominimin e kapitalit mbi median. Ne kushtet kur çdo njeri, pa
shpenzuar asnjë lekë, mund të krijoje një profil ne Facebook e rrjedhimisht të prodhoje dhe
transmetoje informacion në kohë reale me një grup shume të madh njerëzish, ka rënë
përfundimisht dominimi i parasë mbi informacionin. Nga njëra anë askush nuk ka aq para sa të
mund të blejë të gjithë njerëzit që posedojnë një profil në facebook.
Nga ana tjetër, pushteti ende nuk ka asnjë mjet ligjor për të ndikuar dhe kufizuar lirinë e
shprehjes për këto lloj mediash. Ndryshe nga mediat e shkruara apo audiovizive ku licencimi
për transmetim, detyrimet fiskale te një biznesi, apo edhe favoret që lidhin pushtetet me
poseduesit e këtyre mediave, krijojnë kushte për censurim të informacionit, në rastin e medias
virtuale poseduesi i saj nuk krijon asnjë marrëdhënie me autoritetin shtetëror.
92
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Dhe për këtë arsye, ai është shumë më i çliruar nga presioni i pushtetit në procesin e
prodhimit të informacionit.93
Ne median tradicionale prodhimi i lajmit është i centralizuar në një grup redaksish, e
rrjedhimisht në vullnetin dhe vlerësimin e një grupi të caktuar njerëzish që drejtojnë këto
fabrika informacioni. Një proces thellësisht i deformuar po të kemi parasysh se një grup
drejtuesish të redaksive të mediave tradicionale, marrin këto vendime edhe në bazë të interesave
personale që jo gjithmonë përputhen me ato publike.
Media virtuale jo vetëm nuk e ka këtë problem, por ajo ka një infrastrukturë të atillë ku
vetë publiku prodhon dhe imponon lajmin dhe jo anasjelltas. Çdo qytetar dëshmitar në një
ngjarje, është kthyer sot në një media që mund të prodhojë lajm. Fiksimi i ngjarjes nëpërmjet
aparateve celulare nuk krijon asnjë dyshim mbi vërtetësinë e lajmit dhe mundësia e raportuesit
për të ruajtur anonimitetin e tij vetëm sa ndihmon shpërndarjen e informacionit për publikun e
gjerë.94

2.7 Media, politika, shoqëria dhe qeveria
Sipas Mekulit në librin e tij ku shkruan: “Shumë forca relevante , si ato politike po ashtu
dhe ato ekonomike, kërkojnë nga mediat mbështetje për përforcimin dhe sigurimin e pozitave
të tyre. Ato shpeshherë bëjnë marrëveshje të fshehura për “mossulmim”medial. Nëse këto
media ndonjëherë nuk përkrahin dhe japin besnikërisht idetë dhe planet e këtyre forcave
partiake, ekonomike dhe politike, “Traktati i mossulmit medial” do të jetë i pavlefshëm. Nga
politika në pushtet do të pasonin sanksionet. Mund të jetë kjo në formën e letrave, thirrjeve
telefonike,gjobave dhe deri tek kërcënimet dhe mbyllja e medias”. 95
Krimi i organizuar dhe korrupsioni janë sfidat kryesore me të cilat përballen shoqëritë e
Ballkanit Perëndimor, në të cilat korrupsioni në veçanti përbën pakënaqësinë kryesore për
shtetasit dhe votuesit.
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“Një nga sociologët më të shquar të Evropës Perëndimore në fushën e komunikimit dhe
përgjithësisht në atë të institucioneve, Zhak Bourdieu, ka mbërritur në një përfundim tepër
interesant kur është shprehur se televizioni nuk e pasqyron një ngjarje të caktuar politike, por e
prodhon atë.

96

Kjo është një risi e jetës demokratike në kushtet e shoqërive të komunikimit.

Politika në sistemet demokratike bëhet mbi bazën e ndikimit propagandistik dhe ideologjik tek
pjesë sa më të mëdha të elektoratit”. …(Fuga, 2005:213-214). Media nuk është pasqyrë pasive
e botës reale. Realiteti medial është “fabrikë e rregullave në përgjigje të komercializmit politik”,
të cilët e mbështesin dhe e informojnë. Publiciteti me përmbajtje politike, është një ndër trajtat
kryesore, që ndërmjetëson lidhjen e një force politike me audiencën e saj. (Kallçiu, 116-117). 97
Për faktin se politizimi i medias dhe mediatizimi i politikës, nuk influencojnë gjithnjë
pozitivisht tek individi si recipient i informacionit. Duke u fokusuar vetëm tek politika, media
në

njëfarë mënyre humbet edhe autonominë e saj, sepse e kthen në qëllim në vetvete

manipulimin e individëve. Media, kështu shndërrohet në instrument të politikës. 98
Ndërkohë që një demokraci ka nevojë që ҫdo qytetar të jetë ,,ishulli i seriozitetit,, siҫ e
përshkruan presidenti, Frank-Walter Steinmerer. Ky ishull duhet të jenë mediat thotë
Muntefering, tek të cilat kemi besim, tek raportimi i të cilave ne mund të mbështesim qëndrimin
tonë.99
Kjo është një risi e jetës demokratike në kushtet e shoqërive të komunikimit. Politika në
sistemet demokratike bëhet mbi bazën e ndikimit propagandistik dhe ideologjik tek pjesë sa më
të mëdha të elektoratit”.

Realiteti medial është “fabrikë e rregullave në përgjigje të

komercialitetit politik”, të cilët e mbështesin dhe e informojnë.
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Logu, Klajdi, 2018, Ndikimi i medias në manupulimin e qëndrimeve politike të opinionit public,
artikull,05.06.2018,https://al.ejo-online.eu/media-dhe-politika/ndikimi-i-medias-ne-manipulimin-e-qendrimevepolitike-te-opinionit-publik
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Publiciteti me përmbajtje politike, është një ndër trajtat kryesore, që ndërmjetëson
lidhjen e një force politike me audiencën e saj. (Kallçiu, 116-117).
“Njerëzit i gjejnë mediat televizive shpesh herë tepër të politizuara dhe menjëherë
fillojnë të tregojnë arsyet reale ose imagjinare.100 Cili duhet të jetë roli i qeverisë në hartimin
dhe adoptimin e kodit etik? Qeveria nuk duhet të jetë një pjesëmarrës aktiv. Profesionistët e
medias janë përgjegjësit e vetëm për hartimin e kodit të etikës. Ndërhyrja zyrtare do ta vinte në
rrezik pavarësinë e një projekti të tillë.101
Cili duhet të jetë roli i shoqërisë në formulimin e kodit? Hartuesit e kodit duhet të
kërkojnë këshillim ligjor, duhet t’u referohen kodeve të mëparshëm dhe të shfletojnë literaturë
vendase dhe ndërkombëtare. Ata duhet të marrin parasysh pikëpamjet e publikut dhe opinionet
e informuara. Pikëpamjet e profesionistëve të tjerë – ligjvënësit, juristët, akademikët – duhen
mirëpritur gjithashtu. Organizatat joqeveritare, sidomos ato që përfaqësojnë interesa të cilat ka
të ngjarë të përbëjnë çështje etike kur preken nga mediat, do kenë pikëpamjet e tyre të cilat
meritojnë të respektohen dhe duhen marrë parasysh.102
Gjithsesi nuk duhet të harrojmë se këta profesionistë dhe organizata kanë interesat e tyre
specifikë dhe sugjerimet e tyre duhen parë me një farë distance dhe rezervimi si dhe krijimi i
këshillave të shtypit në demokracitë e reja. 103
Fillimisht, forma më e përhapur ishte një zyrë e thjeshtë ankesash. Në New York World
në vitin 1913, një punonjës mbante shënim ankesat e lexuesve të pakënaqur dhe ua kalonte
redaktorëve. Ky model u adoptua në vitin 1920 nga Detroit News në Miçigan dhe, në mënyrë
më të organizuar, nga Asahi Shimbun në Tokio, ku një komision hetonte ankesat dhe ia përcillte
ato kryeredaktorit.
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Fjala “Ombudsman”, që në suedisht do të thotë “përfaqësues”, është adoptuar gjerësisht
edhe nga gjuhë të tjera me kuptimin e ndërmjetësuesit (cilado gjini) i cili heton ankesat e
qytetarëve. Për herë të parë u aplikua në shtyp nga e përditshmja Courier-Journal në Louisville,
Kentaki, e cila në vitin 1967, caktoi një ish-kryetar të informacion vendor për të trajtuar
marrëdhëniet me lexuesve dhe gazetarëve.

Hapi tjetër u ndërmor në vitin 1970 nga

Washington Post, i cili caktoi një zëvendës redaktor për të dëgjuar ankesat e lexuesve, për të
shkruar qarkore të brendshme dhe për të botuar një rubrikë ku ishte i lirë të shprehte mendimin
e tij. Gradualisht sistemi u përmirësua, duke u bërë gjithnjë e më bashkëveprues ndërsa
komentet, kritikat, vëzhgimet dhe korrigjimet përpunoheshin, përcilleshin dhe iu ktheheshin
lexuesve. Shembulli u ndoq dhe në vende të tjera të botës. Gjithsesi, edhe sot vetëm dy përqind
e të përditshmeve në SHBA kanë ombdusmanë dhe në vende të tjera janë edhe më të rrallë. 104

2.8 Pavarësia e Medias dhe Vetërregullimi
Vetërregullimi i medias është një përpjekje e përbashkët nga profesionistët e medias për
të hartuar udhëzime editorial vullnetare dhe për t’ju përmbajtur këtyre udhëzimeve gjatë një
procesi të mësuari i cili do të jetë i hapur ndaj publikut. Duke vepruar në këtë mënyrë, media e
pavarur i pranon përgjegjësitë e veta në lidhje me cilësinë e debatit publik në vend, duke ruajtur
plotësisht autonominë e saj editoriale në formësimin e tij. Vetërregullimi është një angazhim i
profesionistëve të medias, të ndërgjegjshëm për cilësinë, për të ruajtur dialogun me publikun.
Mekanizmi i ankimit krijohet për të trajtuar shqetësimet e justifikuara në mënyrë racionale dhe
autonome. Në këtë dialog do të përfshiheshin natyrisht vetëm ato kanale mediash, gazetarët,
redaktorët dhe pronarët e të cilave kërkojnë të prodhojnë një shtyp të përgjegjshëm.
Vetërregullimi mund të krijohet si në nivel industrie ashtu dhe në atë individual. Jashtë fushës
së medias, janë zakonisht institucionet politike dhe figurat publike burimi nga vijnë ankesat,
pasi raportimi dhe komentimi i veprimtarive të tyre është punë me rëndësi për mediat serioze.
Partnerë po aq të interesuar mund të jenë edhe protagonistët e shoqërisë civile siç janë
organizatat e biznesit, të punës, ato fetare dhe të minoriteteve, grupe interesi tradicionale dhetë
sapokrijuar dhe patjetër edhe individë të caktuar nga publiku.
104
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Pesë arsye përse media duhet të vetërregullohet:
1. Ruhet liria editoriale;
2. Minimizohet ndërhyrja e shtetit;
3. Inkurajohet cilësia e mediave;
4. Dëshmohet përgjegjshmëria e mediave;
5. U lejohet lexuesve akses në media.
A janë të nevojshëm ligjet për mediat? Deri në një farë mase, po. Megjithatë shtypi
mund ta kryejë rolin e tij shumë të rëndësishëm si kontrollues i qeverisë kur ka sa më pak
kontroll nga shteti. (Harastzi, 2008)105
Në shoqëritë të cilat janë në rrugën drejt demokracisë, garancitë kushtetuese dhe ligjore
janë të domosdoshme për t’i bërë të zbatueshme liritë e shtypit. Për shembull:
• Kushtetuta duhet ta ndalojë censurën dhe të mbrojë lirinë e shprehjes;
• Ligjet duhet të garantojnë akeses të lirë në informacionin qeveritar dhe të mbrojnë gazetarët
nga shtrëngimi për të treguar burimet konfidenciale të historive investigative;
• Rregulloret duhet të garantojnë administrimin e drejtë dhe transparent të biznesit të medias siç
është regjistrimi, licencimi, deklarimi i pronësisë dhe taksimi. 106
Në demokraci, përjashtimet nga liria e shprehjes duhen përcaktuar në ligj. Për hir të një
debati të pa frikë mbi çështjet publike, duhet të kriminalizohen vetëm pak lloje shkeljesh që
kanë të bëjnë me lirinë e shprehjes. Këto përfshijnë fjalë apo imazhe të cilat me siguri apo me
shumë gjasa do të vinin në rrezik sundimin e ligjin, qetësinë publike apo sigurinë e individëve,
për shembull: nxitje për dhunë, thirrje për diskriminim apo përhapje e pornografisë së fëmijëve.
Shprehje të cilat “thjesht” shokojnë, shqetësojnë apo ofendojnë duhet të trajtohen nga
gjykatat civile. Po kështu edhe për shprehjet që dhunojnë privatësinë, fyejnë dinjitetin apo
shkelin nderin – edhe nëse kryhen me dashje nga gazetarë të papërgjegjshëm e joprofesionistë 107
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Kapitulli

Debati mbi etikën,
liria e shprehjes dhe
reformat në
gazetarinë Online
[

1. Ndikimi i masmediave në konceptin etik
2. Kodet e etikës dhe formulimi i tyre në gazetarinë e Kosovës, rajonit dhe
globale
4. Arritja e popullaritetit përmes portaleve
5. Gjendja e medias kosovare dhe presionet në lirinë së shprehjes
6. Pronarët e mediave dhe gjuha e urrejtjes
7. Autorësia, transparenca, dhe recensionimi i portaleve
8. Lajmet e rreme
9. Lajmet e rrejshme dhe ndikimi në shëndet
10. Shpifja si interes destabilizimi politik dhe biznesor
11.Dezinformimi dhe detyrat etike të gazetarit
12. Media Sociale, fakti dhe besimi
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DEBATI MBI ETIKËN, LIRIA E SHPREHJES DHE REFORMAT NË
GAZETARINË ONLINE
3.1 Ndikimi i masmediave në konceptin etik
Autenticiteti i informacionit është bërë një çështje e zgjatur që prek bizneset dhe
shoqërinë, si për mediat e shtypura dhe ato digjitale. Në rrjetet sociale, shtrirja dhe efektet e
përhapjes së informacionit ndodhin në një ritëm aq të shpejtë dhe në mënyrë të përforcuar që
informacioni i shtrembëruar, i pasaktë ose i rremë merr një potencial të jashtëzakonshëm për të
shkaktuar ndikime reale në botë brenda disa minutave për miliona përdorues. Kohët e fundit
janë ofruar disa qasje për të zbutur problemin nga disa shqetësime publike në lidhje me këtë
problem. Në dokumentin e tyre ata diskutojnë problemin duke paraqitur propozimet në kategori:
përmbajtje të bazuara, bazuar në burim dhe shpërndarje. Aty përshkruhen dy qasje të kundërta
dhe propozojnë një zgjidhje algoritmike që sintetizon shqetësimet kryesore. Përfundojnë
punimin duke ngritur vetëdijen për shqetësimet dhe mundësitë për bizneset që aktualisht janë në
kërkim për të ndihmuar automatikisht zbulimin e lajmeve të rreme duke ofruar shërbime të
internetit, por që me siguri, në afat të gjatë, do të përfitojnë nga përdorimi i tyre masiv. 108
Lehtësia me të cilën qarkullon sot “informacioni” në dukje e bën më të lehtë punën e
gazetarit, por sfidat mbeten të njëjtat. Raportimi i së vërtetës dhe përgjegjshmëria përballë
audiencës. Gazetari më shumë se profesion që ka teknika të ndërlikuara për t’u mësuar është një
zeje që duhet ushtruar me përgjegjshmëri. Ashtu si çdo pushtet tjetër, fuqia nuk tregohet te
dëmi që mund të shkaktosh, por te vetëpërmbajtja. Dhe kodi etik mund të ndihmojë shumë për
të qenë i “fuqishëm” dhe për bërë gazetari të mirë! 109
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Bota në dekadën e fundit me ndihmën e medieve online dhe rrjeteve social
“bombardohet” nga lajmet e pavërteta. Shumica e këtyre lajmeve ndikojnë tek masat duke u
shpallur si të vërteta. Lajmet e pavërteta më së shumti prodhohen gjatë raportimeve nga vatrat e
krizës, zonave të luftës dhe në shoqëritë totalitare, duke mos i anashkaluar edhe vendet
demokratike me liri të plotë të shprehjes. Për këtë është përgatitur një material, ndërsa në studio
është diskutuar me Agon Osmanin nga portali Koha.net, Besa Luci nga Kosovo 2.0 dhe Petrit
Çollaku nga AGK-ja.110

3.2 Kodet e etikës dhe formulimi i tyre në gazetarinë e Kosovës,
rajonit dhe globale
Etika mediale përfshinë ҫështjet dhe principet morale të vlerave humane. Një nga
çështjet më me debat në fushën e gazetarisë është etika gazetareske. Etika në media nuk është
një koncept që i përket vetëm botës moderne. Nevoja e gazetarisë për një kod etik ka qenë një
nga shqetësimet më të hershme të gazetarisë në botë dhe asaj shqiptare. Iniciativat e para për të
hartuar një kod të mirëfilltë etik në botë i përkasin shekullit të kaluar. Si çdo zhvillim që ka
përfitime ka edhe të meta, edhe zhvillimi i medias ka pasur një sërë problematikash që janë
aktuale dhe që shpesh janë bërë objekt debatesh për opinionin publik. Gazetaria në botë ka
njohur zhvillim të madh shumë herë më parë se ajo shqiptare. Etika duhet të jetë pika më e fortë
e një gazetari, mirëpo ajo është komponenti që le shumë për të dëshiruar duke filluar që nga
informacioni bazë i cili pothuajse nuk jepet asnjëherë i saktë për një ngjarje të caktuar të
ndodhur, deri tek cënimi i të drejtave të njeriut nga vet gazetarët.
Këtu është fjala për abuzime flagrante të shtypit të shkruar dhe të mediave të tjera
elektronike, për të dhëna konfidenciale për njerëz të lirë, për foto të ngjarjeve të ndryshme të
publikuara pa asnjë lloj kriteri, deri tek shfaqja në televizion e njerëzve të dyshuar nga
autoritetet policore si përgjegjëse për ngjarje të ndryshme që ka ndodhur.

110
111
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Në librin e Philip Patterson&Lee Wilkins, të përkthyer nga Valbona Nathanaili është një
thënie e bukur ku shkruan ,,Që nga koha e Konfuҫit ne kemi mësuar se të ndezësh një qiri është
më mirë se të shash errësirën, ose sipas versionit të Nënë Terezës, bota ushqehet nëse ushqehen
të gjithë njerëzit.112
Kodi etik përfaqëson një përmbledhje normash dhe rregullash etike lidhur me ҫështje më
të rëndësishme etike që hasen gjatë ushtrimit të gazetarisë. Ne e kemi të thjeshtë të përmendim
kode të ndryshme në profile respektive të gazetarisë për shembull Kodi i Gazetarisë
Investigative, Kodi i Sjelljes Për Median, Kodi i Etikës Për Median dhe Trafikimin e Qenieve
Njerëzore.
Zhvillimi i medias, transformimet teknologjike që kanë krijuar një opinion publik më të
spikatur në përzgjedhjen dhe shumëllojshmërinë e burimeve të informacionit dhe nga ana tjetër
ky transformim është bërë faktor për krijimin e një game të gjërë dilemash etike. Në këtë
mënyrë kufiri midis asaj etike dhe jo etike është zbehur për shkak se trajtimi dhe raportimi i
secilës problematikë përbën në vetvete një problem etik, pra për fat të keq etikja dhe jo etikja
janë bërë një.113
Një rast konkret të problemit të etikës gazetareske është studimi i psikologut Albert
Bandura i cili në bazë të një eksperimenti zbuloi lidhjen e fortë mes mungesës të etikës në
televizion dhe ndikimit të saj në agresivitetin e individëve. Ai theksoi se njerëzit që kanë parë
një dhunë televizive janë treguar më pak të ndjeshëm ndaj dhunës në jetën reale, pra kjo
mungesë etike nga media çon në pakësimin e sensit dhe stimulimit të agresivitetit, me këtë
shembull tregohet qartë ndikimi negativ i masmediave dhe pasojat e mungesës etike. Mediat
udhëhiqen nga parimi i publikimit të lajmit të fundit sa më shpejt të jetë e mundur, por pa marrë
parasysh respektimin e etikës gjatë raportimit, mos zbatimi i kodit të etikës vjen si pasojë e
mungesës së mekanizmave vetrregullatore në media, evolimi i teknologjisë, profesionalizmi i
gazetarëve etj.114
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Në librin e Foniqit shkruan kështu: ,,Sipas kodeve etike të gazetarisë dhe adoptuar nga
Shoqata e Gazetarëve Profesionistë , Sigma Delta Chi,1987, Neni III mbi etikën thotë
”Gazetarët duhet të jenë çliruar nga detyrimet ndaj çdo interesi të ndryshëm nga e drejta e
publikut për të ditë të vërtetën, pastaj nga ky kod nën 3. “Të ashtuquajturat komunikata shtypi
të burimeve nuk duhen të botohen apo transmetohen pa verifikuar pretendimet për vlerën e
tyre lajmore. Dhe nën 5. Gazetarët e punojnë etikën e njeriut të lajmeve që mbron
konfidencialitetin e burimit të informimit. Sipas Foniqit gjithmonë lajmi duhet të jetë aktual, i
vërtetë, interesant dhe i rëndësishëm. Dhe për të shkruar nja lajm gazetari shfrytëzon së paku
tri burime: (1) dokumentet e ndryshme,(2) intervistat dhe (3) vëzhgime vetjake. 115
Kur flasim për lirinë e shprehje dhe të drejtës për privatësi, këtu e vëmë theksin në
shpifjen në kontekstin e mediave digjitale e cila si koncept e tërheqë një vijë të hollë mes ligjit
dhe praktikës ose gazetarisë së mirë dhe të keqe. Në fakt, shpifja praqet një kufi mes lirisë së
shprehjes dhe të drejtës për privatësi. Në praktikë, siç tregojnë gjetjet kryesore, mediat dhe
autoritetet gjyqësore vlerësohen si jo-efektive në kërkimin e përgjegjësisë nga mediat për
www.digitalrightskosovo.com. 116
Autoritete rregullatorë janë në një masë të anshme dhe kane mungesë të kapaciteteve
njerëzore dhe financiare për te ushtruar autoritetin e tyre monitorues për te kontrolluar dhe t’u
ndërroj mendjen mediave digjitale nga dëmtimi i reputacionit te individëve. 117
A është kodi etikës një broshurë që në rastin më të mirë qëndron në një sirtar? A duhet
marrë mundimi dhe shfletuar dhe nëse po, pse? Përgjithësisht, diskutimet për kodet e etikës,
kryesisht në seminare dhe trajnime të ndryshme, fokusohen tek ideja që “mirë është ta kemi”,
por kushtet në të cilat punojmë nuk ofrojnë luks për të diskutuar për etikën. Por realiteti
mediatik me një larmi të madhe mediash – shto këtu edhe median e re online, ofron sfida të
shumta që sfidojnë profesionin në themelet e tij: raportimin objektiv të gazetarëve.
115

118

Foniqi, Shaqir, 2017, Gazetaria televizive, botues, Rugova Art, Prishtinë fq 201 dhe 96
Projekt i financuar nga BE dhe i menaxhuar nga zyra e bashkimit evropina në Kosovë, 2017,
http://www.digitalrightskosovo.com/file/2017/06/Mediat-digjitale-n%C3%AB-Kosov%C3%AB-N%C3%ABkontroll-t%C3%AB-baraspesh%C3%ABs-mes-liris%C3%AB-s%C3%AB-shprehjes-dhe-reputacionit.pdf
117
ibid
118
Dervishi, Lutfi, 2014, Kodi i etikës si praktikë për gazetari të mirë, botuar ne EJO (Europian Journalism
Observatory) 2014, 02.07, https://al.ejo-online.eu/etika-dhe-cilesia/kodi-etikes-si-praktike-per-gazetari-te-mire
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Fleta e parë e kodit ka të bëjë me dhënien e informacionit të besueshëm dhe nis me
saktësinë. Në kodin etikës nënvizohet dallimi që duhet bërë mes të dyshuarit, të ndaluarit, të
akuzuarit, të gjykuarit dhe fajtorit. Nga i ndaluari te fajtori, është një proces që shkon përmes
gjyqësorit dhe merr kohë. Ky është tjetër rast flagrant që media e nis radhën nga fundi, – shpall
fajtor të ndaluarin!119
Përderisa publiku konsumon dhe thith vazhdimisht prodhimin medial, i takon pranuesit,
pra opinionit publik, të këndellet dhe të analizojë se kush dhe si po e keqpërdor, kush po e
instrumentalizon atë. Pra, publiku do të duhej të merrte mbi vete përgjegjësinë etike që i takon.
Mediat, d.m.th. gazetarët, ofrojnë me pompozitet “mallin” e tyre, por është shikuesi, dëgjuesi
dhe lexuesi është ai që vendos nëse i pëlqen apo jo ky "mall". Po të ballafaqoheshin mediat me
një opinion të tillë të vetëdijshëm, me siguri se do t’u duhej të luftonin për cilësi, oferta të
shëndosha dhe objektive. Nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të opinionit publik në procesin e
komunikimit përcaktohet shumë se çfarë cilësie dhe në çfarë shkalle do të bëhet ndërmjetësimi i
etikës gazetareske dhe si rrjedhojë e kësaj edhe informimi i vetë opinionit në përgjithësi. 120
Si do të përfytyrohej dhe si do të dukej një publik i tillë me përgjegjësi të vetëdijshme
etike? Për këtë profesori i shkencave të komunikimit, amerikani Kliford Christians, shkruan:
"Sikurse që mbijetesa njerëzore varet nga mbrojtja dhe kujdesi për natyrën, në të njëjtën shkallë
kërkohet një ‘ekologji e kulturës’ (ku edhe mediat bëjnë pjesë), një përkujdesje dhe një mbrojtje
e saj". Christians guximshëm fajëson dhe gjykon opinionin publik për përgjegjësi kolektive.
Me përgjegjësinë kolektive nënkuptohet detyrimi moral që ka publiku ndaj proceseve sociale në
përgjithësi dhe ndaj mediave në veçanti, për të nxitur informimin sa më objektiv e profesional të
shoqërisë nëpërmjet një përcjelljeje të tillë, objektive dhe të vetëdijshme.(marrë nga artikulli i
Mekulit, 2013)121
Konsumimi me përgjegjësi i mediave masive nga pranuesi duhet të ndodhë jo vetëm për
të nxitur cilësinë e mallit gazetaresk, por në radhë të parë për veten e tij dhe për të mirën e
brezave që vijnë.
119

Po aty
Mekuli, Gzim, 2013, Etika në media dhe përgjegjësia e publikut, artikull botuar ne portalin telegrafi më
01.11.2013, https://telegrafi.com/etika-ne-media-dhe-pergjegjesia-e-publikut/
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Struktura topografike e mediave shqipe nuk është aq e thjeshtë, përkundrazi, është
shumë komplekse, "plot male e kodra të larta, gropa e humnera të thella". Gara për t’u ngjitur në
këto male e kodra, nganjëherë, për ndokënd, është e lodhshme, e mundimshme dhe madje e
paarritshme. Shumëkush në këtë ngjitje humb fuqinë, energjinë dhe përqendrimin, stërlodhet
dhe s’e gjen më rrugën. Por, kjo ngjitje në këto "male e kodra të etikës" nuk duhet të ndërpritet,
pavarësisht sa lodhje dhe sa sakrifica kërkon ajo. Mediat do të ishin shtyllë e fortë dhe pozitive
për opinionin dhe për shoqërinë, nëse do të kishin ”burrërinë” për të ”gërmuar dhe zbuluar”
pasojat dhe shkakun e errësirës dhe të çrregullimit tonë kombëtarë e shoqëror.(Mekulli, 2013) 122
Megjithatë, cilësia nuk duhet të jetë asnjëherë parakusht për liri. Vetëm një shtyp
krejtësisht i lirë mund të jetë plotësisht i përgjegjshëm. Nuk ekziston një model universal që të
jetë i gatshëm për t’u përdorur kudo. Përse kodet e etikës janë të ndryshëm në vende të
ndryshme? Së pari, traditat e gazetarisë ndryshojnë nga një vend në tjetrin. Së dyti, disa vende
veprojnë apo reagojnë më ngadalë se të tjerët në hartimin apo ndryshimin e udhëzimeve të tyre.
Së treti dhe më me rëndësi, çdo shoqëri ka ndjeshmëritë e veta bazuar në natyrën e demokracisë
dhe kodet e sjelljes sociale, kulturore, etnike e fetare.
Këto ndjeshmëri shpesh reflektohen në përmbajtjen e lajmeve. A mund të ekzistojnë
kode të ndryshme në të njëjtin vend? Po. Gazetat, stacionet e radiove, kanalet televizive dhe
faqet e internetit janë po aq të larmishme e dinamike sa edhe vetë gazetaria.
Çdo lloj media mund të hartojë kodin e vet të etikës sipas nevojave. A ia vlen të
ekzistojë një kod i unifikuar në një vend? Jo domosdoshmërish. Mund të jetë me vend të
ekzistojë një kod i përbashkët ose një për shtypin dhe një tjetër për transmetimet. Një kod i
miratuar në shkallë vendi mund të shërbejë si burimi kryesor për disa lloje kodesh. Praktika
ndërkombëtare na tregon se më me rëndësi është angazhimi i të gjitha mediave për të pasur
standardet e veta. E vërteta është që në raste të rralla një kod i përbashkët mund të krijojë edhe
indiferencë apo neglizhencë.

79

Etika në Mediat Sociale: Rasti i Kosovës-Msc. Lirie Aliu-2019

Cilat janë parimet më të pranuara të etikës? Çështja e privatësisë ka marrë shumë rëndësi
vitet e fundit dhe kërkesat e kodeve në lidhje me shkeljen e privatësisë janë bërë edhe më të
rrepta. Vetërregullimi mbron edhe lirinë e shprehjes edhe shtetasit nga abuzimi me këtë liri, dhe
këto të dyja shpeshherë bien në konflikt me njëra-tjetrën. Është e rëndësishme të jepet një
përkufizim i qartë së çfarë konsiderohet interes publik. Në një kod mund të përcaktohet se çfarë
është privatësia dhe vendet private në bazë të të cilave njerëzit mund të ankohen për ndërhyrjen
e shtypit në jetët e tyre private.123
Krijimi i një kodi etik: roli i qeverisë dhe shoqërisë. Cili duhet të jetë roli i qeverisë në
hartimin dhe adoptimin e kodit?Qeveria nuk duhet të jetë një pjesëmarrës aktiv. Profesionistët e
medias janë përgjegjësit e vetëm për hartimin e kodit të etikës. Ndërhyrja zyrtare do ta vinte në
rrezik pavarësinë e një projekti të tillë.124
Cili duhet të jetë roli i shoqërisë në formulimin e kodit?

Hartuesit e kodit duhet të

kërkojnë këshillim ligjor, duhet t’u referohen kodeve të mëparshëm dhe të shfletojnë literaturë
vendase dhe ndërkombëtare. Ata duhet të marrin parasysh pikëpamjet e publikut dhe opinionet e
informuara. Pikëpamjet e profesionistëve të tjerë–ligjvënësit, juristët, akademikët–duhen
mirëpritur gjithashtu. Organizatat joqeveritare, sidomos ato që përfaqësojnë interesa të cilat ka
të ngjarë të përbëjnë çështje etike kur preken nga mediat, do kenë pikëpamjet e tyre të cilat
meritojnë të respektohen dhe duhen marrë parasysh. 125
Gjithsesi nuk duhet të harrojmë se këta profesionistë dhe organizata kanë interesat e tyre
specifikë dhe sugjerimet e tyre duhen parë me një farë distance dhe rezervimi si dhe krijimi i
këshillave të shtypit në demokracitë e reja. 126
Në mesin e kodeve botërore është edhe Kodi për Etikën në gazetarinë kosovare pra e
datës 18 Shkurt 20014 dhe që ka hyrë në fuqi në vitin 2015 i hartuar nga standardet ekzistuese
ndërkombëtare të praktikës gazetareske.
123

Haraszti, Miklós, 2008,Përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Medias, Redaktuar nga Adeline Hulin dhe Jon
Smith, , Zyra e Përfaqësuesit për Lirinë e Medias, Vienë, Udhëzues për vetërregullimin e mediave/pdf
124
Wilkins, Lee, Christians, Clifford G.. (2009). “The Handbook of Mass Media Ethics“. Routledge, New York
125
Haraszti, Miklós, Përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Medias, Redaktuar nga Adeline Hulin dhe Jon Smith,
2008 , Zyra e Përfaqësuesit për Lirinë e Medias, Vienë, Udhëzues për vetërregullimin e mediave/pdf
126
ibid
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Kjo është menduar si themeli i sistemit të vetë-rregullimit që do të konsiderohet
moralisht dhe profesionalisht i detyrueshëm për reporterët, redaktorët dhe pronarët si dhe
botuesit e gazetave dhe periodikëve të ndryshëm. Pra:
• Gazetarët dhe redaktorët duhet të respektojnë parimet e mëposhtme etike dhe të mbrojnë
integritetin profesional të gazetarisë.
• Redaktorët dhe botuesit duhet të sigurojnë që të gjithë personelin relevant të informohet për
këtë Kod. Ata duhet të sigurojnë që dispozitat e këtij Kodi të respektohen plotësisht.
I. Dispozitat e përgjithshme të saj:
1. Është detyrë e gazetarëve dhe botuesve të respektojnë nevojat e qytetarëve për informata në
kohë dhe relevante. Gazetarët dhe botuesit duhet të mbrojnë parimet e lirisë së informimit, të
drejtën e komenteve të drejta dhe gazetarisë kritike.
2. Shtypi në Kosovë do të respektojë standardet ndërkombëtare të qytetarisë dhe respektit për
diversitetin etnik, kulturor dhe fetar.
3. Gazetarët dhe redaktorët nuk do të inkurajojnë diskriminimin dhe intolerancën, me qëllim ose
pa dashje.
4. Gazetarët nuk duhet të veprojnë si përfaqësues të opinionit publik. Mediat nuk mund t'i
zëvendësojnë funksionet specifike të autoriteteve ose institucioneve publike.
5. Vëzhgimi kritik i zbatimit të pushtetit politik dhe ekonomik duhet të jetë ndër detyrimet
kryesore të shtypit.
6. Organizatat e lajmeve duhet të demonstrojnë transparencë në çështjet e pronësisë dhe
menaxhimit të medias, duke u mundësuar qytetarëve të përcaktojnë qartë identitetin e pronarëve
dhe shtrirjen e interesit të tyre ekonomik në media. Pastaj klauzolat në vijim:
II. Raportimi i së vërtetës
III. Nxitja dhe gjuha e urrejtjes
IV. E drejta e përgjigjes.
V. Personat e akuzuar për vepra penale
(Gazetat dhe periodikët nuk do të trajtojnë asnjë individ si fajtor për një krim përpara një
vendimi gjyqësor për këtë qëllim.)
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2. Gazetarët dhe redaktorët kanë për detyrë që të mos paragjykojnë fajësinë e një personi të
akuzuar.
VI. Mbrojtja e fëmijëve dhe të miturve
VII. Intimiteti
(p.sh. Shtypi duhet të shmangë ndërhyrjet dhe hetimet në jetën private të një individi, me
përjashtim të rasteve kur këto ndërhyrje ose hetime janë të nevojshme për shkak të interesit
publik.
VIII. Korrupsioni dhe ryshfeti
IX. Të drejtat e autorit dhe të drejtat e autorit
1. Botuesit, redaktorët dhe gazetarët nuk duhet të konsiderojnë se ata i zotërojnë lajmet.
X. Reklamimi dhe sponsorizimi
Pastaj vazhdohet me deklaratën, ‘Ne Kryeredaktorët dhe Botuesit e nënshkruar
mbështesin krijimin e një sistemi të vetë-rregullimit të medias së shkruar në Kosovë, në
përputhje me praktikat më të mira evropiane. Ne deklarojmë se pranojmë dhe pajtohemi me kėtė
kod për shtyp dhe do ta zbatojmë në publikimet tona në mënyrë më të mirë të aftësisë sonë.’ Ne
gjithashtu deklarojmë mbështetjen tonë dhe bashkëpunimin me organizimin e një Këshilli të
Mediave të Shkruara për zbatimin e këtij Kodi për Media dhe për të gjykuar ankesat në bazë të
kodit.’127

3.3 Arritja e popullaritetit përmes portaleve
Problemet, shpesh paraqiten në mënyrë që të ngjallin kureshtje në formën e sensacionit,
ballafaqimit dhe skandalit. Rendja pas sensacioneve dhe gazetaria zbavitëse, i mbyllin dyert
për çështjet e rëndësishme. Për më tepër, tendenca e medias për të zmadhuar kundërshtitë dhe
për t’i dramatizuar problemet, jep një pamje të gabuar të mospajtimit politik.
Me këtë rast mediat nuk fajësohen vetëm që përdorin vend dhe kohë për material të
panevojshëm, por ndoshta edhe popullariteti i tyre që jep një pamje banale dhe të shtrembër të
debatit shoqëror.
127

http://ethicnet.uta.fi/kosovo/press_code_for_kosovo
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Nga ana tjetër, të gjitha mediat e mëdha kanë faqe të hapura në rrjet (internet) për
probleme të rëndësishme të shoqërisë.128
Për sa i takon lirisë së shprehjes dhe të medias, “Zëri i Amerikës” në gjuhën shqipe
njoftoi, se në raportin e DASH mbi të drejtat e njeriut në Shqipëri, thuhet se qeveria shqiptare
në përgjithësi i respektoi këto të drejta, por shton se pati njoftime se qeveria, bizneset dhe grupet
kriminale u përpoqën të ushtrojnë ndikimin e tyre tek media në mënyrë të papërshtatshme, duke
cituar drejt për drejt raportin e DASH-it, në të cilin nënvizohet. “Media e pavarur ishte aktive
dhe shprehu një larmi të gjerë pikëpamjesh, megjithëse pati disa përpjekje për të ushtruar
presion direkt dhe indirekt politik dhe ekonomik ndaj medias, përfshirë kërcënime dhe dhunë
ndaj gazetarëve që punonin për histori investigative për krimin dhe korrupsionin”, theksohet në
raport. 129
Përveç këtyre, gazetaria në Kosovë ende mbetet e nënshtruar ndaj kërcënimeve dhe
dhunës. Përkundër zvogëlimit të rasteve të raportuara të kërcënimeve dhe dhunës nga gazetarët
apo shoqatat e gazetarëve, këto probleme vazhdojnë të qëndrojnë. Në anën tjetër, gjyqësori ende
mbetet prapa me kapacitete për zbatimin e ligjeve për media dhe legjislacionit për mbrojtje të
tyre. (OSCE, 2014)130
Teoria e përgjegjësisë shoqërore në vende si ShBA-ja ka qenë e lidhur me kushtet
ekonomike

dhe me pamundësinë

që të gjithë të hapin medium. Teoria e përgjegjësisë

shoqërore mbështetet në parimin se meqë jo të gjithë mund të themelojnë një medium për ë
shprehur botëkuptimet e veta, mediumeve ekzistuese u përket të bëjnë të mundur që të gjitha
këndvështrimet e mundshme të shprehen dhe të debatohen. 131
Sot mediat kanë arritur të zhvillojnë një kulturë masive në tërë rruzullin tokësor, këtë më
së miri e paraqet një prezantim i Metush Sylejmanit në vitin 2011.
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Kval-Mellbye-Tranøy.2006. “Politika dhe Demokracia:. Botimi 2, Rozafa,Prishtinë .fq.107,109,110.
Shkreli,Frank, 2018, Autocensura si forma më e përsosur e censurimit të shtypit, 28.05.2018 https://al.ejoonline.eu/marredheniet-publike/autocensura-si-forma-me-e-persosur-e-censurimit-te-shtypit
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OSCE, 2014, Liria e mediave dhe siguria e gazetarëve në Kosovë-Raport, botuar në Qershor 2014,pdf
131
Whitaker Wayne, Ramsey Janet, Smith Ronald D. (2004). Mediawriting: Print, Broadcast and Public Relation,
Lawrence Erblaum Associatess INC., Mahwah ,NJ, USA
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Ai aty shkruan për sistemet e informimit publik lu shkruan;,,Disa autore duke analizuar
rolin e maskulturës në jetën shoqërore të njeriut dhe mendojnë se kjo kulturë në të njëjtën kohe i
luan dy role,atë pozitiv dhe negativ. Rolin pozitiv qëndron aty se nëpërmes të kësaj kulture,ku
ҫdo prodhim kulturor prodhohet nëmënyrë serike dhe industriale krijohet mundësia që pjesa
dërrmuese e njerëzve ta plotësojnë apetitin e tyre për kulturë. Kurse roli negativ i maskulturave
konsiston në atë se nuk motivohen krijimtaritë kulturore origjinale por vetëm imitohet dhe
reprodukohen veprat kulturore ekzistente. 132

3.4 Gjendja e medias kosovare dhe presionet në lirinë së shprehjes
Me zhvillimin e medias dhe me një audiencë të madhe u bë e mundur të "bartim
dëshmitë e rreme" dhe të dëmtojmë reputacione në një shkallë shumë të madhe, me pasoja
shumë serioze si ekonomike dhe politike. Gjykatat duhet të peshojnë mirë të drejtën e shtypit
për të publikuar lirisht kundër të drejtës së njerëzve për të ruajtur privatësinë, reputacionin dhe
qetësinë e mendjes. Situata është e komplikuar nga mungesa e një ndonjë statusi federal lidhur
me shpifjen.
Është çështje e ligjit shtetëror, dhe secili shtet ka statuset e saja. Ligjet e mashtrimit kanë
për qëllim të mbrojnë njerëzit nga deklaratat e rreme dhe të dëmshme të bëra rreth tyre, dhe
paditë për shpifje sot mund të rezultojnë me çmime prej milion dollarësh. Ligjet e shpifjeve
kanë për qëllim të mbrojnë njerëzit nga deklaratat e rreme dhe të dëmshme të bëra rreth tyre,
dhe paditë për shpifje sot mund të rezultojnë me dëmshpërblime prej miliona dollarësh. 133
Pjesë të Raportit të përgatitur nga OSCE-Qershor 2014 për Mediat në Kosovë (Raport i
përgatitur me shumë referenca valide) ku raporti e bazon përkufizimin e vet të lirisë së medias
në nenin 19 të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut (OKB) që përcakton se liria e
mendimit dhe e shprehjes përfshin “lirinë e mendimit pa ndërhyrje, si dhe lirinë e kërkimit,
marrjes dhe përhapjes së informacionit dhe ideve, pa marrë parasysh kufijtë.”
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Ky përkufizim vlen edhe për lirinë e medias, shprehje që përdoret në këtë raport edhe
për lirinë e shtypit. Në këtë raport lirisë së shtypit ia kemi shtuar përkufizimin e mbrojtjes nga
institucionet e përgjithshme e aktorët tjerë që nuk i përkasin medias. Si e tillë, pavarësia e
mediave gjithashtu përfshin mungesën e trysnisë së drejtpërdrejtë a të tërthortë nga autoritetet
apo ndonjë aktor tjetër përmes kontrollit financiar, frikësimit, dhunës dhe metodave tjera
shtrënguese ndaj medias. 134
Shtypi Kosovar me ndryshimin e rrethanave politike gazetaria totalitare ka pushuar së
ekzistuari (ndonëse ndonjëherë ka tentime nga pushteti për të ndikuar mbi gazetarët), mund të
përfundohet se gazetarinë kosovare duhet kërkuar në mesin e shumë teorive të tjera libertiane
dhe autoritare.135
Sistemi juridik i Kosovës, si edhe sistemet e tjera juridike, mbështeten në dëshminë e
dëshmitarit. Dëshmitarët për nga natyra janë njerëz të lëndueshëm dhe shpesh të brishtë. Ata
shpesh frikësohen nga dhënia e dëshmisë. Është në interesin publik – në interesin e Kosovës –
që t'i mundësohet secilit dëshmitar që ta japë dëshminë e tij. Fatkeqësisht, duket që po ndodhë e
kundërta: kërcënimi i dëshmitarëve është i përhapur në këtë vend. Ajo që për disa njerëz duket
si lojë, për njeriun i cili përpiqet të arrijë drejtësinë kur nevojitet është kërcënim me jetë. Një
dëshmitar që ka marrë vendim të rëndësishëm për të dëshmuar dhe për ta arritur drejtësinë duhet
të lavdërohet e jo të kërcënohet publikisht për guximin e tij. 136
Kërcënimi i dëshmitarit nuk bëhet vetëm duke e kërcënuar personin drejtpërdrejtë. Në
një vend si Kosova, vetëm një publikim lidhur me parimet morale të dëshmisë së tij është
kërcënim i mjaftueshëm që ai të mos pranojë të dëshmojë nga frika për jetën e tij.(Borchard et
Kuci, 2013)137
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Ishte ky vlerësim unanim i pjesëmarrësve në tryezën e rrumbullakët, të mbajtur në
Prishtinë për ndër të Ditës Botërore të Lirisë së Shtypit, 3 Majit, në organizim të UNDP-së.
Ligji për lirinë e shprehjes ka ardhur në fuqi në vitin 1948, por ky ligj në Kosovë edhe sot e
kësaj ditë nuk e ka zbatueshmërinë e duhur, u tha në tryezë.
Rezultat i situatës së pakënaqshme në të cilën gjenden mediat është edhe fakti se
shumica e qytetarëve nuk besojnë se në Kosovë ka liri të fjalës, gjë që e tregoi edhe raporti i
UNDP-së, i titulluar “Pulsi Publik”. Ku vetëm 36% e të anketuarve besonin se ka liri të fjalës në
nëntor të vitit 2011.138
Kryetari i Bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Zekirja Shabani, tha se
gazetarët kosovarë po përballen me probleme të mëdha, që rrjedhin nga mos zbatueshmëria e
ligjit, numri i madh i kërcënimeve dhe rrahjeve që po u bëhen gazetarëve, e kështu me radhë.
“Siç e kemi parë edhe raportin e Freedom Kosova, Kosova edhe pas 16 viteve vazhdon të
përballet pothuajse me telashe të mëdha, të mos ketë zbatueshmëri të ligjit dhe vazhdon të ketë
numër të madh të kërcënimeve, rrahjeve të gazetarëve dhe pengesa të tjera që u bëhen
gazetarëve në Kosovë. Edhe në raport është paraqitur që Kosova ende vazhdon të mbetet një
vend pjesërisht i lirë në të gjitha aspektet, jo vetëm në aspektin e të bërit gazetari”, tha Shabani.
Si problem ai ceku situatën në të cilën shumë gazetarë punojnë pa kontrata dhe paguhen shumë
pak për punën që bëjnë. Shabani, si kryetar i AGK-së, u bëri thirrje të gjithë kolegëve gazetarë
që të ngrenë zërin dhe të mos hezitojnë të raportojnë problemet e tyre. 139
Konkluzion sipas KMSH&Ҫohu, liria e shprehjes, medias dhe informacionit mbeten të
drejtat themelore për zhvillimin e shoqërisë kosovare. Me të gjithë progresin të bërë gjatë
viteve, sfida të përgjithshme mbesin në kuadër të lirisë së shprehjes dhe informimit, kornizës
legjislative dhe rregullatore, si dhe pavarësisë, sigurisë dhe transparencës. Nga njëra anë,
Kosova ofron një kornizë të mjaftueshme ligjore për të siguruar lirinë e shprehjes, informacionit
dhe medias.
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Gjithashtu, ekziston liria për të punuar si gazetarë; nuk ka diskriminim që ndalon
gazetarët e huaj të kryejnë punën e tyre, ndërsa mediat janë të lira për të shpërndarë përmbajtje
në gjuhën(t) e tyre të zgjedhjes. Sidoqoftë, brenda secilit seksion të këtij raporti, një mori e
çështjeve mbeten dhe duhet të adresohen. (KMSH&Ҫohu, 2016)140
Kuvendi i Kosovës ka një rol të rëndësishëm në monitorimin se si pjesët e ndryshme të
legjislacionit janë duke u zbatuar dhe në shqyrtimin e veprimeve të qeverisë. Në lidhje me
mediat, nuk mund të thuhet se kjo ka qenë një prioritet dhe kështu angazhimi me këtë çështje,
veçanërisht në nivel të komitetit, është i nevojshëm. (KMSH&Ҫohu, 2016)141
Shpifja nuk është e trajtuar me kodin penal të Kosovës. Shumica e vendeve të tjera
evropiane e trajtojnë shpifjen si shkelje kriminale. Në një pjesë të shteteve të Evropës dhe
shteteve që aspirojnë integrimin në Evropë, shpifja ndëshkohet me gjobë e cila në disa raste
është më e lartë nëse bëhet përmes mjeteve mediale. Në shtete të tjera janë paraparë edhe
dënime me burg në rast të shpifjes apo fyerjes. Rregullatorët dhe institucionet vetërregulluese
janë të vendosura dhe ekziston baza ligjore e vendosjes së tyre. Forma e zgjedhjes së anëtarëve
të Këshillit të Mediave të Shkruara bëhet me propozimin e Qeverisë dhe miratimin e Kuvendit.
Kjo mënyrë e përzgjedhjes dhe praktika në të kaluarën kanë dëshmuar të jenë problematike në
ruajtjen e pavarësisë dhe paanshmërisë së këtij institucioni. (Burim Ejupi dhe Dardan Abazi,
2015)142
Kosova nuk është e përfshirë në rangimin e 180 vendeve të botës nga aspekti i lirisë së
shtypit në raportin e Organizatës “Reporterët pa Kufij”. Por kjo organizatë thekson se të gjitha
simptomat më të këqija të Ballkanit gjenden në Kosovë. “Mediat në këtë vend pësojnë direkt
dhe indirekt nga ndikimi i politikës dhe presionet financiare. Gazetarët që kritikojnë autoritetet
kosovare shpesh akuzohen për tradhti ose simpatizues të Serbisë.
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Mediat që nuk përshtaten me linjat e qeverisë shpesh janë cak i poshtërimit në formë
financiare ose në inspektorë tatimorë”, thekson organizata Reporterët pa Kufij, me seli në Paris,
transmeton Koha.net Në raportin e fundit të saj për lirinë e shtypit nëpër botë, organizata
Reporterët pa Kufij, me seli në Paris, e radhitë Shqipërinë në vendin e 82-të, i njëjti pozicion që
mbante edhe vitin e kaluar, transmeton TCh gjetjet e organizatës Reporterë pa Kufij.(Telegrafi,
2016)143
Indeksi rendit 180 vende të botës në bazë të lirisë që kanë gazetarët në secilin prej tyre.
Evropa me 19.8 pikë vazhdon të ketë median më të lirë në të gjithë globin, e këtu kryeson
Finlanda, e ndjekur nga Afrika me 36.9 pikë, e cila për të parën herë ia kalon Amerikës me 37.1
pikë, një rajon ku dhuna ndaj gazetarëve është në rritje. Në rangimin e organizatës Reporterë pa
Kufij për lirinë e shtypit, ndërsa Shqipëria radhitet e 82-ta, Mali i Zi radhitet në vendin 106,
Maqedonia 118, Kroacia 63, Serbia 59 dhe BeH në vendin e 68-të. 144
Organizata Freedom House, me seli në Shtetet e Bashkuara, thotë se vetëm 13% e
popullatës në botë jetojnë në vendet me shtyp të lirë. Në raportin vjetor të publikuar , ky grup
joqeveritar, thotë se liria e shtypit ka shënuar rënie në vitin 2016, në pikën më të ulët në më
tepër se një dekadë, për shkak të goditjeve kundër mediave të pavarura nga shtetet autoritare
dhe për shkak të kërcënimeve të paprecedente ndaj gazetarëve dhe organizatave të mediave në
demokracitë madhore. Në raportin e titulluar, Liria e Shtypit 2017: Horizonti i errët i lirisë së
shtypit, shkalla e lirisë së mediave në 199 vende dhe territore klasifikohet në kategoritë “e lirë”,
“pjesërisht e lirë” dhe “jo e lirë”, raporton Radio e Lire. Kosova radhitet në vendin e 96 të listës,
ndërsa klasifikohet në kategorinë e vendeve me shtyp “pjesërisht të lirë”.(Telegrafi, 2017)145
Në intervistë për DW, drejtori ekzekutiv i Reporterëve pa Kufij në Gjermani, Christian
Mihr lidhur me situatën e gazetarëve në Kosovë theksoi, se „nëse sheh pikët lidhur me renditjen
e Kosovës në këtë raport, kupton se situata nuk ka ndryshuar krahasuar një vit më parë. Ndaj
përmirësimi me 8 vende në listë ka të bëjë me ndryshimet që kanë ndodhur në vendet e tjera.
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Arsyet për renditjen jo të mirë në vendin e 82-të kanë të bëjnë me faktin, se mediet
përballen këtu me ndërhyrjen direkt dhe indirekt të politikës dhe ndodhen nën presion financiar.
Gazetarët kritikë ndaj qeverisë shpesh cilësohen si „simpatizantë të Serbisë“ dhe tradhtarë.
Gazetarët kritikë konfrontohen me ngacmime verifikimi dhe kontrollesh nga qeveria. 146
Liria e fjalës, liria e shtypit, është liri e njeriut, ndërsa në Kosovë, siç tregon edhe raporti
më i ri i “Freedom House”, gazetarët dhe mediat nuk e gëzojnë këtë liri në masë të duhur dhe të
kënaqshme. Ligji për lirinë e shprehjes ka ardhur në fuqi në vitin 1948, por ky ligj në Kosovë
edhe sot e kësaj ditë nuk e ka zbatueshmërinë e duhur, u tha në tryezë. Rezultat i situatës së
pakënaqshme në të cilën gjenden mediat është edhe fakti se shumica e qytetarëve nuk besojnë se
në Kosovë ka liri të fjalës, gjë që e tregoi edhe raporti i UNDP-së, i titulluar “Pulsi Publik”. 147
Sipas një raportimi nga DW të vitit 2017, në rajonin e Evropës Juglindore përkeqësim ka
pasur Kroacia, që ka humbur 11 vende, duke u renditur e 74-a. Organizata kritikon faktin që
qeveria kroate vitin e kaluar hoqi nga puna drejtorin e përgjithshëm të televizionit publik, HRT
dhe e zëvendësoi atë me një pro qeveritar. Shqipëria renditet në vendin e 76, me një përmirësim
prej 6 pikësh, krahasuar me vitin e kaluar, kur renditej në vendin e 82-të. Edhe Kosova ka një
përmirësim të lirisë së shtypit, ajo renditet këtë vit në vendin e 82, ndërsa vitin e kaluar zinte
vendin e 90-të.
Maqedonia zë vendin e 111-të, me gjithë një përmirësim me 7 pikë nga viti i kaluar.
Megjithatë në grafikën globale të lirisë së shtypit vendet e Ballkanit janë të ngjyrosura me
ngjyrën e portokallies që tregon se këto vende ka probleme të ndjeshme me lirinë e shtypit.
Vendet ku gjendja është e lirisë së shtypit është e kënaqshme kanë një renditje me ngjyrë të
verdhë, ato me gjendje të mirë, zbardhojnë.
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Në nje intervistë për DW, drejtori ekzekutiv i Reporterëve pa Kufij në Gjermani,
Christian Mihr lidhur me situatën e gazetarëve në Kosovë theksoi, se „nëse sheh pikët lidhur me
renditjen e Kosovës në këtë raport, e kupton që situata nuk ka ndryshuar dukshëm krahasuar me
një vit më parë. Ndaj përmirësimi me 8 vende në listë ka të bëjë thjeshtë me ndryshimet që kanë
ndodhur në vendet e tjera. 148

3.5 Pronarët e mediave dhe gjuha e urrejtjes
Njësoj si në Kosovë edhe në Shqipëri, liria e fjalës, liria e informacionit dhe e kritikës,
liria e shtypit dhe aksesi në dokumente zyrtare janë elementet bazë të demokracisë. Shtypi njeh
dhe respekton diversitetin e mendimeve dhe kundërshton çdo diskriminim të nisur nga seksi,
raca, kombësia, gjuha, feja, ideologjia, kultura, klasa, apo bindja. Shtypi duhet të njohë dhe
mbrojë si të drejtat, ashtu dhe përgjegjësitë para publikut, duke ruajtur vazhdimisht ekuilibrin
mes tyre.
Gazetarët duhet të zbatojnë Kushtetutën dhe legjislacionin e Republikës së Shqipërisë,
statutet dhe dokumentet e Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve dhe ato të Këshillit të
Evropës mbi lirinë e shprehjes dhe të informacionit dhe mbi të drejtat e njeriut. Gazetarët kanë
të drejtë të marrin informacion, ta botojnë atë dhe të kritikojnë. Informacioni duhet jetë i saktë, i
balancuar dhe i verifikuar. Media nuk duhet të çorientojë publikun dhe rastet kur përdoren
tekste, dokumente, foto, pamje, apo tinguj të montuar duhen bërë të qarta që janë të tilla. Media
duhet të dallojë qartë komentin nga supozimi dhe nga faktet. Media nuk duhet të shtrembërojë
apo keqpërdorë deklaratat e bëra në kontekste të caktuara. Gjatë raportimit të një polemike,
gazetarët duhet të përpiqen të garantojnë që palëve të përfshira t’u jepet mundësia për të sqaruar
pozicionin e tyre.149
Ekziston një institucion publik që ka një rol absolutisht qendror për të luajtur, dhe ky
është transmetuesi publik.
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Diskutimet për privatizimin e saj janë të shpeshta, siç janë edhe kontrollet e ushtruara
nga politikanët –apo të themi drejt si nga Berluskoni në Itali, tërësisht si nga Putini në Rusi,
indirekt si nga Blairi, menaxhimi i tillë i mediave ( BBC-ja në veçanti) është kritikuar nga
raporti i Hutton-in. ... Transmetuesi publik nuk mund të pritet që të funksionojë në të njëjtën
mënyrë si kanalet private, ose të konkurrojë me ta për nivelet e audiencës. Ajo ka një funksion
tjetër, kryesisht të informimit, dokumentarëve me vëmendje ndaj realiteteve lokale. Kjo është
potencialisht një lehtësues, por duhet të lihet i lirë nga politikanët që të zhvillojnë etikën e e tyre
personale të shërbimit publik, hetimit dhe përgjegjësisë. 150
Në një artikull marrë nga Zhurnali ,, EJO,, shkruan se ‘Në një monitorim të botuar nga
organizata pro LGBT, dhe redaksia ‘historia ime’ zbuloi se gjuha e urrejtjes dhe diskriminimi
vazhdon të jetë prezent në mediat shqiptare. Nga 7730 artikuj të politikës, kronikave dhe
sociale, autorët e monitorimit identifikuan 974 artikuj që përmbajnë gjuhë të urrejtjes dhe
diskriminuese. Këto të dhëna janë paraqitur me një figurë ku pasqyrohet se ku është shprehur
gjuha e urrejtjes më së shumti. (Shih fig 1. në faqen në vijim) 151

150

Ginsborg, Paul.2005. “The politics of Everyday life; Making choices, Changing Lives:.
Yale University Press, New Heaven, London.pg 190
151
Dervishi, Ivana, 2018, Mediat dhe komunitetete e margjinalizuara, Journal EJO, botuar në shkurt 2018,
https://al.ejo-online.eu/etika-dhe-cilesia/media-dhe-komunitetet-e-margjinalizuara
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Figura 1 - burimi: Mediat dhe komunitetet e margjinalizuara, Journal EJO, botuar në shkurt
2018, https://al.ejo-online.eu/etika-dhe-cilesia/media-dhe-komunitetet-e-margjinalizuara 152

Gjatë raportimit dhe sidomos gjatë komenteve apo polemikave, gazetarët janë të
detyruar të respektojnë etikën e të shprehurit në publik dhe kulturën e dialogut. Media nuk duhet
të bëjë publike asnjë foto, imazh, apo aranzhim audio apo video, i cili shtrembëron idetë ose
faktet e burimit informues, me përjashtim të rasteve të karikaturave, kartonëve, apo pjesëve
komike.

153

Pamjet apo fotografitë e montuara mund të pranohen si ilustrime vetëm në rast se

del qartë që kemi të bëjmë me një kolazh. Teksti anonim dhe ai i firmosur me një pseudonim
konsiderohen tekste editoriale. Gazetarët duhet të zbatojnë me kujdes rregullat e gjuhës shqipe
dhe të shmangin përdorimin e fjalëve të huaja kur kjo është e mundur. 154

152

Dervishi,Ivana, 2018, mediat dhe komunitetete e margjinalizuara, Journal EJO, botuar në shkurt 2018,
https://al.ejo-online.eu/etika-dhe-cilesia/media-dhe-komunitetet-e-margjinalizuara
153
Instituti Shqiptar i Medias, 2006, Kodi Etik i Medias Shqiptare, u përgatit nga Instituti Shqiptar i Medias,
Financuar nga OSCE, https://www.osce.org/sq/albania/21235?download=true
154
Gumelius,Susan, 2013, The History and Evolution of the Internet, Media, and News in 5 Infographics, blog
post-Oct.24.2013, research&statisticshttps://aci.info/2013/10/24/the-history-and-evolution-of-the-internet-mediaand-news-in-5-infographics/
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Duke ndjekur procesin e punës së gazetarëve, fillestarë dhe veteranë, pjesëtarë të
gazetave të vogla e të mëdha, ndonëse në pamje të parë duken shumë të ndryhshëm, ata kanë
disa karakteristika të përbashkëta dhe në mënyrën se si e kryejnë detyrën, mund të vësh re
shumë ngjashmëri. Një nga karakteristikat që bie më shumë në sy ka lidhje me qëndrimin e tyre.
Gazetari është kureshtar. Pikë së pari ai do të dijë ç`ndodh. Kërkon që të hyjë vetë aty dhe ia
arrin kësaj. Gazetari e di mirë se sa rëndësi ka këmbëngulja për të arritur deri te e vërteta.
Gazetarët duhet të këmbëngulin që të kthehen në zëdhënës të të gjitha grupeve të shoqërisë, dhe
jo të raportojnë vetëm për ata që kanë pushtet. E drejta e publikut për t`u informuar është një
vlerë shumë e rëndësishme. Gazetari gjithmonë është i shqetësuar për detajet. shkrimin e saktë
të një emri, e vazhdon deri tek refuzimi për të pranuar gjëra të pavërtetuara, pavarësisht sa i
nderuar mund të jetë autoriteti apo eksperti që i thotë ato. 155

3.6 Autorësia, transparenca , dhe recensionimi i portaleve
Sa i përket plagjiaturës,gazetarët duhet të respektojnë dhe të kërkojnë respektimin nga të
tjerët të së drejtës të autorit. Plagjiatura është e papranueshme. Gazetari abuzon me të drejtën e
autorit nëse: a) Boton ose përpiqet të botojë punën e të tjerëve si të ishte e veta (plagjiatura); b)
Citon punën e të tjerëve në një mënyrë që shtrembëron kuptimin fillestar të tekstit, duke botuar
shtrembërimin si realitet ose duke treguar një person tjetër si të ishte autori; c) Boton si të vetën
një temë të konsideruar origjinale–të hulumtuar dhe të botuar nga dikush tjetër–pa asnjë
referencë për prejardhjen e saj; d) Dorëzon punën e tij për botim në dy ose më shumë botues në
të njëjtën kohë–pa e bërë të qartë këtë fakt–ose dorëzon një punë tashmë të botuar dhe nuk ia
bën të qartë botuesit të dytë këtë fakt; e) Boton një punë pa pëlqimin e autorit, ose e vendos atë
në rrethana të papërshtatshme (p.sh. kompozim fotografish), ose në rrethana të ndryshme nga
ç’është rënë dakord, pa pëlqimin e autorit. Në Librin e Philip Patterson&Lee Wilkins, të
përkthyer nga Valbona Nathanaili është një thënie e bukur ku shkruan: ,,Që nga koha e Konfuҫit
ne kemi mësuar se të ndezësh një qiri është më mirë se të shash errësirën, ose sipas versionit të
Nënë Terezës, ‘bota ushqehet nëse ushqehen të gjithë njerëzit!’

155

Wikipedia, 2017, Cilësitë e një gazetari, https://sq.wikipedia.org/wiki/Gazetari Kjo faqe është redaktuar për
herë te fundit më 21 shtator 2017, në orën 22:21

93

Etika në Mediat Sociale: Rasti i Kosovës-Msc. Lirie Aliu-2019

Një vëzhgim i bazuar me intervista me gazetarë, të cilët punojnë në dhjetëra portale
informative në vend,

do të zbulon se parësore në punën e tyre të përditshme është e

rëndësishme shpejtësia me të cilën informacioni përcillet online. Vëzhgimi duhet të nxjerr në
pah se gazetarët që punojnë në portale nuk e sigurojnë informacionin nga raportimi në terren.
Apo thjesht janë lajme flesh dhe zbardhje të deklaratave dhe statuseve të politikanëve në
Facebook”.

3.7 Lajmet e rreme
"Lajmi i rremë" nuk ishte një term që shumë njerëz e përdorën dy vjet më parë, por tani
shihet si një nga kërcënimet më të mëdha për demokracinë, debatin e lirë dhe rendin
perëndimor. E megjithatë, askush nuk mund të pajtohet me atë që është, shtrirjen e problemit
dhe çfarë duhet bërë për të. Origjina e lajmeve të rreme, qeveritë dhe individët e fuqishëm kanë
përdorur informacionin si armë për mijëvjeçarë, për të rritur mbështetjen e tyre dhe për të
shmangur disidencën ".156 Në një studim që mban titullin “Shkenca e lajmit të rremë”.Një grup
akademikësh me profil të lartë nga një sërë fushash ofruan një strategji për të kuptuar më mirë
lajmin e rremë, për të parandaluar shpërndarjen dhe ndikimin e tij. “Ka pak hulumtime të
fokusuara tek lajmet e rreme dhe ende nuk ka një sistem gjithëpërfshirës për grumbullimin e të
dhënave për të përftuar një marrëveshje dinamike mbi saktësinë e tyre. Ndërsa teknologjia
avancon në evoluimin e saj, sisteme të tëra të ofrimit të lajmeve të rreme janë duke u zhvilluar”,
shkruajnë autorët.157
Lajmet e rrejshme, apo lajmet fake, janë të pranishme thuajse në çdo portal që vepron në
Kosovë dhe vijnë në disa forma, manipulim me titullin, manipulim me përmbajtjen, mashtrim
me titullin dhe përmbajtjen, apo lajme pjesërisht të rrejshme, me synimin e vetëm, tërheqjen e
vëmendjes së lexuesit për të klikuar lajmin.

156

Carson, James, 2018, Fake news: What exactly is it–and how can you spot it? The telegraph, 17 August
2018 https://www.telegraph.co.uk/technology/0/fake-news-exactly-has-really-had-influence/
157
Stafa, Shoshori Monika 2018,Të kontrollosh burimin: Studimet më interesante në median digjitale gjatë 2018,
botuar ne EJO, 17 korrik , 2018, https://al.ejo-online.eu/profesionalizmi-ne-media/te-kontrollosh-burimin-studimetme-interesante-ne-median-digjitale-gjate-2018
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Qëllimi parësor i këtyre lajmeve është klikimi dhe kënaqja e orekseve të partive politike.
Më poshtë do të japim disa tipa ilustrativë të lajmeve fake që qarkullojnë nëpër mediat online të
Kosovës.sipas Orjela Stafanit ekzistojnë 5 tipa të lajmeve të rrejshme që qarkullojnë në mediat
online:
Tipi i parë i lajmeve është ai që në titull paralajmëron një informatë, ndërsa përmbajtja
nuk përkon me titullin. Një shembull i këtij tipi është edhe ky lajm i publikuar nga Koha.net (në
datën 4 korrik 2017, në orën 08:21) me titullin “AAK i përgjigjet ftesës së Mustafës për
koalicion”, çka lë të kuptosh se partitë politike po i prishin koalicionet parazgjedhore vetëm me
synimin e formimit të qeverisë, pavarësisht bindjeve politike të ndryshme që ata kanë.
Tipi i dytë i lajmit është ai që ndërtohet mbi bazën e pyetjes në titull dhe përgjithësisht i
drejtohet një publiku naiv, si p.sh. “A e dini çka e ka ‘Ozani’ ‘Gylserenin’ në jetën e
përditshme” (gazeta Express, 22 prill 2016, ora 17:05). Lajme të tilla janë mbizotëruese në
portalet kosovare, pasi targeti i këtyre portaleve është shtresa mesatare e popullsisë.
Tipi i tretë i lajmit është ai që manipulon lexuesin mesatar dhe lexuesin elitar, si psh:
“Rusia financoi lajmet e rrejshme kundër ShBA’së – Kush po i financon në Kosovë?” (Gazeta
Express, më 10 qershor 2017, në orën 12:16). Ky titull nxit menjëherë kureshtjen e lexuesve,
pasi të gjendur në një situatë ku mediat janë në krizë, të gjithë kërkojnë një përgjigje për këtë
kaos të shkaktuar. Në Kosovë lajmet e rrejshme nuk mund të trajtohen nga Kodi Penal për
shkak se shpifjen dhe fyerjen nuk i cilëson si vepra penale. Këto dy vepra janë dekriminalizuar
dhe mund të ndiqen me padi civile ndaj atyre që janë shkruar.”
Tipi i katërt i lajmit është ai që paraqet informacione të pavërteta prej në titull dhe
burimin e përmbajtjes e ka tërësisht të paverifikueshëm, si p.sh: “Reuters: George Washington
ka prejardhje shqiptare”, publikuar nga gazeta Zëri (në datën 26 korrik 2016, në orën 22:32). I
njëjti lajm me të njëjtin titull dhe përmbajtje është publikuar nga gazeta Infopress (në datën 29
qershor 2017, në orën 23:20). Asnjëra nga këto portale, pavarësisht se lajmi është tërësisht i
pavërtetë, nuk e kanë hequr ende prej portaleve të tyre. “Nëna e presidentit historik amerikan
ishte shqiptare me prejardhje nga rrethi i Pejës. Vetë presidenti Washington thuhet ta ketë lënë
një letër-amanet për mbrojtjen e shqiptarëve nga Amerika në çdo kohë dhe në çdo mënyrë (…)
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Instituti i Biokimisë dhe i Gjenetikës, me seli në Schafhausen të Zvicrës, ka publikuar
rezultatet e hulumtimit më të ri gjenetik të liderëve botërorë, sipas të cilave del se presidenti
historik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, George Washington, ka qenë me prejardhje
shqiptare” (gazeta Zëri).
Tipi i pestë i lajmit është ai që duke përdorur piramidën e përmbysur, na e jep
informatën prej në titull. Në shembullin e mëposhtëm do të vërejmë që titulli, ashtu si edhe
përmbajtja janë të vërteta, por koha kur ka ndodhur ngjarja nuk përkon me kohën kur është
publikuar lajmi.
Në datën 7 korrik 2017 (në orën 09:21) portali arbresh.info (që mban poshtë emrit
moton “vetëm lajme të sakta”) publikon lajmin me titull “Nisen për pushime, vdesin 3 nga 5
anëtarët e familjes”. Në orën 09: 33, portali INFOKUSI.com (media online), publikon të njëjtin
lajm, me të njëjtin titull. Në orën 10:29, portali Periskopi.com, po ashtu publikon të njëjtin lajm,
me të njëjtin titull. Ky lajm përveçse thyen çdo rregull të gazetarisë, luan edhe me ndjenjat e
familjarëve të të ndjerëve, pasi gjasat që ata ta lexojnë lajmin janë të mëdha. Asnjë organ ende
nuk ka marrë masa për këto portale që kanë publikuar këtë lajm, dhe asnjëri nga portalet nuk e
ka hequr lajmin. Ndërkohë që lajmet e rrejshme në këtë gjendje politike të trazuar, ku ende
asnjëri koalicion nuk i ka numrat e mjaftueshëm për të formuar qeverinë, gëlojnë nëpër portale,
duke u shoqëruar kështu me demantime nga personat apo subjektet e prekura nga këto lajme,
asnjë institucion i Republikës së Kosovës nuk është i aftë t’i hetojë dhe t’i dënojë këto raste. 158
Por edhe Lajmi që nuk mund të dëshmohet dhe verifikohet, nuk është i vërtetë. Praktika
që gazetarët të bëhen analistë ose të komentojnë fenomene politike nuk është risi as në
Maqedoni. Së fundmi, nuk po bëhet dallim nëse raportohet, respektivisht informohet, apo po
bëhet koment mbi një fenomen politik, pasi gjithçka publikohet në kategorinë e lajmeve. Ajo që
bie më së shumti në sy është se autorët e teksteve po i japin opinionit një ndjesi se ata “dinë
diçka nga burimet e tyre” por ajo që lexuesit nuk mund ta dallojnë është se gjithçka që nuk
mund të verifikohet ose mbështet me deklaratë, nuk mund të besohet.

158

Stafasani, Orjela 29 November 2017 https://www.eurozine.com/11258-2/
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P.sh Ky portal ka recensuar një tekst me një koment kryekëput politik dhe me të dhënat
relevante të burimit , si më poshtë:
“Fërkimet

e fundit mes LSDM-BDI, duket se janë serioze. Kjo situate e tensionuar, nuk

filloi vetëm nga përplasjet në lidhje me ligjin e gjuhës shqipe, dhe vendim për ta dërguar në
Komisionin e Venecias, ku BDI insistonte të dërgohen në shqyrtim vetëm dispozita të caktuara
ndërsa LSDM e dërgoi ligjin e tërë për shqyrtim” shkruhet aty.
Autori i tekstit ia ka kushtuar një analizë të tërë pozitës politike të BDI-së dhe në fund
ka dhënë një konstatim të cilin nuk e ka bërë aspak të besueshëm mbi qëndrimin e
ndërkombëtarëve, pa theksuar se kush janë ato, dhe ku i kanë shpërndarë këto qëndrime.
“Zaev

dhe Gashi kanë filluar konsultime me faktorin ndërkombëtar, për të gjetur

mënyrën më adekuate për largimin e Ahmeti nga qeveria bashkë me partinë e tij. Njësoj sikurse
Zaev dhe Gashi, edhe ndërkombëtarët janë të pakënaqur nga insistimi i BDI-së për të mbrojtur
me çdo kusht funksionarë të qeverisë së Gruevskit, të cilët duhet të shkojnë në burg.Pas
insistimit të ndërkombëtarëve, Zaev dhe Gashi kanë vendosur t’i japin BDI-së shansin e fundit:
afat prej tre javëve të reformohet, ose do të përjashtohet nga qeveria”shkruhet aty.
Për të ardhur në përfundim se ky lajm është tekstualisht porosi politike dhe nuk është
lajm informativ, nuk duhet shumë mund. Vetëm duhet grumbulluar disa fakte të cilat u shfaqën
më lartë si konkluza se: 1) teksti është koment politik, 2) faktet nuk mund të verifikohen aty për
aty, 3) lajmi nuk ka referenca ose burime, nuk ka deklarata nga personat e përmendur në tekst,
dhe një sërë mangësish të tjera që burojnë prej këtyre zbrazëtirave.
Për të dalluar nëse një tekst ka për qëllim shpërqendrimin dhe manipulimin tuaj duhet
vetëm të ndjekin këto parametra që i theksuam më lartë. Nëse dikush nuk arrin që t’ua dëshmojë
një tekst se është i vërtetë ose nëse nuk mund t’ua dëshmojë ndonjë pohim ose ndodhi, mos i
besoni, pasi ekziston agjendë tjetër politike pra nuk mund të jetë lajm, mendimi i ndonjë
gazetarit.
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Në këtë shkrim mjaft të detajuar të KRITHINk saktë dëshmohet linku deri tek artikulli ,
pastaj data e publikimit si dhe data e e recensionit dhe emri i recensentit.

159

Në emisionin debatues “KRYPometer” të gazetares Arbana Xharra ng Jeta në Kosovë
është debatuar për lajmet e rreme në Kosovë, me shumë musafirë të fushës së gazetarisë dhe të
organizatave hulumtuese mediale. Në mesin e tyre Jeton Mehmeti nga Organizata GAP –apo
hulumtues shumëvjeçar në media theksoi se niveli gazetarisë është tejet i rëndësishëm për
mediat e reja me zhvillim të teknologjisë, ku Universitetet nuk e gjejnë problemin në edukimin
vetëm të gazetarëve të së ardhmes por edhe në edukimin e audiencës e cila e konsumon lajmin
që me zhvillimin e mediave ku mediat e reja nuk u përmbahen standardeve apo etikës dhe
moralit të gazetarisë. Sipas raporteve ë bëjnë për gati 10 vite për IREX me seli në Uashington,
niveli profesional i mediave nuk ka përmirësime por edhe në vitet e fundit kemi probleme me
mediat jo konvencionale që nuk plotësojnë asnjë kriter dhe standard etik dhe janë shumë të
debatueshme në opinion. Por gjithsesi çështje në vete mbetet edhe politizimi sidomos i mediave
publike.160

3.8 Lajmet e rrejshme dhe ndikimi në shëndet
Termi kërkimor i Dr. Walton ku përfshinte Dr. Jamie Barker, Ligjërues i Lartë në Sport
dhe Psikologji Ushtrimesh në Universitetin Loughborough, në Universitetin Staffordshire,
Associate ne projektin në iSchool në Manchester Metropolitan University. 161
Duke besuar në 'lajmet e rreme' ato nxisin stresin dhe mund të jenë të këqija për zemrën
tuaj, sugjeron një studim i ri. Njerëzit me aftësi dalluese informacioni (DI) - të cilët nuk e vënë
në dyshim burimin apo besueshmërinë e informacionit - tregojnë simptoma të sëmura të stresit
fizik dhe mendor, ka gjetur një studim pilot i udhëhequr nga Universiteti Metropolitan i
Manchesterit.
159

https://portalb.mk/590974-lajmi-qe-nuk-mund-te-deshmohet-dhe-verifikohet-nuk-eshte-ivertete/?fbclid=IwAR1x4e0Bwk0VGT12AUynqmCzvSPQjaJF9MnImDjNItwURhuQTYIze8ifvlk
160
Kryptometer –JNK- Emsioni “lejmet e rreme” 14.02.2019-RTK
https://www.youtube.com/watch?v=hstAiEVNObY&t=302s
161
Manchester Metropolitan University-News and Events, 2018, Fake news is 'bad for your heart and health, News
Wednesday, 20th June 2018, https://www2.mmu.ac.uk/neës-and-events/news/story/7949 /
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Është hulumtimi i parë që ka përdorur një shumëllojshmëri të teknikave të sofistikuara
në të gjithë shkencën e informacionit, psikologjinë dhe dizajnin e përvojës së përdoruesve - si
njerëzit përdorin media siç janë faqet e internetit - për të matur se si përdoruesit sillen dhe
reagojnë fizikisht kur bëjnë gjykime rreth informacionit në internet. Hulumtuesit zbuluan se
njerëzit me dallim të ulët të informacionit kanë një përgjigje të "kërcënimit" me të meta kur
paraqiten me informacion të çorientuar në një situatë stresuese, duke prodhuar një përgjigje me
stres dhe duke sjellë reagime të dëmshme kardiake dhe sjellje të çrregullta në lexim.
Kjo përgjigje "kërcënuese" gjithashtu çon në probleme psikologjike, me studimin që
konstaton se pjesëmarrësit me DI të ulët kanë mungesë vetëbesimin dhe kanë gjasa të
përshkruajnë veten në terma negativë. Në një epokë të 'lajmit të rremë' dhe në përhapjen masive
të informacionit të paverifikuar në internet, gjetjet tregojnë se të jesh në gjendje të bësh gjykime
të informuara dhe të balancuara është thelbësore për mirëqenien e një personi. Në një studimi
pilot, burrat 18-24 vjeçarë u pyetën për t'u përgjigjur pyetjeve se si ata merrnin lajme dhe
informacione. Këto përfshinin nëse ata gjithmonë shkojnë në faqen e tyre të preferuar të lajmeve
për të kërkuar lajme, nëse mendojnë se njohuria mund të jetë kontradiktore, nëse kontrollojnë se
kush ka shkruar diçka online para se ta ndajë atë dhe nëse ata kërkojnë më shumë se një burim
kur kontrollojnë një fakt.
Pjesëmarrësit u lidhën pastaj me një Finometer për matjen e reagimit kardiovaskular qarkullimit të gjakut arterial dhe zemrës - dhe gjithashtu kapën të dhënat e ndjekjes së syve. Më
pas nga ata u kërkua që të lexonin gjashtë lajme me përmbajtje fetare. Kjo zbuloi se dalluesit e
ulët të informacionit lexojnë shumë më pak një histori sesa ata me DI të lartë. Grupi më i ulët i
DI-së priret të përqendrohet vetëm në paragrafët e parë, ndërsa grupi i lartë i ID-së ka skanuar
tërë faqen dhe duke e përcjellë tekstin edhe në informacionin grafik. Kjo tregon se tani është
koha që mësuesit dhe pedagogëve të shkollave t'u jepen mjetet e duhura, të hartuara në
hulumtimet tona të mëparshme, për të zhvilluar dallimin e informacionit në nxënësit e tyre.
Pjesëmarrësve iu kërkua gjithashtu që të trajtojnë një kërkesë të pamundur për të krijuar një
fjalë të butë për të krijuar një stres të butë. Ata u udhëzuan për të besuar se po ndihmonin për të
fituar £100 për një pjesëmarrës tjetër.
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Disa morën informata që zbuluan, gabimisht, se pjesëmarrësi tjetër kishte pikëpamje të
forta fetare. Rezultatet treguan se kur njerëzit me ID të ulët morën informacion të rremë, dhanë
një përgjigje të dobët kardiovaskulare dhe emocionale, ndërsa ata me ID të lartë kishin përgjigje
më të shëndetshme.162

3.9 Shpifja si interes destabilizimi politik dhe biznesor
Në një artikull të botuar në gazetën online Jeta në Kosovë nga Prebreza163 shkruan
kështu: Lajm i rremë mund të nxjerrë përfundime të pasakta mbi gjendjen e vërtetë të botës-për
shembull, duke e bërë më të vështirë votuesit të kuptojë se cili kandidat zgjedhor ata preferojnë
duke ua nxjerrë në pah disa probleme in-ekzistente. Psh. rasti i sondazheve “Gani Bobi” gjatë
fushatës 2017. Sipas analistit Shkelzen Maliqit ku thotë se “Kjo ueb-faqe e ka shkruar një lajm
të rremë duke treguar për rezultatet e një sondazhi duke u thirr në Institutin “Gani Bobi”. Ky
sondazh tregon për një garë të ngushtë në mes të koalicionit PDK-AAK-NISMA dhe Lëvizjes
Vetëvendosjes, ndërsa me shumë më pak vota të tretin e rendit koalicionin e udhëhequr nga
LDK-ja. Ueb-faqe është sponzoruar edhe në rrjetin social “Facebook”. “Gani Bobi” nuk punon
fare, është e rreme, është ‘fake’ edhe nuk guxojmë me shpall exit-pollin (sondazhe) para se të
mbyllen të gjitha vendvotimet. Gani Bobi nuk është me funksional”164
‘Fake News’ (lajm i rremë), është një informacion i fabrikuar dhe publikuar me qëllimin
për të mashtruar dhe ç’orientuar të tjerët me besimin e gënjeshtrave ose në dyshimin e fakteve të
veriﬁkueshme.– Rrjeti i Gazetarisë Etike, Londër. Në përkufizimet tradicionale, lajmin e
karakterizojnë rëndësia, aktualiteti dhe afërsia. Ndërsa, kur flitet për vlerën e lajmit, gjithnjë
mendohet për relevancen e tij, dobinë dhe interesin.
Të gjitha këto në kushte dhe rrethana të ndryshme edhe zëvendësohen, pra, lajmi si i
tillë, në bazë të kritereve edhe mbahet si i qëndrueshëm. Por, a aplikohen të gjitha këto kritere
gjatë gjithë kohës?
162

Manchester Metropolitan University-News and Events, 2018, Fake news is 'bad for your heart an d health,
News|Wednesday, 20th June 2018, https:/www2.mmu.ac.uk/neës-and-events/news/story/7949 /
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Prebreza, Visar, 2017, Lajm i Rremë për Sondazhe në Emër të Institutit ‘Gani Bobi’artikull në gazetën.Jeta në
Kosovë, http://kallxo.com/lajm-rreme-per-sondazhe-ne-emer-te-institutit-gani-bobi/ Qershor 2017
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Përgjigjja në këtë pyetje thjeshtë është–jo. Mediat para së gjithash janë biznese, dhe si të
tilla ato zbatojnë agjenda dhe interesa të grupeve të caktuara. Kështu, media shumë herë bëhet
argat i tyre duke keqinformuar publikun. Andaj, në këto rrethana, e gjitha çfarë mund të bëhet,
është të vihet kritika tek përmbajtja mediale dhe të luftohen lajmet e rreme. Studiues të shumtë e
institute të ndryshme të mediave në mbarë botën kanë përgatitur disa hapa konkret sesi të
ruhemi nga lajmet e rreme që mund të vijnë te ne në çdo kohë e në forma të ndryshme.

165

Me zhvillimin e medias me nje audiencë të lartë, u bë e mundur që të “ipen dëshmi të
rreme”dhe dëmtojnë reputacione në një shkallë të madhe, me pasoja shumë serioze ekonomike
dhe politike. Gjykatat duhet mirë të peshojnë të drejtën e shtypit për të publikuar lirshëm
kundrejt njerëzve

me të drejtë për të ruajtur privatësinë e tyre, reputacionin dhe qetësinë e

mendjes. Situata është e komplikuar në mungesë të ndonjë statuti federal sa i përket shpifjeve.
Është çështje e ligjit shtetëror dhe cdo shtet ka statutet e veta. Ligjet mbi shpifjet kanë për
qëllim të mbrojnë njerëzit nga deklarata falso dhe dëmtuese të bëra drejt tyre dhe shpifjet ditëve
të sotme mund të rezultojnë në dëmshpërblime të miliona dollarëve. 166
Në Maqedoni, para dhe gjatë zgjedhjeve të përgjithshme të parakohshme në dhjetor
2016, disa media investiguese në vend zbuluan disa faqe lajmesh të rreme në internet që
vepronin të lidhura me partinë e atëhershme në pushtet VMRO/DPMNE, të cilat kishin filluar të
prodhonin raporte të rreme lajmesh të projektuara të diskreditonin Social Demokratët që atëherë
ishin në opozitë. Dy faqe të tilla lajmesh, në atë kohë ishin regjistruar së fundmi në Serbinë dhe
Kroacinë fqinjë, sipas një investigimi nga portali vendas i lajmeve NOVA TV.
Investigimi i NOVA-s zbuloi se pas këtyre portaleve, të cilët të gjithë ndanin të njëjtën
përmbajtje të rreme për liderin e Partisë Social Demokrate, atëherë në opozitë, dhe
kryeministrin aktual Zoran Zaev, ishte një firmë e regjistruar në rrugën Vasil Gjorgov, 24, në
Shkup.
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Fana,Valon, 2018, artikull botuar në G Ekonomia, Çka janë lajmet e rreme dhe si të mbrohemi nga to? Më Jan 20,
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.Houghton Mifflin Company, Boston, New York USA, pg 399,418
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“Është e dukshme kur shikoni disa portale të ndryshme lajmesh që mbështesin njërën
anë ose tjetrën, por përcjellin të njëjtat tekste fjalë për fjalë – madje edhe me të njëjtat gabime
drejtshkrimore,” vërejti Adamcevski.(JNK, 2017) 167
Kurdoherë që kritikon mediat për shkak të paragjykimeve, keqinterpretimit, apo ndonjë
gabimi etik ose gazetaresk, kujdes duhet të bëhet t që të mos jetë shumë i gjerë në fushën e
veprimit. Fajësimi i "Mediave" gjeneruese për mëkatet e disave është shpesh më e egër se vetë
shkelja e caktuar ... Stereotipizmi është i gabuar dhe shpesh i urryer, nëse përfshin një klasë
njerëzish ose të një profesioni. Mediat nuk janë të paskrupullta apo të njëanshme, por individët
që punojnë në të janë. Ata janë ata që duhet të ekspozohen dhe të mbyllen ........ Eliminimi i një
paragjykimi të shtypur mund të jetë e pamundur, por për ta lehtësuar atë, duhet të fillojë në
shkollat e gazetarisë dhe të komunikimit, sepse kjo gjë aty ka origjinën. Është gjithashtu ku
shumica e liberalizmit propagandon. 168

3.10 Dezinformimi dhe detyrat etike të gazetarit
Liria e medias është e drejtë e pakontestueshme. Detyra themelore e gazetarëve është ta
respektojnë të vërtetën dhe të drejtën e opinionit për të qenë i informuar në pajtim me nenin 16
të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë. Gazetarët kanë rolin të transmetojnë informacione,
ide dhe mendime dhe të drejtën për të komentuar. Duke respektuar vlerat etike dhe standardet
profesionale gjatë transmetimit të informacioneve, gazetarët do të jenë të ndershëm, objektiv
dhe të saktë. E drejtë dhe obligim i gazetarëve është që të përpiqen të pengojnë cenzurën dhe
shtrembërimin e lajmeve. Duke ndjekur detyrën e tij në ndërtimin e demokracisë dhe shoqërisë
civile, gazetarët do t’i mbrojnë të drejtat e njeriut, dinjitetin dhe lirinë, do ta respektojnë
pluralizmin e ideve dhe qëndrimeve, do të kontribuojnë për forcimin e shtetit juridik dhe në
kontrollin e pushtetit dhe të subjekteve tjera nga jeta publike. 169
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Çausidis, Tamara dhe Bojarovski , Zoran, 2012, Doracak për etikën në gazetari, Botues: Shoqata e gazetarëve
të Maqedonisë, Прирачник за етиката во новинарството / автори Тамара Чаусидис и Зоран Бојаровски. Скопје : Здружение на новинарите на Македонија, 2012. - 29 стр. ; 23 см http://www.znm.org.mk/drupal7.7/sites/default/files/Priracnik%20za%20etika%20vo%20novinarstvoto%20(Alb).pdf
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Gara profesionale ndihmon edhe avancimin për qytetar, por nëse gara nuk është fer
humb ekskluziviteti i lajmit dhe Kosova aktualisht ballafaqohet me deformim të lajmit. Tre
maji, dita ndërkombëtare e lirisë së shtypit, e gjen Kosovën të radhitur në mesin e vendeve me
liri të pjesshme dhe me probleme të trashëguara në fushën e medias. Përfaqësues të organizatave
vendore dhe ndërkombëtare pohojnë se gazetaria është më e kërcënuar se kurrë në historinë
bashkëkohore.(VOA, 2017)170
Sistemi juridik i Kosovës, si edhe sistemet e tjera juridike, mbështeten në dëshminë e
dëshmitarit. Dëshmitarët për nga natyra janë njerëz të lëndueshëm dhe shpesh të brishtë. Ata
shpesh frikësohen nga dhënia e dëshmisë. Është në interesin publik–në interesin e Kosovës–që
t'i mundësohet secilit dëshmitar që ta japë dëshminë e tij. Fatkeqësisht, duket që po ndodhë e
kundërta: kërcënimi i dëshmitarëve është i përhapur në këtë vend. Ajo që për disa njerëz duket
si lojë, për njeriun i cili përpiqet të arrijë drejtësinë kur nevojitet është kërcënim me jetë. Një
dëshmitar që ka marrë vendim të rëndësishëm për të dëshmuar dhe për ta arritur drejtësinë duhet
të lavdërohet e jo të kërcënohet publikisht për guximin e tij. 171
Kërcënimi i dëshmitarit nuk bëhet vetëm duke e kërcënuar personin drejtpërdrejt. Në një
vend si Kosova, vetëm një publikim lidhur me parimet morale të dëshmisë së tij është kërcënim
i mjaftueshëm që ai të mos pranojë të dëshmojë nga frika për jetën e tij. (Borchard et Kuci,
2013)172
Ishte ky vlerësim unanim i pjesëmarrësve në tryezën e rrumbullakët, të mbajtur në
Prishtinë për ndër të Ditës Botërore të Lirisë së Shtypit, 3 Majit, në organizim të UNDP-së.
Ligji për lirinë e shprehjes ka ardhur në fuqi në vitin 1948, por ky ligj në Kosovë edhe
sot e kësaj ditë nuk e ka zbatueshmërinë e duhur, u tha në tryezë.
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Rezultat i situatës së pakënaqshme në të cilën gjenden mediat është edhe fakti se
shumica e qytetarëve nuk besojnë se në Kosovë ka liri të fjalës, gjë që e tregoi edhe raporti i
UNDP-së, i titulluar “Pulsi Publik”. Ku vetëm 36% e të anketuarve besonin se ka liri të fjalës në
nëntor të vitit 2011.173
Kryetari i Bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Zekirja Shabani, tha se
gazetarët kosovarë po përballen me probleme të mëdha, që rrjedhin nga moszbatueshmëria e
ligjit, numri i madh i kërcënimeve dhe rrahjeve që po u bëhen gazetarëve, e kështu me radhë.
“Siç e kemi parë edhe raportin e Freedom Kosova.
Kosova edhe pas 16 viteve vazhdon të përballet pothuajse me telashe të mëdha, të mos
ketë zbatueshmëri të ligjit dhe vazhdon të ketë numër të madh të kërcënimeve, rrahjeve të
gazetarëve dhe pengesa të tjera që u bëhen gazetarëve në Kosovë. Edhe në raport është paraqitur
që Kosova ende vazhdon të mbetet një vend pjesërisht i lirë në të gjitha aspektet, jo vetëm në
aspektin e të bërit gazetari”, tha Shabani. Si problem ai ceku situatën në të cilën shumë gazetarë
punojnë pa kontrata dhe paguhen shumë pak për punën që bëjnë. Shabani, si kryetar i AGK-së,
u bëri thirrje të gjithë kolegëve gazetarë që të ngrenë zërin dhe të mos hezitojnë të raportojnë
problemet e tyre.(Zeri.info, 2015)174
Çfarë shkruhet dhe çfarë përhapet sot përmes këtyre “mediave”? Shumë pak
informacion i nevojshëm, shumë pak kulturë, edukim, shumë pak media dhe shumë, po shumë,
llum. Në këto media pothuajse nuk ka standard informacioni, nuk ka filtër redaktimi sa i takon
përmbajtjes së “lajmit”. Ka vetëm një njësi matjeje për suksesin e lajmit. LIKE! Kush merr më
shumë klikime e pëlqime është lajmi më i mirë. Por çfarë përmban ai, çfarë informacioni
përhap? Ah, jo, kjo nuk ka fare rëndësi.
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3.11 Media sociale, fakti dhe besimi
Gazetaria e pavarur dhe shpërndarja e lajmeve luajnë një rol të pamohueshëm në
informimin e qytetarëve. Ato janë shtylla e jetës publike dhe pluraliste në shoqëritë
demokratike. Në tërë shkëlqimin e tyre ato janë burim i informatave

të besueshme dhe

kualitative që populli i beson dhe i kupton. 175
Në një raport për besueshmërinë ndaj medias të kryer vitin 2018 në shumë shtetet të botës
është treguar se sa i besojnë mediave 62% në Finlandë dhe Portugali, nga 55% deri deri 59%
janë Danimarka, Brazili, Holanda dhe Kanada, Gjermania, Zvicra, Austria nga 50-52%, kurse
Meksika 48%. Por më negative ishin statistikat e marra mbi nivelin e besueshmërisë në media
në vendet e përzgjedhura anembanë botës të shkurtit, 2018. Gjatë hulumtimit, 34% e
respondentëve nga ShBA-ja deklaruan se u besojnë lajmeve shumicën e kohës në krahasim me
Kanadanë të cilët besueshmërinë e kanë prej 58%. Përderisa në Greqi u besohet lajmeve me
vetëm 25%.176
P.sh., në rastet kur të intervistuarit afirmojnë se i marrin lajmet nga Facebook, ata kanë
tendencën ta përhapin lajmin duke e shpërndarë, por nuk arrijnë dot të kujtojnë burimin e
lajmit, ndërkohë që e kundërta ndodh kur lajmet konsumohen direkt nga faqet online të
mediave. Ky fenomen duket se çon në bjerrjen e vlerës së lajmit, pasi gjithmonë e më tepër vetë
lajmi i largohet burimit të tij, origjinës, dhe rrugëton përhumbshem nga një faqe në tjetrën në
rrjetet sociale, duke e dekontekstualizuar atë, e për pasojë duke krijuar një çarje mes burimit dhe
destinacionit, ku destinacioni nuk është më i përcaktuar, dhe reputacioni i burimit të lajmit vihet
në pikëpyetje.
Më shumë se gjysma e konsumatorëve të lajmit, nuk shkon në faqet origjinare të
mediave lokale, për të mbajtur në punë gazetarët lokalë, po shkon direkt në llogarinë e
Facebook.
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Nga 60 miliardë dollarë të reklamës në hapësirat digjitale, 36 miliardë i marrin gjigantët
e teknologjisë; 25% e buxhetit total të reklamës që Fb përfiton, vjen nga biznese lokale. Sipas të
gjitha të dhënave, duket se rrjetet sociale, nuk janë thjesht një infrastrukturë ndihmëse për ta
përcjellë lajmin, por më tepër duket si një ambient ku përdoruesit akomodohen, dhe e kanë më
të thjeshtë ta bëjnë “share” po aty, pa bërë as më të voglën përpjekje për ta projektuar lajmin në
ndonjë hapësirë alternative online, ndërkohë që e njëjta gjë duket dhe me ata që përdorin
motorët e kërkimit për të konsumuar lajmin, ku dhe ata e avancojnë aktivitetin e tyre po në atë
hapësirë – janë pak ata që duan ta ndajnë lajmin, pavarësisht se ku e gjejnë. 177
Nëse filozofi Descartes dikur ka thënë mendoj prandaj ekzistoj, sot kjo thënie mund të
përkthehet si, kam facebook prandaj ekzistoj. 178
Në një studim të Mekullit të vitit 2013 është treguar se ka mundësi të vijë në përfundim
se do të ketë një ngadalësim të depërtimit të mëtejmë të internetit në Kosovë për shkak të
arritjes së pjekurisë së këtij tregu. Kjo është ajo periudhë kohore kur institucionet e Kosovës,
kompanitë dhe organizatat e tjera do të kenë nevojë që ta përmirësojnë edhe më tej cilësinë e
përgjithshme të shërbimeve, të qeverisjes elektronike, të kontrollit prindëror, të rregullimit të
tregut, dhe në përgjithësi të shoqërisë së informacionit. Studimi ofron informata shtesë që mund
t’i ndihmojnë autoritetet, sektorin privat, organizatat ndërkombëtare, investuesit e mundshëm që
të hartojnë rregullore dhe të marrin vendime në bazë të analizave të ofruara. Në fund, raporti
sugjeron që institucionet e Kosovës mbase do të donin të shqyrtonin themelimin e Ministrisë së
Shoqërisë së Informacionit.179
Gjithashtu në një studim tjetër pot ë këtij viti në vitin 2013 është treguar se depërtimi
dhe përdorimi i internetit në Kosovë është i krahasueshëm me vendet e zhvilluara. Ekzistojnë
shumë faktorë që kontribuojnë në këtë nivel të lartë të përdorimit, ku disa prej tyre lidhen me
moshën e re mesatare të kosovarëve (27.4), pastaj shumë familje i kanë të afërmit që jetojnë
jashtë vendit (diaspora), kultura e përgjithshme, orientimi politik i vendit (vlerat perëndimore),
pozita gjeografike e Kosovës, etj.
177
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Ekziston një korrelacion i dëshmuar mes shkollimit, të ardhurave dhe depërtimit të
internetit, porse kjo nuk vlen për Kosovën për shkak të arsyeve të diskutuara në po këtë
studim.180 (Të dhënat i shihni si më poshtë në figurën Nr. 1.)

Figura 2. Lajmi.net, 2016, Ja cilat nga rrjetet sociale janë më të përdorurat në vitin 2016,

http://lajmi.net/ja-cilat-nga-rrjetet-sociale-jane-te-perdorurat-ne-vitin-2016/

181

Ne e dimë se për dekada që fotografët në njëfarë mënyre formojnë ose interpretojnë atë
që paraqesin, por në epokën e Photoshop-it lexuesit duhet të jenë edhe më të kujdesshëm për të
besuar atë që ata shohin, dhe shkruesit e artikujve duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm që
imazhet që përdorin janë besueshëm.
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Fazliu, Agron, gusht, 2013, SSTIK (Shoqata per teknologji te informacionit dhe te komunikimit ne Kosove,
Depertimi dhe perdorimi i internetit ne Kosove,
http://www.mfa ks.net/repository/docs/STIKK_raport_alb_2013_short_ëeb.pdf
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Lajmi.net, 2016, Ja cilat nga rrjetet sociale janë më të përdorurat në vitin 2016, http://lajmi.net/ja-cilat-ngarrjetet-sociale-jane-te-perdorurat-ne-vitin-2016/
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Sot, kur i quajmë të gjitha diskutimet konfliktuoze, shembujt e marrë shpejt dhe
ndryshimet e imazheve, gazetarët kanë nevojë më shumë se kurrë të jenë të vetëdijshëm për
etikën e dëshmive, nëse këto prova bazohen në fakte, statistika, të dhënat e studimit, dëshmitë
dhe tregimet, e në fund arsyetimi. Mbledhja e informacionit faktik dhe transmetimi me
besnikëri praktikisht përcakton se çfarë nënkuptojmë me gazetari profesionale dhe studiuese.
Dëgjojmë edhe njerëzit që nuk pajtohen me provat e tyre që është vërtet gjë e mirë. 182
Mediat shpeshherë rendin pas shikueshmërisë dhe në studiot e tyre thërrasin njerëz
aspak profesionist për të trajtuar një çështje aktuale. Një gazetar shqiptar shkroi një artikull për
këto lloje debatesh dhe analistësh, apo siç shkroi Mati:,, Duke vërejtur cektësinë e këtyre
debateve, për më tepër kur diskutojnë me pasion dhe hera -herës dhe me urrejtje për figura
politike, dëgjuesit e thjeshtë që kërkon të mësojë diçka prej tyre, ia bën emisionin të pështirë.
Kam venë re që, analistë të tillë, krahas krenarisë butaforike kanë jo vetëm delirin e
madhështisë, por dhe paturpësinë që të paraqiten si persona që dinë gjithçka, ndërkohë që nuk
ngrihen as mbi njohuritë e një debati kafenesh. 183
Në kodin penal të Shqipërisë, shpifja është e dënueshme me gjobë, kurse kur bëhet ndaj
një personi publik, mund të ketë edhe dënim me burgim deri në dy vite. Në Mal të Zi shpifja jo
vetëm që është vepër penale, por kur informacioni që gjykohet si shpifje transmetohet përmes
mediave, atëherë gjoba është edhe më e lartë. Edhe në Kroaci dhe në Serbi, shpifja është
konsideruar vepër penale. Në Portugali, shpifja është cilësuar si vepër penale nga vet Kushtetuta
e Portugalisë. Shkeljet në ushtrimin e të drejtës së lartpërmendur do të jenë subjekt trajtimi në
parimet themelore të kodit penal. Një cilësim i tillë e bënë shumë të vështirë heqjen e saj nga
kodi penal. Shpifja e kategorizuar si vepër penale nuk ishte e tillë vetëm në vendet e analizuara
në këtë punim. Shumica e vendeve evropiane ende e trajtojnë shpifjen si vepër penale. Siç
shihet në figurë, shumica e vendeve evropiane e kanë shpifjen të përfshirë në kodet penale.
Forma e ndëshkimit dallon nëpër vende të ndryshme.
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Lunsford, Andrea A. Ruszkiewicz, John J.2015. Everything’s an Argument. Bedford/ST.Martin’s. Boston. Neë
York. Pg 59-60.
183
Mato,Sylejman, 2018, Gazetari analitike dhe ca mendime të Montanelit, publikur në EJO më 22.05.2018,
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Disa vende kanë përcaktuar skema të gjobave, kurse disa tjera kanë paraparë edhe
dënime me burg për shpifje. Shpifja dhe cilësimi i saj si vepër penale, mbesin çështje të
debatuara në Evropë në mes të ligjvënësve në njërën anë dhe grupeve për të drejtat e gazetarëve
në anën tjetër. Rregullatorët dhe mekanizmat vetërregullues Në Kosovë, si kategori kushtetuese,
është themeluar dhe vepron Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM). KPM është organ i pavarur
që rregullon spektrin e Frekuencave Transmetuese në Republikën e Kosovës, licencon
transmetuesit publik e privat, përcakton dhe zbaton politikën e transmetimit si dhe ushtron
kompetenca të tjera të përcaktuara me ligj. (Burim Ejupi dhe Dardan Abazi, 2015) 184
Shpifja nuk është e trajtuar me kodin penal të Kosovës. Shumica e vendeve të tjera
evropiane e trajtojnë shpifjen si shkelje kriminale. Në një pjesë të shteteve të Evropës dhe
shteteve që aspirojnë integrimin në Evropë, shpifja ndëshkohet me gjobë e cila në disa raste
është më e lartë nëse bëhet përmes mjeteve mediale. Në shtete të tjera janë paraparë edhe
dënime me burg në rast të shpifjes apo fyerjes. Rregullatorët dhe institucionet vetërregulluese
janë të vendosura dhe ekziston baza ligjore e vendosjes së tyre. Forma e zgjedhjes së anëtarëve
të Këshillit të Mediave të Shkruara bëhet me propozimin e Qeverisë dhe miratimin e Kuvendit.
Kjo mënyrë e përzgjedhjes dhe praktika në të kaluarën kanë dëshmuar të jenë problematike në
ruajtjen e pavarësisë dhe paanshmërisë së këtij institucioni. (Burim Ejupi dhe Dardan Abazi,
2015)185
Në një intervistë të gazetares Emanuela Sako me Armend Shkullakun në vitin 2012, në
pyetjen se a mund të themi që gazetaria atje (Kosovë) është më e lirë dhe më e zhvilluar, duke e
konsideruar më profesionale se sa tek ne? Ai është përgjigjur kështu:,, Më e lirë dhe më e
zhvilluar janë terma relative, por është më profesionale se sa këtu. Atje (Kosovë)njerëzit
mendohen para se të shkruajnë, këtu nuk mendon asnjë kur shkruan. Atje ka më shumë dëshirë
për punë dhe për individualitet, pasi gazetari do të ketë emër dhe jo të jetë anonim. Këtu, po t’u
heqësh titujt gazetave apo logot televizioneve, të gjitha kronikat janë njëlloj, të gjitha lajmet
janë njëlloj, nuk ka individualitet. Kosova është përpara në këtë aspekt.

184

(Abazi Dardan dhe Ejupi Burim, 2015)
Logu Klajdi, 2018, Ndikimi i medias në manipulimin e qëndrimeve politike të opinionit publik,
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Ndoshta në një të ardhme dembelizmi mund t’i prekë edhe ata. Por, kush merret me
gazetari atje sheh shumë televizor të huaj, gazetarët kanë edukim anglo-sakson, kanë jetuar në
Angli, kanë jetuar në Amerikë, në Zvicër, në Gjermani, në Skandinavi dhe kur kthehen në
Kosovë ata kanë një program të preferuar në BBC, në FOX, në CNN. (Intervistuar nga
Emanuela Sako. Marrë me shkurtime nga gazeta “Shekulli”, datë 25 nëntor 2012. Titulli i
shkrimit në origjinal: “Pak punë dhe më shumë presion, kjo është gazetaria pas 4 vitesh“) 186
Në librin e Lundorfit shkruan se ,,everything is an argument,, ku shkruan se ai mendon
se e ka parashikuar te ardhmen e mediave massive dhe shkruan kështu,, Se pari, ne do te jemi
kudo. Argëtimi dhe informacioni do te na paraqiten ne ato qe industria i quan platforma te
shumëfishta: ekrane te mëdha (TV shtëpiake), kompjuterët dhe ekrane te vegjël (celulare dhe
PDA).Gazetat dhe revistat do të jenë në ëeb dhe në celulare. Videot dhe audiot do të shihen në
makina, në zyra, në shtëpi, në avionë dhe në pistat e vrapimit. "Gjithçka gjithkund" është fraza
që aktualisht përhapet nga media. Së dyti, ne do të kemi çdo gjë nën kontroll. Video regjistruesit
digjitale (si TiVo) dhe videot me telekomandë na lejojnë të shohim TV kur duam vetë (dhe,
nëse duam, mund të kalojmë reklamat).Përpunuesit e lajmeve, sikurse Google, na lejojnë të
zgjedhim një duzinë burimesh të ndryshme të lajmit. Ne mund te shesim vete ne eBay.
Nuk doni të dilni jashtë shtëpisë për të parë një film? Shkarkojeni atë dhe shiheni kur të
dëshironi. E treta, ne po bëhemi pjese e tyre… E katërta, interneti do të vazhdojë të prishë
gjithҫka. Në të vërtetë, ky botim i ri mund të titullohej edhe "Shkatërrimi i komunikimit masiv".
Gazetat dhe revistat do të vazhdojnë përpjekjen e tyre për të zbuluar modele të reja biznesi qe
përfshijnë Ueb–in.

Rrjetet televizive dhe kompanitë kinematografike do të përballen me

konkurrencën e një grushti kanalesh që transmetojnë video. Reklama do të vazhdojë të shfaqet
në internet, e po ashtu edhe shume nga aktivitetet kushtuar marrëdhënieve publike. Me në fund,
e-books mund të rimodelojë industrinë e botimit. Kjo është gjithçka që unë mendoj se është
duke ndodhur.187
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Pastaj, tekstet më të shitura u tregojnë nxënësve se si të analizojnë të gjitha llojet e
argumenteve - jo vetëm ese dhe editoriale, por rroba, makina, reklama dhe madje dizajno të
internetit - dhe pastaj si të përdorin atë që mësojnë për të shkruar argumente efektive. 188
Çështjet e Komunikimit u ndihmojnë hulumtuesve të lëvizin përtej një vlerësimi intuitiv
të komunikimit për të eksploruar parimet bazë të disiplinës. Kështu duke ndihmuar studentët të
marrin përgjegjësi personale për sjelljet e tyre të komunikimit, duke inkurajuar reflektimin
kritik dhe duke aplikuar në mënyrë aktive konceptet kyçe për sfidat e ndryshme bashkëkohore,
programi nxit një kuptim të shumë çështjeve të rëndësishme të komunikimit në jetën e
përditshme.189
"Para epokës aktuale të globalizimit ka qenë e pamundur të imagjinohet se ngjarje të
ndryshme [si 11 shtatori] mund të kishin ndodhur, duke reflektuar si ato ndërveprimin tonë të
gjetur në lajme. Rritja e terrorizmit global, si në rrjetin ndërkombëtar duke u përfshirë edhe në
pastrimin e parave, në drejtimin e drogës dhe në forma të tjera të krimit të organizuar, janë të
gjitha pjesëe anës së errët të globalizimit". Bazuar në librin me shumë ndikim të BBC Reith 190
Metodat digjitale më parë përshkruheshin si një term që kërkon të zë një zhvillim të
kohëve të fundit në lidhje me hulumtimet e lidhura me Internet, të përmbledhura si qasje në
internet dhe si përmbledhje e të dhënave. Duke përdorur këtë si pikënisje, ky dokument vendos
metodat e medias digjitale si një qasje metodologjike që përfshin të dhëna të bazuara në
internet, duke përfshirë edhe platforma të tjera komunikuese dhe sociale të tilla si Instagram,
Vine, Twitter, giffy, Periscope dhe Facebook në mesin e tyre. Metodat e medias digjitale
gjithashtu shtrihen edhe në në hulumtimin e të dhënave të gjeneruar nga sensorë, dronë etj.
Hulumtime bashkëkohore që përfshijnë metodat e mediave digjitale janë të bazuara në "kthesën
kompjuterike" ku "qasjet kompjuterike reflektohen gjithnjë e më shumë në një numër
disiplinash, duke përfshirë artet, shkencat humane dhe shoqërore, të cilat përdorin teknologji për
të ndryshuar themelet kritike të koncepteve dhe teorive të tyre".
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Si studiues të medias dhe komunikimit etik, hulumtimi ynë është gjithnjë duke u
ndërmjetësuar nëpërmjet teknologjisë digjitale, duke ndikuar në epistemologjitë dhe ontologjitë
që janë në themel të një programi kërkimor. Ky punim thekson tre pika të rëndësishme të nisjes
për metodat e medias digjitale në disiplinën e medias dhe të komunikimit: nevoja në rritje për
tipologjitë dhe ontologjitë në hulumtimin e mediave sociale; rëndësia e hartimit të çështjeve
publike; dhe vështirësitë që hulumtuesit përballen kur komunikimi i bazuar në tekst ndryshon
në platformat e orientuara drejt asaj vizuale dhe virtuale. 191
Shtypi i lirë është shpesh shumë i fuqishëm. Shumë gazeta në shumë vende kanë botuar
tregime të cilat kanë zbuluar tejkalim politik, veprim pa vend apo mashtrim. Shumë herë kjo ka
çuar tek dorëheqjet individuale dhe kolektive, tek ndryshimet e politikave ose reformat
legjislative. Në Kosovë ka shumë gazetarë të mirë të cilët e bëjnë pikërisht këtë – hetojnë
tregime që mund ta dëmtojnë interesin publik, për interesin politik.(Borchard et Kuҫi, 2013) 192
Në Kosovë si duket ka gazetar guximtar, por puna e tyre hulumtuese po mbetet vetëm si
një dëshmi në letër dhe aspak e dobishme për komunitetin. Këtë e dëshmon një padi e bërë me
07.05.2012 në lidhje me një raportim të Raportit për mosdeklarimin e bizneseve nga shtatë
deputetë të Kuvendit të Kosovës. Raporti nga organizata ,,çohu,,. Rastet e këtyre deputetëve
janë dërguar fillimisht në AKK, dhe pas publikimit të shkrimit, z. Pretenit ka deklaruar për RTK
se i kanë kontrolluar bizneset e shtatë deputetëve dhe ka rezultuar se ato janë pasive dhe nuk
kanë asnjë qarkullim financiar. Por raporti pati gjetur se katër nga shtatë bizneset e deputetëve
kanë qarkullim financiar me qindra-mijëra euro. Pas publikimit të qarkullimit financiar të katër
bizneseve, z. Preteni pati deklaruar për KTV-në se “nuk ka rëndësi a është biznesi pasiv, apo
aktiv, ai duhet të deklarohet”.193
Pas publikimit të këtyre fakteve, AKK nën udhëheqjen e Pretenit ka ndërhyrë në
regjistrat e deklarimit të pasurisë të disa prej deputetëve, duke ua shtuar bizneset që ata nuk i
191
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kanë deklaruar fare. Këtë veprim ÇOHU, e ka konsideruar si falsifikim të regjistrave të
deklarimit të pasurisë.194
Në vende si ShBA, Polonia dhe Britania e Madhe liderë të politikës e shfaqin hapur
përçmimin që kanë për gazetarët. Përkeqësimin e gjendjes e ka shkaktuar edhe sjellja e
paskrupullt ndaj medias e qeverive të vendeve si Egjipti, apo Burundi. Në Turqi po ashtu është
përkeqësuar gjendja e gazetarëve dhe medias, pas një vale të pashembullt represioni që nga
përpjekja për puç ushtarak verën e kaluar. Ndërsa në vendet e krizës apo aty ku luftohet, si Siria,
Jemeni apo Libia gazetarët ndeshen me kërcënimin për jetën. Në vende të tjera grupet islamiste,
si "Shteti Islamik" kërcënojnë rregullisht jetën e gazetarëve si Afganistan, ku talibanët vranë
vitin e kaluar 10 gazetarë gjatë punës. Kreu i organizatës "Reporterë pa kufij", Michael Rediske
është shprehur, se "shokuese është që edhe në vendet demokratike ka kufizime të pavarësisë së
medias dhe punës së gazetarëve, në vend që liria e shtypit të mbahet lart, si një vlerë themelore."
(DW, 2017)195
Marrëdhënia midis medias dhe politikës në periudhën e tranzicionit post-komunist ka
qenë shumë komplekse dhe është karakterizuar nga shumë kundërshti. Më shumë se gjithçka,
politika ka pasur ndikim mbi zhvillimin e medias. Shtypi ballkanik i ditëve të sotme është më
shumë një zgjatim i politikës se sa përfaqësues i opinionit publik. Një pjesë e konsiderueshme e
medias vazhdon të kontrollohet nga grupe të fuqishme politike.
Në njëfarë kuptimi, ato lloje komentesh që një numër autorësh (si Karol Jakubovicz,
Mihai Coman, Colin Sparks dhe Tomasz Goban-Klas) kanë përdorur për të karakterizuar
situatën e medias në shoqëritë postkomuniste kanë vlerë edhe për rajonin e Ballkanit: “Shtypi u
bë pluralist, por jo i pavarur” dhe “Shtypi u bë i lirë, por jo i pavarur.” 196
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Institucionet dhe politikat shqiptare në Kosovë nuk e kanë të themeluar agjencinë
kombëtare informative. Ajo është duke u zëvendësuar nga disa gazetarucë dhe “specialistë
mediash”, kombëtare e ndërkombëtare. Në mungesë të mosnjohjes së mentalitetit dhe aspiratave
të këtij populli, këta “specialistë mediash” e këta gazetarucë, në mënyrë jo të kënaqshme dhe
shpesh manipuluese, e bëjnë keqinformimin e opinionit publik.197
Në mes të një debati të vazhdueshëm mbi fuqinë e kompanive të teknologjisë digjitale
dhe mënyrës se si ata bëjnë biznes, një pjesë e konsiderueshme e amerikanëve besojnë se këto
kompani privilegjojnë pikëpamjen e grupeve të caktuara nga të tjerët. Rreth 43% e amerikanëve
mendojnë se bendet kryesore të teknologjisë mbështesin pikëpamjet e liberalëve me tepër se ato
të konservatorëve, ndërkohë që 33% besojnë se këto kompani mbështesin pikëpamjet e burrave
sesa të grave, që këtë e potencon një studim i ri i NeWPeW Qendrës Kërkimore. Përveç kësaj,
72% e publikut mendon se ka gjasa që platformat e mediave sociale në mënyrë aktive të
censurojnë pikëpamjet politike që ato kompani i shohin si të paarsyeshme. 198
Së bashku me përkrahjen e perceptuar të kompanive për pikëpamje të caktuara politike,
afërsisht shtatë nga dhjetë amerikanë (72%) mendojnë se ka gjasa që kompanitë e mediave
sociale të censurojnë qëllimisht pikëpamjet politike që ato kompani i mendojnë si të
pakëndshme - me 35% duke thënë se ata shohin se ka shumë shanse për të qenë ashtu. Shumica
dërrmuese e republikanëve dhe mbështetësve republikanëve (85%) mendojnë se ka gjasa që
kompanitë e mediave sociale të angazhohen në këtë sjellje, me 54% që tregojnë se ajo ka
mundësi të ndodhë.Një pjesë më e vogël e demokratëve - edhe pse ende një shumicë, në 62% gjithashtu mendojnë se ka gjasa që kompanitë e mediave sociale kanë gisht në këto sjellje 199
Në interpretimin e këtyre gjetjeve, është e rëndësishme të theksohet se publiku nuk e
merr atë në mënyrë të pashmangshme dhe objektive se platformat online janë për të rregulluar
lloje të caktuara të fjalëve.
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Për shembull, një sondazh i vitit 2017 nga qendra zbuloi se shumica dërrmuese e
amerikanëve mendojnë se këto platforma kanë një përgjegjësi për të interferuar kur përdoruesit
e tyre angazhohen në sjellje ngacmuese. Ky studim zbuloi se 53% e amerikanëve mendojnë se
është më e rëndësishme që njerëzit të ndihen të mirëpritur dhe të sigurt në internet sesa që
njerëzit të jenë në gjendje të flasin lirshëm në hapësirat digjitale (megjithëse 45% thonë të
kundërtën). Sidoqoftë, pikëpamja se platformat e mediave sociale marrin hapa për të censuruar
pikëpamje të caktuara politike është ajo që është e përhapur në mesin e publikut në tërësi. Kur u
pyetën një pyetje të veçantë për faktin që të gjitha kompanitë e mëdha të teknologjisë
mbështesin rrugët e burrave apo grave, shumica e amerikanëve (58%) thonë se këto kompani
mbështesin pikëpamjet e burrave dhe grave në mënyrë të barabartë. Një e treta (33%) thonë se
kompanitë mbështesin pikëpamjet e burrave për gratë, ndërsa 8% mendojnë se mbështesin
pikëpamjet e grave mbi burrat. 200
Në bazë të një studimi, depërtimi i internetit në bazë të ekonomive familjare është
84.8%. Depërtimi i internetit në bazë të përdoruesve është 76.6%, dhe se depërtimi i internetit
nga aspektit gjeografik tregon se në rrugët rajonale janë mesatarisht 9 rrjete të internetit pa tel
për në një kilometër.
Ekzistojnë arsye të ndryshme për këtë shkallë të lartë të depërtimit të internetit. Arsyeja
kryesore është mosha mesatare shumë e re e popullsisë në Kosovë, e cila dëshiron t’i ndjek
trendët globale, si dhe popullsia e Kosovës që jeton jashtë shtetit dhe vazhdon të mbajë lidhje
me familjet dhe me miqtë në Kosovë. Sipas të gjeturave të këtij studimi shumica e shprehive të
përdoruesve të internetit janë të krahasueshme me trendët globale.
Rrjetet sociale dhe shërbimet e komunikimit me zë përmes internetit shfrytëzohen
kryesisht prej femrave, dhe se ky është gjithashtu një trend global. Kosovarët janë më aktivë në
facebook sesa në rrjetet e tjera, që është një prej kanaleve kryesore për të arritur tek një numër
sa më i madh i përdoruesve.
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Pa marrë parasysh statusin e punësimit dhe të ardhurat familjare, kosovarët janë një
shoqëri e lidhur me internet në një shkallë të ngjashme me vendet e zhvilluara. 201
Studimi gjithashtu vjen në përfundim se do të ketë një ngadalësim të depërtimit të
mëtejmë të internetit në Kosovë për shkak të arritjes së pjekurisë së këtij tregu. Kjo është ajo
periudhë kohore kur institucionet e Kosovës, kompanitë dhe organizatat e tjera do të kenë
nevojë që ta përmirësojnë edhe më tej cilësinë e përgjithshme të shërbimeve, të qeverisjes
elektronike, të kontrollit prindëror, të rregullimit të tregut, dhe në përgjithësi të shoqërisë së
informacionit. Studimi ofron informata shtesë që mund t’i ndihmojnë autoritetet, sektorin privat,
organizatat ndërkombëtare, investuesit e mundshëm që të hartojnë rregullore dhe të marrin
vendime në bazë të analizave të ofruara. Në fund, raporti sugjeron që institucionet e Kosovës
mbase do të donin të shqyrtonin themelimin e Ministrisë së Shoqërisë së Informacionit. 202
Në përgjithësi interneti është përdorur më së shumti për argëtim. Ky aspekt nuk
ndryshon as në rastin e Kosovës, veçanërisht në ditët e sotme ku përdoret edhe për shoqërim. Ka
edhe shumë shërbime të tjera të cilat i ofron interneti, por që vetëm këto në vijim janë marrë në
shqyrtim. Duket qartë se shfrytëzimi i adresës elektronike (email), facebook-ut, Skype dhe
Youtube janë shërbimet kryesore të cilat shfrytëzohen në Kosovë. 73.3% të përdoruesve të
internetit i shfrytëzojnë shërbimet e facebook-ut. Kjo tregon se 73.3% prej 76.6% (të
përdoruesve të internetit) janë përdorues të facebook-ut, që nënkupton se 43.6% (afërsisht
790,000) e popullsisë së përgjithshme të Kosovës e përdorin shërbimin e facebook-ut.
Shfrytëzimi i internetit për shkarkimin e filmave (fajlla në torrent), dhe për shikimin e filmave
online janë përfshirë po ashtu në këtë hulumtim. Është interesant të analizohet më tej ky lloj i
informacionit pasi të fillon të zbatohet ligji për të drejtën autoriale në Kosovë siç po diskutohet
kohëve të fundit nëpër mediume. Privatësia e informatave Privatësia e informatave, posaçërisht
në internet, ka qenë gjithnjë një prej temave më interesante të zhvilluara. Kjo temë është
diskutuar nga aspekte nga më të ndryshme, përshirë edhe nga ai demografik.
201
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Në Kosovë femrat janë më të kujdesshme kur kemi të bëjmë me çështjen e privatësisë,
dhe se kjo përkon edhe me të dhënat e mbledhura në nivel global. Sa i përket moshës, të gjitha
moshat deri 59 vjeç e kanë një farë niveli të vetëdijes sa i përket privatësisë, që përsëri është i
ngjashëm me trendët botërore. Gjeneratat më të vjetra janë më pak të vetëdijshme sa i përket
kësaj çështje. Megjithatë 19% e përdoruesve të moshës 10-19 vjeçare nuk janë po ashtu të
vetëdijshëm sa i përket privatësisë së informatave. Në anën tjetër, përdoruesit e moshës 10- 19
vjeçare janë gjithashtu grupi më i madh që di për privatësinë, por që nuk janë shumë të
shqetësuar për të.
Depërtimi dhe përdorimi i internetit në Kosovë është i krahasueshëm me vendet e
zhvilluara. Ekzistojnë shumë faktorë që kontribuojnë në këtë nivel të lartë të përdorimit, ku disa
prej tyre lidhen me moshën e re mesatare të kosovarëve (27.4), pastaj shumë familje i kanë të
afërmit që jetojnë jashtë vendit (diaspora), kultura e përgjithshme, orientimi politik i vendit
(vlerat perëndimore), pozita gjeografike e Kosovës, etj. Ekziston një korrelacion i dëshmuar
mes shkollimit, të ardhurave dhe depërtimit të internetit, porse kjo nuk vlen për Kosovën për
shkak të arsyeve të diskutuara më sipër.203
Konkluzion sipas KMSH&Ҫohu, liria e shprehjes, medias dhe informacionit mbeten të
drejtat themelore për zhvillimin e shoqërisë kosovare. Me të gjithë progresin të bërë gjatë
viteve, sfida të përgjithshme mbesin në kuadër të lirisë së shprehjes dhe informimit, kornizës
legjislative dhe rregullatore, si dhe pavarësisë, sigurisë dhe transparencës. Nga njëra anë,
Kosova ofron një kornizë të mjaftueshme ligjore për të siguruar lirinë e shprehjes, informacionit
dhe medias. Gjithashtu, ekziston liria për të punuar si gazetarë; nuk ka diskriminim që ndalon
gazetarët e huaj të kryejnë punën e tyre, ndërsa mediat janë të lira për të shpërndarë përmbajtje
gjuhën(t) e tyre të zgjedhjes. Sidoqoftë, brenda secilit seksion të këtij raporti, një mori e
çështjeve mbeten dhe duhet të adresohen(KMSH&Ҫohu, 2016) 204
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Kuvendi i Kosovës ka një rol të rëndësishëm në monitorimin se si pjesët e ndryshme të
legjislacionit janë duke u zbatuar dhe në shqyrtimin e veprimeve të qeverisë. Në lidhje me
mediat, nuk mund të thuhet se kjo ka qenë një prioritet dhe kështu angazhimi me këtë çështje,
veçanërisht në nivel të komitetit, është i nevojshëm. (KMSH&Ҫohu, 2016) 205
Raporti i ligjvënësve angleze vjen pas hetimeve disa mujore mbi ndikimin e gjigantëve
të teknologjisë dhe mënyrës se si preken njerëzit nga shtimi i ndjeshëm i lajmeve të rreme në
mediat sociale. Dokumenti kërkon po kështu të shikohet nëse Rusia ka pasur rol në ndikimin e
votuesve në referendumin për shkëputjen e mbretërisë së bashkuar nga blloku europian. Kritika
të mëdha i rezervohen veçanërisht facebook-ut, i cili është nën shqyrtim që kur u bë publike
çështja e Cambridge Analytica. “Facebooku ka penguar përpjekjet tona për të marrë
informacion në lidhje me kompaninë përgjatë këtij hetimi. Ajo ofroi dëshmitarë të cilët nuk
kanë pasur dëshirë ose nuk kanë mundësi t’i japin përgjigje të plota pyetjeve të komitetit”,
thuhet në raport, ku sqarohet se do të përsëritet kërkesa që drejtuesi i Facebook, Mark
Zuckerberg të thirret për të dhënë dëshmi. 206
Është i dukshëm ndikimi që rrjetet sociale kanë tek individi.

Shpeshherë ato që

paraqiten në rrjetet sociale, na i formësojnë qëndrimet, opinionet dhe sjelljet tona karshi
ngjarjeve të caktuara. Tani me anë të rrjeteve sociale organizata të shumta, e plasojnë
informacionin e tyre dhe pret që masa t’iu ofrojë një përgjigje, reagim dhe qëndrim. Mjafton një
celular që të kontaktosh me dikë në anën tjetër të botës. Mjafton veç të kërkosh diçka në google
dhe merr çdo informacion. Duke pasur këtë ndikim, rrjetet sociale tanimë po shërbejnë si kanale
përmes të cilave edhe synohet të ndërrohen sjelljet për të mirë dhe të përmirësohet gjendja
aktuale në vend. Kampanjat e ndryshme ‘online’, thirrjet, postimet mund të na shërbejnë që të
kemi rininë si partnere përgjatë ndërtimit të një shoqërie më të mirë e më paqësore. Pjesëmarrja
aktive e rinisë në jetën shoqërore gjithsesi do ta shtynte përpara çdo proces pozitiv në vend. U
përmenden vetëm anët pozitive të teknologjisë. Teknologjia ka ftohur raportet e përditshmërisë.
Të shikosh disa miq në kafene, ku secili rri në celular, kjo me të vërtet është për të ardhur keq.
Kjo të bënë të kuptosh që jemi aq të varur nga teknologjia.
205
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Lajmi.net, 2018, Ligjvënësit britanikë duan kontroll mbi mediat sociale, http://lajmi.net/ligjvenesit-britanikeduan-kontroll-mbi-mediat-sociale/
206

118

Etika në Mediat Sociale: Rasti i Kosovës-Msc. Lirie Aliu-2019

Më përdorimin e rrjeteve sociale, dukuria e bullizmit është në rritje, mundëson kontakt
me lloj-lloj personash, je më afër dukurive negative, ndoshta edhe viktime e tyre.
Ne si rini pak si shumë i kemi dhënë hapësirë në jetën tonë rrjeteve sociale duke e bërë shokun
më të ngushtë celularin dhe rrjetet sociale e që fatkeqësisht shumica e përdorin vetëm për
humbje kohë nëse kjo bëhet në këtë mënyre besoi që do jetë negative dhe e dëmshme për rinin
tonë. Duke i menduar anët negative, gjë që janë të shumta, të bënë të mendosh nëse teknologjia
i ka afruar apo i ka larguar me shumë njerëzit? Mund ta definojmë kështu se teknologjia ofron
shumë, por ti nuk duhet ti ofrohesh teknologjisë. Ti shfrytëzosh anët pozitive të teknologjisë,
por të mos lejosh qe teknologjia të te shfrytëzojë ty.207
Organizata Freedom House, me seli në Shtetet e Bashkuara, thotë se vetëm 13% e
popullatës në botë jetojnë në vendet me shtyp të lirë. Në raportin vjetor të publikuar , ky grup
joqeveritar, thotë se liria e shtypit ka shënuar rënie në vitin 2016, në pikën më të ulët në më
tepër se një dekadë, për shkak të goditjeve kundër mediave të pavarura nga shtetet autoritare
dhe për shkak të kërcënimeve të paprecedente ndaj gazetarëve dhe organizatave të mediave në
demokracitë madhore. Në raportin e titulluar, Liria e Shtypit 2017: Horizonti i errët i lirisë së
shtypit, shkalla e lirisë së mediave në 199 vende dhe territore klasifikohet në kategoritë “e lirë”,
“pjesërisht e lirë” dhe “jo e lirë”, raporton Rel. Kosova radhitet në vendin e 96 të listës, ndërsa
klasifikohet në kategorinë e vendeve me shtyp “pjesërisht të lirë”.(Telegrafi, 2017)208
Në kodin penal të Shqipërisë, shpifja është e dënueshme me gjobë, kurse kur bëhet ndaj
një personi publik, mund të ketë edhe dënim me burgim deri në dy vite.16 Në Mal të Zi shpifja
jo vetëm që është vepër penale, por kur informacioni që gjykohet si shpifje transmetohet përmes
mediave, atëherë gjoba është edhe më lartë. Edhe në Kroaci dhe në Serbi, shpifja është
konsideruar vepër penale.Në Portugali, shpifja është cilësuar si vepër penale nga vet Kushtetuta.
Shkeljet në ushtrimin e të drejtës së lartpërmendur do të jenë subjekt trajtimi në parimet
themelore të kodit penal.18 Një cilësim i tillë e bënë shumë të vështirë heqjen e saj nga kodi
penal.
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Selimi, Senad, 2016, artikull, Ndikimi i rrjeteve sociale në shoqëri", më: 3 dhjetor 2016 në ora: 08:27,
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Telegrafi, 2017, Freedom House: Liria e shtypit në pikën më të ulët në një decade, 28.04.2017
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119

Etika në Mediat Sociale: Rasti i Kosovës-Msc. Lirie Aliu-2019

Shpifja e kategorizuar si vepër penale nuk ishte e tillë vetëm në vendet e analizuara në
këtë punim. Shumica e vendeve evropiane ende e trajtojnë shpifjen si vepër penale. Siç shihet
në figurë, shumica e vendeve evropiane e kanë shpifjen të përfshirë në kodet penale. Forma e
ndëshkimit dallon nëpër vende të ndryshme. Disa vende kanë përcaktuar skema të gjobave,
kurse disa tjera kanë paraparë edhe dënime me burg për shpifje. Shpifja dhe cilësimi i saj si
vepër penale, mbesin çështje të debatuara në Evropë në mes të ligjvënësve në njërën anë dhe
grupeve për të drejtat e gazetarëve në anën tjetër.
Shpifja nuk është e trajtuar me kodin penal të Kosovës. Shumica e vendeve të tjera
evropiane e trajtojnë shpifjen si shkelje kriminale. Në një pjesë të shteteve të Evropës dhe
shteteve që aspirojnë integrimin në Evropë, shpifja ndëshkohet me gjobë e cila në disa raste
është më e lartë nëse bëhet përmes mjeteve mediale. Në shtete të tjera janë paraparë edhe
dënime me burg në rast të shpifjes apo fyerjes. Rregullatorët dhe institucionet vetërregulluese
janë të vendosura dhe ekziston baza ligjore e vendosjes së tyre. Forma e zgjedhjes së anëtarëve
të Këshillit të Mediave të Shkruara bëhet me propozimin e Qeverisë dhe miratimin e Kuvendit.
Kjo mënyrë e përzgjedhjes dhe praktika në të kaluarën kanë dëshmuar të jenë problematike në
ruajtjen e pavarësisë dhe paanshmërisë së këtij institucioni. (Burim Ejupi dhe Dardan Abazi,
2015)209
"Reporterë pa kufij" prezantoi raportin për lirinë e shtypit 2017. Në të ithë botën vihet
re një përkeqësim i gjendjes së lirisë së shtypit. Shqipëria renditet në këtë raport e 76-a, Kosova
e 82-a, Maqedonia e 111-a. Retorika armiqësore kundër medias e politikanëve udhëheqës, ligjet
më të ashpra, por edhe influenca e politikës edhe në vende demokratike kanë sjellë
përkeqësimin e gjendjes së mediave në të gjithë botën.
Ky është konkluzioni i organizatës "Reporterë pa kufij" në raportin e publikuar, 2017.
Në vende si SHBA, Polonia dhe Britania e Madhe liderë të politikës e shfaqin hapur përçmimin
që kanë për gazetarët.
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Logu,Klajdi, 2018, ndikimi i medias në nanupulimin e qëndrimeve politike të opinionit publik,
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Përkeqësimin e gjendjes e ka shkaktuar edhe sjellja e paskrupullt ndaj medias e qeverive
të vendeve si Egjipti, apo Burundi. Në Turqi po ashtu është përkeqësuar gjendja e gazetarëve
dhe medias, pas një vale të pashembullt represioni që nga përpjekja për puç ushtarak verën e
kaluar. Ndërsa në vendet e krizës apo aty ku luftohet, si Siria, Jemeni apo Libia gazetarët
ndeshen me kërcënimin për jetën. Në vende të tjera grupet islamiste, si "Shteti Islamik"
kërcënojnë rregullisht jetën e gazetarëve si Afganistan, ku talibanët vranë vitin e kaluar 10
gazetarë gjatë punës. Kreu i organizatës "Reporterë pa kufij", Michael Rediske është shprehur,
se "shokuese është që edhe në vendet demokratike ka kufizime të pavarësisë së medias dhe
punës së gazetarëve, në vend që liria e shtypit të mbahet lart, si një vlerë themelore."(DW,
2017)210
Sipas një publikimi të Aaron Smith del se, 72% e publikut mendon se ka të ngjarë që
platformat e mediave sociale në mënyrë aktive të censurojnë politikën pra politikë që ato
kompani e shohin si të paarsyeshme.

210

DW, 2016, Liria e medias e kërcënuar edhe në vende demokratike , Data 26.04.2017,
http://www.dw.com/sq/liria-e-medias-e-k%C3%ABrc%C3%ABnuar-edhe-n%C3%AB-vende-demokratike/a38590960
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METODOLOGJIA
Gjatë këtij hulumtimi janë shfrytëzuar disa metoda dhe teknika hulumtuese që
ndërlidhen me qëllimet e punimit. Së pari është bërë përshkrimi dhe analiza e të gjeturave nga
intervista e strukturuar bazuar në dhënat e dala statistikore për ti krahasuar me të dhënat e
grupeve të fokusit sipas analizës dhe sintezës me metodën deskriptive dhe krahasuese. Pastaj
këro të dhëna janë analizuar dhe krahasuar me të dhënat e studimeve të kryera më parë si në
nivelin vendor edhe në atë global. Gjatë hulumtimit të portaleve të caktuara në këtë punim do të
kryhet analizë sasiore dhe cilësore (më shumë) Një kombinim i metodave do të bëhet me qëllim
që të marrim të dhëna empirike dhe feedback-un qytetar si në gjerësi por edhe në thellësi.
Metodat e punës përmes marrjes së shembujve dhe të dhënave gatë kërkimit, intervistave,
pyetësorëve të dizajnuar në pajtueshmëri me kërkesat e hulumtimit. Kjo qëndron sa i përket
mbledhjes së informatave mbi gjendjen në shoqëri për të vërtetuar supozimin tone dhe të njëjtat
t’i kthejmë në dëshmi dhe të dhëna të dorës së parë e cila është edhe teknikë e grumbullimit të
të dhënave. Pra do të përdorim metoda deskriptove, analitike, krahasimtare statistikore dhe
teorike dhe të vëzhgimit të drejtpërdrejtë kualitativ.

4.1 Mënyra analitike
Kjo nënkupton analizimin e të dhënave duke u dhënë kuptim sipas mënyrës së rrjedhjes
së informatave të bazuara në gjetjet e hulumtimit. Në të gjitha këto u përfshinë edhe të dhënat
kualitative dhe sasiore nga dy grupet e fokusuara të studimit. Studimi kualitativ ka pasur
pothuajse të njëjtin qëllim, por më ka ndihmuar shumë për të arritur një kuptim të arsyeve më
të thella opinioneve dhe motivimeve. Grupet e fokusit përmes diskutimeve, intervistave
individuale me shkrim gjithsesi më kanë ndihmuar dhe dhënë ide për krahasime dhe diskutime
të punimit dhe finalizimit. Kjo e gjitha ka të bëjë sepse dy grupet e fokusit vijnë nga
profesionistët që kanë të bëjnë me vetë gazetarinë, politologët që njohin rrethanat politike dhe
sociologët profesionistë të njohjes së mentalitetit shoqëror dhe jetës sociale në vend.
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Futja e këtyre dy grupeve të fokusit në studim është përdorur

për të përcaktuar

problemin me anë të gjenerimit të të dhënave numerike ose të dhënave që mund të shndërrohen
në statistika të përdorshme.
Metodat sasiore të grumbullimit të të dhënave përfshijnë forma të ndryshme të
anketimeve - anketime me qytetarë, studime letrash e storiesh, sondazhe, intervista ballë për
ballë në debate televizive, intervista telefonike, studime dhe analiza në faqe të ndryshme
lajmesh interneti dhe vëzhgime sistematike të tyre dhe njëkohësisht përcjelljen ditë pas dite të
informatave dhe krahasimin paralel mes tyre por edhe në studimin tim kam përdorur të gjitha
këto resurse duke përdorur analizën, përshkrimin dhe disa konkluzione.

4.2 Instrumenti
Pas përzgjedhjes së pyetjes kërkimore dhe temës hulumtuese, është përpiluar një anketë
me pyetje që japin të dhëna të mjaftueshme për qëllimet e studimit. Anketa është e përgatitur
duke u bazuar në referenca valide, dhe është miratuar nga mentori.(OSCE, 2017) 211, (Progni,
2012)212,( Zotaj 2014)213
Anketa në pjesën e I-rë përmban 3 pyetje që na japin të dhëna demografike për moshën,
edukimin dhe vendbanimin e pjesëmarrësve të studimit. Pjesa e dytë e anketës përmban 15
pyetje të hapura (open) e të mbyllura (close-ended), me 2 e më shumë alternativa për mundësi
zgjedhje për përgjigje dhe pyetje që kanë shumë opsione për tu përgjigjur.
Pyetjet kanë qenë të orientuara në drejtim të matjes së opinioneve të respondentëvë për
mediat online, besueshmërinë në media, burimin e marrjes së informacionit në bazë të
teknologjisë, gjërat që i pengojnë qytetarët në gazetarinë online, opinionet rreth veprimeve për
të ndryshuar, sa është e mundur qasja e tyre për të ndikuar apo ndryshuar, etika nënë media me
theks të veçantë dhe cilat ishin preferencat e tyre për llojet e gazetave online dhe portaleteve ne
rrjete sociale.
211

OSCE, 2014, Liria e mediave dhe siguria e gazetarëve në Kosovë-Raport, botuar në Qershor 2014,pdf
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4.3 Procedura
Pas përzgjedhjes së temës, është bërë përzgjedhja e literaturës duke përfshirë dokumente
ligjore, nënligjore, rregulloreve të miratuara për mediat, kodet etike, profesionin e gazetarit,
lajmet dhe burimet e lajmit. Pastaj, lajmet e rreme, ndikimi i lajmeve në ngjarje politike nga
artikuj të botuar në gazeta dhe revista të ndryshme nga autorë të fushës së gazetarisë por, edhe
ndikimi i politikës ne media si dhe çështje të pronësisë mediale. Materiali i grumbulluar ka qenë
i mjaftueshëm për përzgjedhjen e ideve për të përcaktuar hipotezat e studimit, dhe orientimin në
qëllimet e punimit. Sfondi teorik ka qenë mbështetës kryesor në formulimin e pyetjeve për
anketën me mostrat e studimit. Secili material i shfrytëzuar pason me referencën apo burimin se
ku janë gjetur referencat mbështetëse përkatëse. Burimi i informatës është i shkruar pas secilit
material të shtypur dhe në fund i paraqitur tek bibliografia dhe burimet e tjera online. Disa
pjesë të materialit janë të shënuara ashtu siç ishin autentike nga autori, ku edhe para secilit
material gjeni shpjegimet shtesë. Disa materiale i kam shkurtuar, duke marrë prej tyre vetëm
thelbin që ka qenë si burim i mirë për punimin tim, me mundësi diskutimi tek rezultatet dhe
rekomandimet.

4.4 Mostrat e studimit
Anketimin e respondentëve e kam realizuar me qytetarë të më shumë se tetë (8) komuna
të Kosovës apo 2/3-at, të dhëna që do ti paraqes në fund të kapitullit të metodologjisë,
respektivisht tek paragrafi mbi mostrat e studimit. Pjesë e studimit ishin 501 respondentë të
gjinisë, moshave dhe vendbanimeve të ndryshme të Kosovës. Paraprakisht kam përgatitur një
letër shoqëruese të anketës, ku është përshkruar në mënyrë të qartë se cilat janë qëllimet e mija,
pse më duhet ky studim, dhe se do të respektohet anonimiteti i tyre. Nuk ishin të oliguar apo të
detyruar të tregojnë emrin apo çka do qoftë që i identifikon pjesëmarrësit. Pjesëmarrja ka qenë
vullnetare. Paraprakisht ju është treguar sa kohë do ju marrë kjo intervistë, dhe kanë pasur të
drejtë të mos përgjigjen në ndonjërën nga këto pyetje. Anketimet janë kryer në periudhën nga
dhjetori 2017 deri në shkurt 2018. Mostrat kanë qenë të rastit, nuk janë përzgjedhur. Anketimi
me anketën e strukturuar është kryer në vendin e ndodhjes së respondentëve. Secila anketë është
kryer një nga një, pa pasur askënd afër që do të ndikonte tek personi i anketuar.
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Janë intervistuar respondentë të profesioneve të ndryshme si mësues, profesorë, mjekë,
infermierë, ekonomistë, punëtor të tjerë të profesioneve të ndryshme, studentë, qytetarë të pa
punë etj. Gjithashtu janë kryer 10 intervista me politologë, sociologë të njohur, redaktorë dhe
gazetarë të Mediumeve më të njohura Kosovare si RTV 21, Klan Kosova, Plus Televizion, Iliria
etj., dhe pjesëmarrës të asociacionit të gazetarëve. Këta të fundit më janë përgjigjur shkurt ballë
për ballë por edhe me shkrim dhe të njëjtat dhe i kanë dërguar me e-mail në adresën time meqë
intervista kërkonte më shumë kohë për tu përgjigjur në të gjitha pyetjet e parashtruara. Të
gjitha këto i kam analizuar duke bërë një kod për një qëllim të përbashkët në grupe. Intervistat i
kam ndarë në dy grupe të fokusit (edhe pyetjet ishin të ndryshme duke ua përshtatë natyrës së
fushës përkatëse të të intervistuarve), grupi politologë-sociologë dhe grupi redaktorë-gazetarë.
Të gjitha këto intervista janë të bashkangjitura ashtu siç janë shkruar nga të intervistuarit pa
ndërhyrë aspak në tekstin që vetë të intervistuarit e kanë bërë.
Delimitime nuk ka pasur përveç moshës. Mosha ka qenë një kriter i vetëm. Të gjithë
respondentët është dashur të jenë mbi 18 vjet. Paraprakisht të gjitha anketave-pyetësorëve ju
është vënë nga një numër prej 1 deri 501, dhe pastaj janë futur në bazën e të dhënave në
programin statistikor Excel. Pas numërimit nga baza e të dhënave, janë përgatitur tabelat me të
dhëna për të vazhduar tutje në nxjerrjen e rezultateve dhe në diskutimin e tyre.

4.5 Qasja e studimit
Analizimi është bërë me metoda statistikore adekuate ndërsa prezantimi i rezultateve
është bërë me frekuencë dhe përqindje. Të gjeturat janë të pasqyruara në mënyrë tabelore,
grafike dhe me diagram. Në faqet vijuese në tabelën 1 janë të paraqitura grupmoshat e
pjesëmarrësve të studimit. Tabela 2 tregon edukimin e pjesëmarrësve të studimit, ndërsa tabela
3 paraqet vendbanimet e pjesëmarrësve të këtij studimi.
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4.6 Variablat
Bazuar në hartimin e hulumtimit ne kemi variabla të varura dhe të pavarura. Variabli ynë
kryesor i pavarur i shoqërive gazetareske, ose numri total i mediave nga Kosova të përzgjedhura
për hulumtim. Ndërsa disa nga variablat e varura janë rezultatet që dalin nga analiza, anketimet
dhe gjetjet e tjera brenda statistikave që i përkasin korrespondon me numrin e edituesve online
dhe sa prej tyre e shfrytëzojnë linkun e shpërndarjes së tyre në rrjete sociale. Supozojmë se
gazetat online ndryshojnë në mënyrë të shpejtë me kalimin e kohës pra fitojmë resurse të reja
por edhe disa mbyllin aktivitetin përsëri mbetët një variabël i pavarur. Analiza e të dhënave që
marrim është trajtimi i përqindjeve në Variablat ekzistuese dhe koha apo periudha e hulumtimit
e është tregues i progresit dhe rezultatit të përgjithshëm të të dhënave. Kjo formë përcakton
lidhjen ndërmjet variablave të përdorura në variablat e varura nga hulumtimi dhe ato të pavarura
përmes algoritmit të dhënë. Hulumtimi do të përfshijë edhe arkivat e mëhershme duke filluar
nga viti 2014 e deri në vitin 2017 apo edhe në muajt e parë të vitit 2018.
4.6.1 Variablat e varura dhe të pavarura
Por cili është variabli varur në përdorimin e mediave sociale? Nga këndvështrimi i
hulumtimit, kjo është një pyetje përkatëse për të ndihmuar në shpjegimin dhe kuptimin e
sjelljeve që mbështesin adoptimin dhe përdorimin e gjerë të mediave shoqërore në të gjithë
shoqërinë. Nga një këndvështrim praktik, pyetja është e rëndësishme për ofruesit e teknologjisë
së medias sociale, për gazetarët që përdorin mediat sociale si dhe institucionet e ndryshme që
drejtohen drejt medias sociale për të arritur tek ndjekësit e tyre. Sipas kësaj kemi gjetur
konceptin e 'ndjenjës së bashkëveprimit dhe afërsisë me komunitetin ' si variabël i varur, e cila
lidhet me sjelljet e përdoruesve të mediave sociale.
Këto sjellje janë kërkimi i informacionit, aktivitetet hedonike, mbajtja dhe shtrirja e
lidhjeve për qëllime përkatëse dhe implikime të tjera që sjell studimi. Variabli i varur gjithashtu
është saktësia e informacionit online e cila përbëhet nga dy elemente të dallueshme: rrjetet dhe
saktësia e informacionit. Individët rregullisht shkëmbejnë informacione në mënyrë që të mbajnë
deri në datën, të rrisin njohuritë ose të kenë qasje në burime të tjera.
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Prandaj, mund të argumentohet që individët formojnë dhe mbajnë marrëdhënie në
mënyrë që të shkëmbejnë informacion të dobishëm dhe të nevojshëm. Megjithëse fokusi është
në rrjetet sociale, pasi rrjeti specifik është i veçantë. Një nga përkufizimet e shumta të rrjeteve
është sipas Brass et al. (2004) të cilat e definojnë atë si "një grup nyejsh dhe një grup lidhjesh që
përfaqësojnë një marrëdhënie ose mungesë të marrëdhënieve ndërmjet nyjave" (Brass et.al
F.795)214.
.

Variabli i pavarur: Niveli i aktiviteteve të mediave sociale fokusi i këtij studimi specifik

është mediat sociale dhe për një kuptim gjithëpërfshirës të kësaj teme është e nevojshme të
shpjegohen disa aspekte të ekzistencës, përmbajtjes dhe mundësive të saj, për shkak se
pavarësisht popullaritetit dhe interesit në rritje, duket se ka kufizime të kuptuarit e mediave
sociale (Kaplan dhe Haenlein, 2010). Faktori më i madh i përbashkët është se mediat sociale
gjithmonë kanë një aspekt social dhe mediatik (Kaplan dhe Haenlein, 2010), por ekzistojnë lloje
të ndryshme të aplikacioneve të mediave sociale dhe këta autorë përcaktojnë mediat e mesme të
përgjithshme sociale në mënyrë specifike si të bazuara në bazat ideologjike dhe teknologjike të
Web 2.0 që lejon krijimin dhe shkëmbimin e përmbajtjeve të krijuara nga përdoruesit '(faqe
61).215
Prandaj, Interneti me përmbajtjen e tij të krijuar nga përdoruesit është bërë shumë ndër
personale, pjesëmarrëse dhe bashkëpunuese por edhe etikisht kërcënuese,sepse shpejtësia e
mediave sociale bën të meta të dukshme. Shembujt e tanishëm të mediave sociale janë burime
informacioni të gjeneruar nga përdoruesit e internetit, si Wikipedia, faqet e rrjeteve sociale si
p.sh. Facebook dhe LinkedIn, lojërat virtuale dhe lajmet e shpërndara online, dhe blogjet në
mënyrë që të shprehin ndjenja dhe mendime për të tjerët.

214

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.323.4366&rep=rep1&type=pdf
https://books.google.com/books?id=IYkfCgAAQBAJ&pg=PA1988&dq=kaplan+and+haenlein+2010+social+m
edia+pg+61&hl=sq&sa=X&ved=0ahUKEwi_puvKqNzfAhUGlosKHfd0CZ0Q6AEIMzAC#v=onepage&q=kaplan
%20and%20haenlein%202010%20social%20media%20pg%2061&f=false
215
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4.7 Të dhëna demografike
Tabela 1. Grupmoshat e mostrave të studimit
18-30 vjet

31-45 vjet

46-55 vjet

56-65 vjet

Gjithsejt

f

254

134

61

52

501

%

51%

27%

12%

10%

100%

Tabela 1, janë paraqitur mosha e respondentëve, e ndarë në katër (4) grupmosha. Ka dominuar
grupmosha prej 18 deri 30 vjet me 51%, prej 31-45 vjet ishin 27%, prej 46-55 vjet vjet ishin
N;61 apo 12%, ndërsa grupmosha prej 56-65 vjet ishte vetëm 10% në totalin e të anketuarve.

Tabela 2. Vendbanimi i mostrës së studimit
N:

Prishtinë

Gjilan

Ferizaj

Viti

Kaçanik

Prizren

Kameni

Podujevë

cë

Të

Numri

tjera

N

86

97

53

51

50

48

54

40

22

501

%

17%

19%

11%

10

10%

10%

11%

8%

4%

100%

%
Tabela 2, në tabelë, janë paraqitur vendbanimet e Kosovës ku janë kryer anketat, ku 17% e të
anketuarve jetojnë në Prishtinë, 19% në Gjilan, nga 11% ishin nga Ferizaj dhe Kamenica, 8%
nga Podujeve, Vitia, Prizreni dhe Kaçaniku me pjesëmarrje prej 10%, përderisa nga disa
komuna tjera ishin vetëm 4% e tyre.
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Tabela 3. Edukimi
Edu.i ulët

Lartë-mesëm

Superior

Gjithsejt

f

10

225

266

501

%

2%

45%

53%

100%

Paraqitja në Tabelën 3, tregon arsimimin e respondentëve të studimit ku më shumë se gjysma
kishin arsimim superior apo 53%, ndërsa me edukim të ulët dhe të mesëm ishin 47%.
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Kapitulli

Rezultate dhe diskutime:
Opinionet e qytetarëve dhe
grupeve të fokusit mbi
media sociale për çështje
etike , besueshmërinë dhe
qasjen

1.Fenomeni i lajmeve online, redaktimi dhe qasja ne lajme online
2. Koha për redaktim të lajmeve
3.Mospërputhja mes lajmit online dhe atij të shtypur
4.Fenomeni ku gjithsecili bëhet publikues potencial
5.Lajmet me qasje të drejtëpërdrejtë dhe ato me një klikim
6.Presioni Politik në medium
7. Ligji mbi shpifjet
8.Trajtimi i personave publikë dhe atyre politikë nga ana e medias
9.Kufiri i gazetarit me lajmin
10.A ka etikë ne media
11.Etika e lajmeve të shpërndara në rrjetet shoqërore në Kosovë
12.Ndikimi i teknologjisë mediatike dhe masat që duhen marrë
13.Qasja teknologike ndaj lajmit dhe portalet me të lexuara
14. Portalet më të lexuara në vitin 2017
15. Si i qasen qytetarët lajmit?
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REZULTATE DHE DISKUTIME:. OPINIONET E QYTETARËVE DHE GRUPEVE TË
FOKUSIT MBI MEDIA SOCIALE PËR ÇËSHTJE ETIKE , BESUESHMËRINË DHE
QASJEN
5.1 Fenomeni i lajmeve online, redaktimi dhe qasja ne lajme online.

Grafikoni 1. Paraqitja grafike tregon se 37% e vlerësojnë lajmin me një klikim si shumë të
shpejtë, një pakicë prej 8% e vlerëson sit ë jashtëzakonshëm, vetëm 16% e vlerësojnë si efikas,
17% e vlerësojnë si paksa të dyshimtë dhe 22% e vlerësojnë si kosto e lirë e informimit.
Sipas Bahtir Cakollit, redaktor në RTV21 kur thotë se “Sa i përket lajmeve me një
klikim të vetëm, dhe po ashtu duke marrë parasysh faktorët e sipërpërmendur, atëherë shtrohet
nevoja imediate për rregullimin e funksionimit të portaleve edhe me bazë ligjore.
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Kjo pasi që, shumica e këtyre portaleve, japin lajme të rreme dhe të pa verifikuara, duke
funksionuar vetëm si “click-bait”. Aktualisht, numri i këtyre lajmeve që shpërndahen nëpër
rrjete sociale është duke u shtuar, së bashku edhe me numrin e qytetarëve që jo rrallëherë bien
pre e këtyre informacioneve të rrejshme dhe të pakonfirmuara. 216
Shkodran Gajraku redaktor ne Klan Kosova tutje shton se kjo është “Mundësi e mirë që
lajmi të mbërrij tek sa më shumë lexues. Kjo është një dritare që njerëzit të mos mbesin pa u
informuar. Duhet që të verifikohen sa më shumë informatat nga ana e gazetarëve e redaktorëve.
Angazhim dhe maturi”217
Nga intervistat e shkruara që i kam pranuar nga pesë (5) sociologë dhe politologë kam nxjerrë
opinionet e tyre siç i kam përshkruar më poshtë ku ata mendojnë se :


Ka pak kujdes për privatësi, dhe qëllimi është më tepër komercial për një ,,klikim,, se sa
për të vërtetën ose gjithmonë potencohet, qasja e lehtë dhe me kosto të vogël, ose pa
kosto fare.
Nga intervistat e shkruara qëi kam pranuar nga pesë(5) Gazetarë dhe redaktorë kam

nxjerrë disa prej opinioneve të tyre ashtu siç janë shprehur në intervistat e tyre dhe që mi kanë
dërguar edhe në e-mail dhe mundë ti gjeni si anekse në aneksin 4 në fund të punimit. Të gjitha i
kam përmbledhur në një konkluzion të përbashkët ku shumica prej tyre kanë dhënë vlerësimin
se lajmet online që shpërndahen në rrjetet sociale janë:l ajme shumë të shpejta, është një
revolucion në shoqëri, është lehtë të hapet një portal online por më tepër sipas tyre kjo po
ndodh për përfitime si pasojë e papunësisë. Gjithashtu shumica prej tyre kanë menduar se janë
lajme

të nxituara si pasojë e konkurrencës, duke përdorur tituj bombastik, prandaj

besueshmëria nuk mjafton dhe ka një audiencë dyshuese. Kjo po ndodh si pasojë e nevojës për
financim.
Të gjithë kishin shkruar se rrjetet shoqërore janë risi, por jo të duhurat për informacion
gjithmonë të sinqertë dhe këtë e bënë shpejtësia, jo shpenzime për to edhe pse shpeshherë lajmi
ipet nga njerëz jokompetent dhe jo profesional të cilët nuk njohin mjaftueshëm kodet etike
ndoshta edhe bazën ligjore.
216
217

Cakolli Bahtir, RTV 21 –Redaktor i Informacioni ,2017, intervista me shkrim, (aneksi 4)
Gajraku Shkodran , 2017, Redaktor në Klan Kosova, intervista me shkrim, (aneksi 4)
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Nëse e bëjmë lidhshmërinë mes dy grupeve të fokusit me opinionet e qytetarëve, ato
përputhen në shumicën e pikave, pa ndonjë dallim shumë signifikant. Që të gjithë mendojnë se
lexueshmëria e lajmeve online po ndodh për shkak që është informim i shpejtë dhe i lirë, ndërsa
shumë pak besojnë në efikasitet dhe në një lajm të vërtetuar dhe të argumentuar, por kryesisht
joshen nga tituj bombastik. Këta tituj e bëjnë lexuesin kureshtar, ndërsa kompanitë mediale
përfitojnë financiarisht. (shih grafikonin 1 aneksin 4).
Kjo është ajo periudhë kohore kur institucionet e Kosovës, kompanitë dhe organizatat e
tjera do të kenë nevojë që ta përmirësojnë edhe më tej cilësinë e përgjithshme të shërbimeve, të
qeverisjes elektronike, të kontrollit prindëror, të rregullimit të tregut, dhe në përgjithësi të
shoqërisë së informacionit. Studimi ofron informata shtesë që mund t’i ndihmojnë autoritetet,
sektorin privat, organizatat ndërkombëtare, investuesit e mundshëm që të hartojnë rregullore
dhe të marrin vendime në bazë të analizave të ofruara. Në fund, raporti sugjeron që institucionet
e Kosovës mbase do të donin të shqyrtonin themelimin e Ministrisë së Shoqërisë së
Informacionit.218

218

Mekuli,Gezim, 2013, Etika në media dhe përgjegjësia e publikut, artikull botuar ne portalin telegrafi më
01.11.2013, https://telegrafi.com/etika-ne-media-dhe-pergjegjesia-e-publikut/
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5.2. Koha për redaktim të lajmeve

Grafikoni 2. Paraqitja grafike tregon se vetëm 1/3 apo 30.50%, besojnë se gazetari kibernetik
ka kohë të mjaftueshme për hulumtimin e lajmit dhe redaktimin e tij, 17.50% mendojnë se nuk
ka kohë, 27.50% mendojnë se kanë pak kohë, një pakicë prej 4% mendon se aspak nuk kanë
kohë, ndërsa 1/5 apo 20.50% mendojnë se kjo varet prej rëndësisë së lajmit.
Nga intervistat e shkruara qëi kam pranuar nga dy grupet e fokusit (gjithsejtë 10
intervista), pesë (5) sociolog dhe politolog dhe 5 gazetarë dhe redaktorë, kam nxjerrë opinionet
e tyre ku ata mendojnë se edhe pse ekziston baza ligjore akoma mbetet e diskutueshme sa i
përket privatësisë dhe të drejtave të njeriut, por akoma nuk ka pasur ndonjë ndonjë cenim
serioz. Megjithatë mbetet me prioritet shpejtësia e lajmit me tituj bombastik e jo lufta për të
vërtetën. Shumica e tyre mendojnë se koha nuk mjafton, por varet edhe prej vendit ku punon
gazetari dhe kriteret për kohë të mjaftueshme dhe nevoja për më shumë burime të lajmit të cilat
janë jo të mjaftueshme. Ata mendojnë gjithashtu se mungon liria dhe guximi për

lirinë e

shprehjes sidomos në gazetari hulumtuese dhe gazetat online ndërrojnë prej tradicionales sepse
gazetat online janë në garë mes vete për publikun duke bërë një konkurrencë të egër nga
ndikimi i shpejtësisë digjitale. Kjo ka ndikuar edhe për gabime të shumta drejtshkrimore.
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Apo sipas intervistës së Bahtir Cakollit, qasja e drejtpërdrejtë e gazetarit në ngjarjen
ditore është elementi kyç për lajm efikas dhe të sigurt. Lajmi i marrë nga dora e parë duhet që
në periudhë sa më të shkurtër, të plasohet në medium, për të marrë primatin e publikuesit të
parë.
Sidoqoftë, shpesh ndodhë që të ketë mospërputhje mes lajmit origjinal të transmetuar në
media, dhe lajmit të njëjtë, i cili plasohet në portale të rrejshme. Në rastin tonë, kjo dukuri është
mjaft evidente, dhe rastet kur qytetari bie pre e gënjeshtrave të këtij soji, janë mjaftë të shpeshta.
Ndodh madje që, lajmin e transmetuar si i pari, portalet e deformojnë deri në pikën e
dezinformimit, për t’ia përshtatur agjendave të ndryshme të cilat mediumet përkatëse mund ta
shtyjnë përpara.219
Sipas Musa Sabedinit nga KMSHK-ja- “Aktualisht me këtë trend të zhvillimeve
gazetarët pothuajse kanë fare pak kohë që ta redaktojnë shkrimin para se ai të botohet. Është
praktikë që çdo redaktor ta shikoj mirë lajmin dhe ti japi një sy kritik dhe të shoh të gjitha
burimet që janë shfrytëzuar ose që kanë munguar në përpilimin e lajmit. Fatkeqësisht këto
kritere shumë pak media ose redaksi i zbatojnë në praktikë. 220
Ndërlidhja mes këtyre dy grupeve të fokusit dhe opinionit publik përputhet shumë mirë
duke treguar se edhe publiku shumë mirë i percepton këto gjëra. Edhe opinioni publik përmes
anketës ka besuar se vetëm 1/3 apo 30.50%, besojnë se gazetari kibernetik ka kohë të
mjaftueshme për hulumtimin e lajmit dhe redaktimin e tij, ndërsa 1/5 apo 20.50% mendojnë se
kjo varet prej rëndësisë së lajmit.

Sipas KMSH&Ҫohu, liria e shprehjes, medias dhe

informacionit mbeten të drejtat themelore për zhvillimin e shoqërisë kosovare. Me të gjithë
progresin të bërë gjatë viteve, sfida të përgjithshme mbesin në kuadër të lirisë së shprehjes dhe
informimit, kornizës legjislative dhe rregullatore, si dhe pavarësisë, sigurisë dhe transparencës.
Nga njëra anë, Kosova ofron një kornizë të mjaftueshme ligjore për të siguruar lirinë e
shprehjes, informacionit dhe medias.

219

Cakolli ,Bahtir, 2017, intervista me shkrim, (aneksi 4),
Sabedini, Musa, 2017, intervista me shkrim, (aneksi 4), botues në Agjencinë e Lajmeve Rajonipress dhe Anëtar
i Bordit në KMSHK
220
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Gjithashtu, ekziston liria për të punuar si gazetarë; nuk ka diskriminim që ndalon
gazetarët e huaj të kryejnë punën e tyre, ndërsa mediat janë të lira për të shpërndarë përmbajtje
në gjuhën(t) e tyre të zgjedhjes. Sidoqoftë, brenda secilit seksion të këtij raporti, një mori e
çështjeve mbeten dhe duhet të adresohen(KMSH&ҫohu, 2016) 221
5.3 Mospërputhja mes lajmit online dhe atij të shtypur

Grafikoni 3,një e pesta apo 22%, mendojnë sa ka shumë dallim mes lajmit në gazeta të shkruara
dhe atyre online, 35% e tyre mendojnë se ndodh nganjëherë, 29.50%, besojnë se varet prej
platformës, shumë pak besojnë se nuk ka dallim. 4.5%, dhe 9% janë përgjigjur se nuk e dinë a
ka mospërputhje.
Nga intervistat e shkruara qëi kam pranuar nga 2 grupet e fokuesit (pesë(5) sociologë
dhe politologë) dhe 5(pesë)gazetarë dhe redaktorë jam munduar ti sistemoj opinionet e tyre prej
intervistave me shkrim ku ata mendojnë se nuk ka ndonjë dallim mes atyre të shtypura dhe
online, sepse të gjitha gazetat ekzistojnë në të dyja platformat.

221

KMSH&Cohu, Liria e shprehjes, medias dhe informimit në Kosovë, Kosovo 2.0, Organizata Çohu, Këshilli i
Mediave të Shkruara, http://cohu.org/sq/zyre-qeverisje-qeverisja-e-mire-hulumtime/Liria-e-shprehjes-medias-dheinformimit-ne-Kosove-188, Më 4 Maj 2016
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Lajmet online janë bërë për biznes duke ngarendur pas pëlqyeshmërisë apo si njihet
ndryshe me ‘Like’,, me tituj sensacional, të pa mbështetur mirë në fakte të argumentuara, pa
lajme të dorës së parë, jo mirë të përzgjedhura, por thjesht janë për përfitime financiare. Grupet
e fokusit janë përgjigjur se ka pak mospërputhje, por mediat e shtypura aktualisht kanë një
tirazh simbolik. Lajmi në gazeta të shkruara dhe ato audio-vizuale janë më të sakta, kurse në ato
online ka tjetër logjikë, lajmi dhe realiteti shtrembërohet duke vrapuar kush i pari e publikon
opinione të gazetarëve dhe redaktorëve. Sipas Samet Dalipit njëri prej të intervistuarve me
shkrim ka shkruar kështu:,” Nuk do të thotë se lajmi online nuk është i besueshëm, përkundrazi,
portali apo media e cila prinë në kohë me emetimin e lajmit ka përparësinë e vetë, por edhe
mundësia e gabimit mund të jetë më e madhe. Kur këto përsërisin të dhëna jo të besueshme vet
publiku bëhet rregullator duke mos e konsultuar të njëjtin dhe duke e eliminuar nga përdorimi i
mëtejmë.222
Sipas intervistës së Alfred Marlekut ku shkruan se, “Mediat, në veçanti ato elektronike,
janë në një fazë tepër kritike. Konsideroj që nuk po ka një prerje të qartë në mes të asaj se çka
është e rëndësishme për interesin publik dhe të drejtës për privatësi. E drejta për të pasur
informata dhe për t’u informuar audienca/masa nuk do të thotë në as në një mënyrë që cenimi i
privatësisë të bëhet diçka e zakonshme.
Sot mediat në Kosovë – por edhe ato ne botë – bazohen mbi parimin e aplikimit të një
qasje “diarre mediale”. Kjo është evidente më shumë në portalet. Sot më e rëndësishme është
shpejtësia e lajmit sesa e vërteta që lajmi duhet të pasqyroj. Në anën tjetër, burim kryesor i
informacionit – për fat të keq edhe për mediat – janë bërë rrjetet sociale.
Nëse filozofi Descartes dikur ka thënë mendoj prandaj ekzistoj, sot kjo thënie mund të
përkthehet si“kam facebook prandaj ekzistoj”.223

222
223

Dalipi Samet, 2018, intervista përballe, Shkenca politike (Kolegji Ilira)
Marleku Alfred, 2017, intervista me shkrim, Sociologji (UBT)
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Mustafe Kadrijaj (Analist),”Media është instrumentalizuar në masë të madhe, mjafton të
kujtojmë që nëse si njohës i çështjes së caktuar ngrit zërin për një problem të caktuar duke i
dhënë vërejtjet për institucionin apo politikanin e caktuar do të jeni i sulmuar nga të gjithë
militantët dhe klientela e politikanit të caktuar pa më të voglin argument vetëm pse po i prek
interesat e caktuara klanore224
Pastaj sipas Sibel Halimit, “Nuk qëndron konstatimi se mediat online nuk prodhojnë lajme
të besueshme. Duke e ditur faktin se tendenca që versioni online ta zëvendësojë tërësisht letrën
e ka prekur edhe Kosovën, janë po këto gazeta që procesin e transformimit online e kanë
nisur.225
Nuk ka dallim , vetëm se lajmet në mediet tradicionale janë më të vona në kohë. E kjo i bën
ato që të kenë sa më shumë informata në total. Derisa, mediet e reja, kryesisht japin lajme copacopa.226
Duke i menduar anët negative, gjë që janë të shumta, të bënë të mendosh nëse teknologjia
i ka afruar apo i ka larguar me shumë njerëzit? Mund ta definojmë kështu se teknologjia ofron
shumë, por ti nuk duhet ti ofrohesh teknologjisë. Ti shfrytëzosh anët pozitive të teknologjisë,
por të mos lejosh qe teknologjia të te shfrytëzojë ty.227
Edhe opinioni publik ka dhënë mendimin e vet ku vetëm 4.5% e të intervistuarve besojnë
se kanë dallim. Ata besojnë se ndryshimin e bënë koha e paktë për të kërkuar burime për
verifikim të lajmit dhe konkurrenca për shpejtësi të plasimit të informatës. (shih graf.3 dhe
aneksi 4)

224

Kadriaj Mustafe, Analist , 2017, intervista me shkrim e dates>
Halimi Sibel , 2018, intervista me shkrim, sociologe (Departamenti i Sociologjisë në UP).
226
Gajraku Shkodran , 2017, Redaktor në Klan Kosova, intervista me shkrim.
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Selimi, Senad, 2016, artikull, Ndikimi i rrjeteve sociale në shoqëri", më: 3 dhjetor 2016 në ora: 08:27,
http://www.botasot.info/opinione/616980/ndikimi-i-rrjeteve-sociale-ne-shoqeri-quot/
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5.4 Fenomeni ku gjithsecili është publikues potencial

Grafikoni 4, paraqitja grafike tregon se shumicës prej 77%, ju pengon shumë fakti se secili
mundë të jetë publikues i lajmeve online, ku vetëm 2% janë përgjigjur se nuk ju pengon, deri
diku i pengon 3% të tyre dhe po me këtë përqindje prej 3% e vlerësojnë si shqetësuese, ndërsa
15% e tyre mendojnë se kjo është e drejtë e individit.
Nga intervistat e shkruara që i kam pranuar nga dy grupet e fokusit pesë (5) sociolog dhe
politolog dhe po aq gazetarë dhe redaktor kam nxjerrë disa prej opinioneve të tyre me shkrim
nga intervistat ku ata kanë menduar ,,se nuk mund të ekzistojë nocioni portal i ,,mirë,, dhe ,,i
keq,,, por megjithatë ndryshimet mes tyre ekzistojnë. Publiku është ai që zgjedh për shijen e tij
sikurse në çdo treg tjetër. Pastaj kanë shkruar se qytetari ka shumë pak mundësi të ndikojë në
mediat e Kosovës, përkundër që opinioni publik është ndikuesi kryesor në raport me mediat dhe
politikëbërësit. Grupi i gazetarëve mendojnë se konkurrenca sjell zhvillim, por kopjimi dhe
mos profesionalizmi ndikon negativisht dhe kjo ngufatë gazetarinë.
Gara profesionale ndihmon në avancimin e qytetarëve, dhe nëse ndodh e kundërta humb
participimi i ekskluzivitetit të lajmit nga ana e qytetarëve-audiencës. Kosova aktualisht
ballafaqohet me deformim të lajmit.
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Fatos Hetemi gazetar-pronar mediumi, përgjigjet kështu, ”Nëse flasim për portalet
informative, aty gjithmonë e ke kohën e kufizuar sepse është konkurrencë e jashtëzakonshme
për të qenë të parët në publikimin e informacionit. Në funksion të kësaj, gjithmonë ka gabime
redaktorialë, drejtshkrimore etj, sepse "luftë" bëhet për plasimin e lajmit sa më parë. Kurse sa i
përket televizionit, aty lajmet (kronikat) redaktohen dhe mblidhen fakte të mjaftueshme, duke
pasur kohë në dispozicion, prandaj lajmi i Televizionit gjithmonë ka qenë dhe do të jetë më i
besueshëm në raport me atë të portalit. 228
Sipas Ilir Murtezit pronar Televizioni dhe gazetar,“Pavarësisht nga vendi ku punon, koha
për hulumtim, nuk mjafton asnjëherë. Megjithatë nëse flasim për një hulumtim të sheshtë
atëherë mendoj se një gazetar mund të ketë kohë të mjaftueshme që gjatë një jave të hulumtoj
dhe zhvilloj lajmin. Konkurrenca e mirëfilltë është zhvillim, por na pengon kopjimi dhe
shpërfytyrimi i lajmit, jo nga konkurrenca por nga njerëzit që nuk kanë asnjë lidhje me lajmin e
kanë hapur portal apo medium! Duhet ligji për të drejtat e autorit, një ligj të veçantë kush dhe si
mund të hapet një portal, medium dhe kontrolli i tyre në mënyrë të pavarur 229
Shkodran Gajraku shton në përgjigjen e tij kështu,”Nuk na pengon shumësia.
Përkundrazi, sa më shumë portale e gazeta, mundësia është më e madhe që të ketë nivel më të
lartë të informimit dhe baras me këto edhe edukim. Por, fatkeqësisht në disa raste shumësia e
medieve ka krijuar një garë jo lojale, dhe shpeshherë mediet për të qenë të parët, japin lajme të
paverifikuara.230
Edhe nga Paraqitja grafike e të dhënave të opinionit publik është treguar se shumicës
prej 77%, ju pengon shumë fakti se secili mundë të jetë publikues i lajmeve online, vetëm 2%
janë përgjigjur se nuk ju pengon, përderisa grupet e sociologëve dhe politologëve, mendojnë
njejtë se publiku nuk ka mundësi të bëjë zgjedhjen e publikimeve dhe nuk mundë të ndikojë
aspak, kurse gazetarët dhe redaktorët e gazetave online mendojë se gjithsecili mundë të hapë një
portal, dhe të plasojë një lajm jo gjithmonë të vërtetë që e deformon realitetin dhe me tituj
bombastik dhe se po e humb ekskluzivitetin e lajmit tek qytetarët.
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Hetemi Fatos, 2017, intervista me shkrim (Kryeredaktor Televizionin Plus në Viti)
Murtezi Ilir , 2017, intervista me shkrim, (Pronar i RTV Iliria, www.Iliria.tv)
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Gajraku Shkodran , 2017, Redaktor në Klan Kosova, intervista me shkrim.
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Kjo na lë të kuptojmë se të gjithë e kanë kuptuar në këtë mënyrë dhe ju pengon
gjithsecilit, fakti se gjithkush mund të plasoje

një lajmë pa kurrfarë kompetence dhe

profesionalizmi (shih graf.4 dhe aneksi 4)
5.5 Lajmet me qasje të drejtpërdrejtë dhe ato me një klikim

Grafikoni 5, më shumë se 1/3 apo 36%, janë përgjigjur se ka shumë mos përputhje mes lajmit
me një klikim dhe lajmit të një qasje të drejtpërdrejtë, 23% besojnë se ka pak dallim, vetëm 3%,
besojnë se nuk ka aspak, 25.50% besojnë se ka, ndërsa 12% janë përgjigjur se nuk e dinë.
Nga intervistat e shkruara që i kam pranuar nga dy grupet e fokusit të përmbledhura si
një kod i veçantë është treguar se nxitimi për të plasuar lajmin, edhe kur nuk je prezent,
ndryshon shumë nga vendi ku lajmi vjen drejtpërdrejt nga vendi i ngjarjes. Gjithashtu kanë
menduar se kjo varet prej lajmit, kohës dhe personit që e transmeton, sepse shpesh herë lajmi
merret ose blihet nga të tjerët dhe mundë të ketë keqkuptime. Si një përmbledhje mundë të
konkludohet se njëjtë si gazetarët, sociologët e politologët, opinionet e tyre i kanë dhënë edhe
respondentët e studimit apo opinion publik, ku më shumë se 1/3 apo 36%, janë përgjigjur se ka
shumë mos përputhje mes lajmit me një klikim dhe lajmit të një qasje të drejtpërdrejtë, dhe
vetëm 3%, besojnë se nuk ka aspak dallim.(shih graf. 5 dhe aneksi 4). Ka shumë dallim të madh
dhe qenësor madje. Lajmet e huazuara nga rrjetet sociale janë të pasigurta, të paverifikuara dhe
janë lajme që për synim kanë tërheqjen e klikimeve.
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Kurse lajmet ku qasja është e drejtpërdrejtë dhe ku gazetari ka shfrytëzuar burimet e dorës së
parë normalisht që është më i kapshëm, më profesional dhe më joshës për lexuesin.
5.6. Presioni politik në mediume

Grafikoni 6. Paraqitja grafike tregon se shumica prej 89%, mendojnë se ka ndikim në media
nga bartës politik, ndërsa vetëm 1/10 apo 11%, mendojnë se nuk ka ndikim politika në media.
Nga intervistat e shkruara që i kam pranuar nga pesë(5) sociologë dhe politologë kam
nxjerrë opinionet e tyre siç janë: Targeti kryesor i bartësve politik në Kosovë, është televizioni
publik, i cili edhe për arsye të financimit direkt nga buxheti i shtetit, shpeshherë informacionet e
transmetuara janë relativisht të ndikuara nga prapavija politike.
Nga intervistat e shkruara që i kam pranuar nga pesë (5) Gazetarë dhe redaktorë, kamë
nxjerrë opinionet e tyre siç janë: Presionet, kërcënimet, shantazhet dhe ndikimet e politikanëve
karshi medieve kanë ekzistuar gjithmonë. E rëndësishme është që mediat të bëjnë punën
profesionale dhe mos të ndikohen nga reklamat apo spotet e partive politike. Mediat më të
fuqishme botërore kanë qenë në njëfarë mënyre të varura nga pushteti, politika dhe para politika
gjithmonë tenton të ndikon në politikën redaktuese të mediave, dhe nuk janë pak raste kur kjo e
fundit arrin qëllimin e saj.
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Mund të ketë raste kur gazetarët e rinj krijojnë një lloj autocensure dhe bien pre e
politikës, apo ndikimit nga bartësit e politikës. Ku sipas intervistes së Bahtir Cakolli, ku ai ka
shkruar kështu “Mua më vjen keq që tani opozita rebelohet kundër disa mediave kurse kur vjen
në pushtet atëherë raportet e tyre janë shumë të mira. Qeveria ndërmori gjithçka që dëshironte të
bëjë, vendosi kontroll total mbi mediumet. Ajo duhet t'i liroj nga reklamat shtetërore, duhet të
ndaloj që t'i blej, duhet t'i lejoj të punojnë pasi vetëm kështu do të zgjidhej problemi. Ajo në
veçanti ka përgjegjësi për punën e servisit publik, i cili, në vend që të punojë ashtu siç duhet,
është shndërruar në instrument të saj.
Targeti kryesor i bartësve politik në Kosovë, është televizioni publik, i cili edhe për arsye
të financimit direkt nga buxheti i shtetit, shpeshherë informacionet e transmetuara janë
relativisht të ndikuara nga prapavija politike. Kësaj i shtohet edhe fakti që televizioni publik,
mjaft shpesh kritikohet për anshmëri të madhe politike, në favor të pushtetit. 231
Sipas Musa Sabedinit,”Presionet, kërcënimet, shantazhet dhe ndikimet e politikanëve
karshi medieve kanë ekzistuar gjithmonë. Megjithatë ka një vetëdijesim të medieve kosovare që
të jenë më objektive dhe të jenë më pak të ndikuara nga klanet politike. E rëndësishme është që
mediat të bëjnë punën profesionale dhe mos të ndikohen nga reklamat apo spotet e partive
politike.232
Fatos Hetemi në këtë pyetje kishte këtë përgjigje,“Gjithmonë edhe mediat më të
fuqishme botërore kanë qenë në njëfarë mënyre të varura nga pushteti, janë të pakta ato që bëjnë
gazetari të pavarur, edhe këto që e bëjnë këtë gazetari, kanë burime (të dyshuara) të tjera
financiare. E si pasojë e kësaj politika dhe para politika gjithmonë tenton të ndikon në politikën
redaktuese të mediave, dhe nuk janë pak raste kur kjo e fundit arrin qëllimin e saj. 233
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Cakolli Bahtir, 2017, RTV 21 –Redaktor i Informacioni , , intervista me shkrim.
Sabedini Musa, 2017, intervista me shkrim, Agjencia e Lajmeve Rajonipress dhe Anëtar i Bordit në KMSHK
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Hetemi Fatos, 2017, intervista me shkrim, Kryeredaktor në Televizionin Plus në Viti
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Shkodran Gajraku,” Varet shumë nga ana e gazetarëve dhe mediumeve. Nëse duan,
askush nuk mundet që të të bëjë presion. Mirëpo, mund të ketë raste kur gazetarët e rinj krijojnë
një lloj autocensure dhe bien pre e politikës, apo ndikimit nga bartësit e politikës. Në të
kundërtën, gazetarët profesionistë lehtë mund ta ushtrojnë profesionin pa u ndikuar. 234
Sipas Samet Dalipit, “Opinioni publik, mediet dhe politikat qeveritare janë ngushtë të
lidhura me politikat qeveritare, të jashtme dhe të brendshme. Dy modelet, ai elitar dhe pluralist,
edhe më tutje mbizotërojnë në debatet mbi ndikimin reciprok në marrëdhëniet medie/opinion
publik ndaj qeverive. besoj se me kalimin e kohës shfrytëzuesit e medieve “on line” do të
ndërgjegjësohen dhe do të jenë më të selektueshëm në postimet e tyre. Tash ka një ekspansion
dhe tendencë për tu përfshirë në komunikim, por me kohë do të “bien nga liga” ata të cilët nuk
janë të denjë në dialogje. E shohin se nuk kanë “like” në komentimet e tyre. 235
Por edhe opinioni publik reagon njësoj përgjigjur ata tregon se gjithmonë ka pasur dhe
ka ndikim politika dhe klanet e ndryshme në media dhe këtë e bëjnë me anë të shantazhit dhe
kërcënimeve të formave tjera. Sipas tyre qeveritarët i shfrytëzojnë mediat për interesat e tyre,
opozita i kritikon ata, por kur vihen në pozitë ndodh e njëjta gjë e sidomos mediat që financohen
nga qeveria dhe janë publike. Sipas tyre edhe në mediat private, gazetarët ndikohen nga
pronarët e kompanive mediatike.

Pothuajse njëjtë si gazetarët, sociologët e politologë e

redaktorë opinionet e tyre i kanë dhënë edhe respondentët e studimit apo opinioni publik, ku
shumica prej 89%, janë përgjigjur se bartësit politik, kanë ndikim në media. Gazetarët dhe
grupi tjetër janë përgjigjur se gjithmonë ka pasur dhe ka ndikim politika dhe klanet e ndryshme
në media dhe këtë e bëjnë me shantazhe, kërcënime e forma tjera. Ata mendojnë se aktualisht
ka më tepër vetëdijesim të gazetarëve për mos me ra në ndikim të politikës, por me qenë të pa
anshëm. Qeveritarët i shfrytëzojnë mediat për interesat e tyre, opozita i kritikon, por kur vie
pastaj në pozitë vepron njëjtë. Disa media janë instrumente të politikës e sidomos mediat
publike sepse financohen nga qeveria, por mediat e tilla publike janë në pozitë të ngjashme edhe
në shtetet e tjera të botës, pak prej mediave publike ka të pavarura sepse varen financiarisht nga
pushteti. Edhe para politika ndikon në media.(shih graf.6 dhe aneksi 4)

234
235

Gajraku Shkodran , 2017, Redaktor në Klan Kosova, intervista me shkrim.
Dalipi Samet, 2018, intervista me shkrim, Shkencat politike (Universiteti Iliria,Pr)
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5.7 Ligji mbi shpifjet

Grafikoni 7. Paraqitja grafike tregon se shumica apo 88%, besojnë se mundë të arrihet të bëhet
një ligj për shpifjet, ndërsa pakica prej 12%, mendojnë se jo.
Grupi i pjesëmarrësve me intervista të shkruara apo dy grupet e fokusit, janë përgjigjur
se duhet një ligj që është i zbatueshëm, jo ligj që ndërhyn në fjalën e lirë sepse ndërhyrjet e
cenojnë etiken profesionale dhe demokracinë. Ata këmbëngulin që të organizohen debate për
çështje të ndjeshme etike si ksenofobia, fyerja, linçimi etj., sepse me korrektësi arrihen majat e
demokracisë. Grupi i gazetarëve që morën pjesë në studim këmbëngulin në domosdoshmërinë e
ligjit për shpifjet, për ndëshkimin e manipuluesve, por ligj pa censurë.
Kërkojnë emancipimin e gazetarëve përmes edukimit të vazhdueshëm-shkollimi. Sipas
tyre këshilli i pavarur i mediave i trajton shkeljet morale, por ato mbesin vetëm si një lloj i
konstatimeve e asgjë më shumë. Në përgjigjen e marrë nga Bahtir Cakollit shkruan kështu,
”Ngjashëm sikur edhe për lajmet me një klikim të vetëm, përkatësisht portalet online, ligjet
respektive për lirinë e shprehjes dhe funksionimin e mediumeve, do të duhej të plotësoheshin
me dispozita të cilat sanksionojnë çfarëdo mundësie apo rasti të shpifjes ndaj ndonjë subjekti.
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Kjo do të garantonte zbatimin më rigoroz të asaj që njihet si “etikë profesionale
gazetareske”, dhe njëkohësisht një nivel më të lartë të përgjegjësisë ndaj atyre që prodhojnë
lajmin.236
Mustafë Kadrijaj gazetarë ka shkruar kështu ku thotë se ,”Për fat të keq në hapësirën
shqiptare në këtë rast në Kosovë mund të theksojmë sejanë devalvuar portalet ku ato më së paku
kryejnë misionin e vet me ndonjë përjashtim, poashtu edhe shtypi ditor më shumë i kushton
rëndësi Show Bizz-it duke mbushur faqet e tyre me foto pornografike dhe me afera të ndarjeve
dhe tradhtive bashkëshortore në mes të çifteve të Show Bizz-it. Po ashtu edhe TV-të kanë rënë
pre e këtij degradimi sepse interesimi i shikueshmërisë është pikërisht tematika e Show Bizz-it
dhe më e rënda që edhe këtu ka informata shtrembërimi me qëllim që të rritet shikueshmëria.
Pra sot kemi media të komercializuara por më së paku media informuese. Mendoj që mungesa e
ligjeve dhe e kodit publik për mbrojtjen e jetës private sot në çdo moment ju mund të jeni
viktimë e paparacëve dhe hakereve që mund të shkatërrojnë karrierën po ashtu edhe harmonin
familjare. Kjo vjen si rezultat i mos profesionalizmit duke mos e kuptuar misionin e medias. 237
Gazetari Musa Sabedini është shprehur në këtë mënyrë ku edhe shkruan se,”Secili resor
në fushën e informimit e ka të përcaktuar pragun e standardit dhe secili medium apo redaktor e
redaksi e ka të qartë se cili duhet të jetë kufiri përcaktues mes asaj që është lajm praktik dhe
shpifje e qëllimshme. Që të tejkalohet kjo duhen trajnime e vetëdijesime të gazetarëve e
redaktorëve në fushën e etikës për të informuar ata mbi të drejtat që kanë mediat online dhe mbi
të drejtat që kanë publiku, lexuesi dhe qytetari kur media shpif ndaj tyre”. 238
Mendoj se sistemi gjyqësor duhet të jetë në nivel të detyrës, duke trajtuar me shumë
kujdes lajmet që kanë për synim denigrimin e një personaliteti. Sidomos nëse kjo bëhet me
tendencë politike, morale etj.239
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Cakolli Bahtir, 2017RTV 21 –Redaktor i Informacioni , intervista me shkrim.
Kadriaj Mustafe, 2017,Analist Televiziv, intervista me shkrim.
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Sipas Ferid Selimit,”Stereotipat lindin atëherë kur ka anomali në shoqëri. Në shoqërinë
tonë ka disa vite që anomalia ka bërë vend. Jo gjithçka që publikohet verifikohet. Në media
është me rëndësi lajmi të verifikohet para se të plasohet në publik. Kjo tani rrallë ndodhë. Etika
e gazetarisë... ç’të them. Ndryshe mësohet e ndryshe pastaj veprohet. Unë kujtoj që mediat e
shtypura dhe ato audiovizive (mediat kombëtare) janë më përgjegjëse, ndërsa disa nga portalet
nuk pyesin për etikë. Publikojnë lajme nganjëherë jo krejt të verifikuara dhe jo të besueshme.
Gjithmonë kanë qenë fytyrat publike më të atakuar nga mediat, ndërsa tani edhe më tepër. Por,
një ndryshim që ka ndodhur këto vitet e fundit, e që është diçka jo e zakontë, është se tash po
mësojmë shumëçka nga jeta private e njerëzve të rëndomtë. Kjo po ndodhë në saje të
Facebookut, instagramit, Twiter, etj.. 240
Siç ka shkruar analisti Mustafë Kadrijaj dhe sipas tij është me rëndësi ,”Të ruhet etika
gazetareske përmes mekanizmave ligjorë që të ketë një filtër sepse kjo është degradim i medias
dhe për fat jo të mirë edhe i opinionit dhe shoqërisë, sepse duke ditur që media luan një rol
vendimtar në orientimin e shoqërisë.241
Kjo më jep mundësinë të konkludoj se pothuajse njëjtë si gazetarët, sociologët e
politologët që këmbëngulin në dobinë e ligjeve, edhe opinionet publike ka menduar se janë
shumë të dobishme dhe ka nevojë për një ligj të tillë shumica e tyre apo 88% janë përgjigjur me
PO. (shih graf.7 dhe aneksi 4).
Shpifja nuk është e trajtuar me kodin penal të Kosovës. Shumica e vendeve të tjera
evropiane e trajtojnë shpifjen si shkelje kriminale. Në një pjesë të shteteve të Evropës dhe
shteteve që aspirojnë integrimin në Evropë, shpifja ndëshkohet me gjobë e cila në disa raste
është më e lartë nëse bëhet përmes mjeteve mediale.
Në shtete të tjera janë paraparë edhe dënime me burg në rast të shpifjes apo fyerjes.
Rregullatorët dhe institucionet vetërregulluese janë të vendosura dhe ekziston baza ligjore e
vendosjes së tyre. Forma e zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit të Mediave të Shkruara bëhet me
propozimin e Qeverisë dhe miratimin e Kuvendit.
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Kjo mënyrë e përzgjedhjes dhe praktika në të kaluarën kanë dëshmuar të jenë
problematike në ruajtjen e pavarësisë dhe paanshmërisë së këtij institucioni. (Burim Ejupi dhe
Dardan Abazi, 2015)242
Shpifja e kategorizuar si vepër penale nuk ishte e tillë vetëm në vendet e analizuara në
këtë punim. Shumica e vendeve evropiane ende e trajtojnë shpifjen si vepër penale. Siç shihet
në figurë, shumica e vendeve evropiane e kanë shpifjen të përfshirë në kodet penale. Forma e
ndëshkimit dallon nëpër vende të ndryshme. Disa vende kanë përcaktuar skema të gjobave,
kurse disa tjera kanë paraparë edhe dënime me burg për shpifje. Shpifja dhe cilësimi i saj si
vepër penale, mbesin çështje të debatuara në Evropë në mes të ligjvënësve në njërën anë dhe
grupeve për të drejtat e gazetarëve në anën tjetër. (Burim Ejupi dhe Dardan Abazi, 2015) 243

5.8. Trajtimi i personave publikë dhe atyre politikë nga ana e medias

Grafikoni 8. paraqitja grafike tregon se shumica prej 76% besojnë se ka dallim mes njerëzve të
politikës dhe personave publik, sa i përket trajtimit nga mediat.
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Logu, Klajdi, 2018, ndikimi i medias në nanupulimin e qëndrimeve politike të opinionit publik,
artikull,05.06.2018, https://al.ejo-online.eu/media-dhe-politika/ndikimi-i-medias-ne-manipulimin-e-qendrimevepolitike-te-opinionit-publik
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Në shumicën e përgjigjeve me shkrim të marrë nga dy grupet e fokusit, target më madh
janë personat publik e sidomos gjinia femërore sidomos ato të Show-Bizit, por shpesh këtyre të
fundit nuk ju pengon kjo sepse i ngjan më tepër një promovimi personal. Ata gjithashtu
mendojnë se ka dallim, por teknologjia e avancuar ka bërë konvergjimin edhe të qytetarëve.
Shpesh herë shkojnë me një qasje thellësisht ndaj jetës private. Ndërsa grupi i gazetarëve
mendojnë se ka dallim, po jo shumë, sepse target kryesor i mediave janë politikanët dhe fytyrat
publike, dhe shpeshherë qytetarët nuk e kuptojnë informatën sepse duket e turbullt. Gjithashtu
sipas tyre gjinia femërore është më shumë e targetuar. Sociologia Sibel Halimi mendon se
“Shoqëria kosovare në përgjithësi ka inflacion në debat (pavarësisht se ai nuk është cilësor, apo
mori fjalësh me primesa debati). Në përpjekje për ta marrë vëmendjen, në përgjithësi në rrjete
sociale ka një liberalizim të shfrenuar mendimesh, porse nuk ka asnjë kufizim. Prandaj trajtimi
që i bëhet personave publik apo politik nuk dallon shumë. Është dallim me nuanca minimale,
ngase fryma e përgjithshme, klima shoqërore është krijuar në stilin të gjithë kundër të gjithëve.
Kjo s`ka të bëj me argumentim, porse me fjalëmuajtje. 244
Sociologu Alfred Marleku , ka shkruar kështu: ,”Konsideroj se stereotipi si fenomen
shoqëror është prezent në mediat në Kosovë, por edhe në mediat në Shqipëri dhe Maqedoni
gjithashtu. Si stereotip i shpeshtë që ndeshet në media, të shkruara dhe elektronike, janë
stereotipat gjinore. Stereotipi gjinor është veçanërisht i dëmshëm kur ndikon mbi shkeljen e
drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Në fakt, idetë për stereotipat e burrave dhe grave mund
të jenë të dëmshme për shkak se ato e kufizojnë potencialin tonë për zhvillimin e plotë të
aftësive njerëzore.
Nga ana tjetër, paragjykimet që ndeshen në media, të shkruara ose elektronike, janë
paragjykimet mbi përkatësinë etnike, atë gjinore herë-herë edhe fetare. Paragjykimet pothuajse
asnjëherë nuk bazohen në kontakte, reale ose personale me grupin ose anëtarët të saj, por
ndërtohen në bazë të përshtypjeve të përgjithshme dhe disa karakteristika gjenerale. 245

244

Halimi Sibel , 2018, intervista me shkrim, Sociologe (Departamenti iSociologjisë të UP, Pr).
Marleku Alfred, 2017, intervista me shkrim, Sociologji (Universiteti UBT, Pr)
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Të dhënat dhe krahasimi mes dy grupeve të fokusit (Gazetarët, sociologët e politiologë)
që mendojnë se ka pak dallim mes qasjes së mediave për fytyrat publike dhe opinionet e
publikut apo mostrat e këtij studimi kanë treguar se shumica prej tyre apo 76% janë përgjigjur
se ka dallim qasja mediatike mes këtyre dy grupeve.(shih graf.8 dhe aneksi 4)
Privatësia e informatave Privatësia e informatave, posaçërisht në internet, ka qenë gjithnjë një
prej temave më interesante të zhvilluara. Kjo temë është diskutuar nga aspekte nga më të
ndryshme, përshirë edhe nga ai demografik. Në Kosovë femrat janë më të kujdesshme kur kemi
të bëjmë me çështjen e privatësisë, dhe se kjo përkon edhe me të dhënat e mbledhura në nivel
global. Sa i përket moshës, të gjitha moshat deri 59 vjeç e kanë një farë niveli të vetëdijes sa i
përket privatësisë, që përsëri është i ngjashëm me trendët botërore. 246
Gjeneratat më të vjetra janë më pak të vetëdijshme sa i përket kësaj çështje. Megjithatë
19% e përdoruesve të moshës 10-19 vjeçare nuk janë po ashtu të vetëdijshëm sa i përket
privatësisë së informatave. Në anën tjetër, përdoruesit e moshës 10- 19 vjeçare janë gjithashtu
grupi më i madh që di për privatësinë, por që nuk janë shumë të shqetësuar për të.
Depërtimi dhe përdorimi i internetit në Kosovë është i krahasueshëm me vendet e
zhvilluara. Ekzistojnë shumë faktorë që kontribuojnë në këtë nivel të lartë të përdorimit, ku disa
prej tyre lidhen me moshën e re mesatare të kosovarëve (27.4), pastaj shumë familje i kanë të
afërmit që jetojnë jashtë vendit (diaspora), kultura e përgjithshme, orientimi politik i vendit
(vlerat perëndimore), pozita gjeografike e Kosovës, etj. Ekziston një korrelacion i dëshmuar
mes shkollimit, të ardhurave dhe depërtimit të internetit, porse kjo nuk vlen për Kosovën për
shkak të arsyeve të diskutuara më sipër.247
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5.9 Kufiri i gazetarit me lajmin

Grafikoni 9 . paraqitja grafike, tregon se shumica prej 57%, mendojnë se duhet të ketë një kufi
deri ku duhet të shkojë gazetari me lajmin, ndërsa 43% e tyre mendojnë se nuk duhet pasur kufij
për gazetarin.
A mendoni se duhet të ketë një kufi deri ku mundë të shkojë gazetari me lajmin e tij? Më
shumë se gjysma prej 57% e respondentëve janë përgjigjur se duhet të ketë një kufi. Sociologët
dhe politologët e intervistave me shkrim kanë shkruar se duhet bërë përpjekje secili gazetarë ta
ruaj integritetin e të tjerëve, por sipas tyre financimi i gazetarëve do të ndikonte në gazetari më
cilësore. Grupi prej pesë gazetarëve dhe redaktorëve mendojnë njëjtë si dy grupet e para, por
edhe duke e cekur mos censurimin e gazetarëve. Aktualisht gazetari nuk është gjithmonë i pa
anshëm sepse janë të varur nga botuesi apo “Shefi”i tij. Ata mendojnë se duhet të bëjnë
përpjekje të vazhdueshme për të ruajtur integritetin personal të të tjerëve. Financimi i
qëndrueshëm, do të ndihmonte për gazetarë më të ndërgjegjshëm dhe gazetari cilësore dhe
gazetari duhet të jetë i pa censuruar, por megjithatë duhet pasur një kufi, sa i përket privatësisë
së personit, andaj duhet ti njohë mirë kodet etike. Duhet të jenë të pa anshëm, për të evituar
gabimet si pasojë e ndikimit politik, klanor apo fetar, por aktualisht lajmi më shumë është i
varur nga botuesi se sa nga gazetari.
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Sipas Alfred Marleku, “Mediat shërbehen nga statuset e rrjeteve sociale për të ndërtuar
lajme, pa i konsultuar së paku 2 burime, ashtu siç kërkohet me parimet dhe etiken gazetareske.
Privatësia sot–në përgjithësi po flas – nuk është që cenohet edhe aq shumë nga mediat. Ajo
vullnetarisht ju servohet atyre përmes rrjeteve sociale. Sot, spektakli është elementi kryesor i
funksionimit medial. Skandali është normalizuar, derisa spekulimi ordiner merret si mënyrë
pune. Niveli i etikes në rrjetet sociale është minimal, për të mos thënë nuk ekziston fare.
Publikimet e lajmeve në pjesën e konsiderueshme të rasteve bëhen pa verifikim të burimeve të
duhura dhe të domosdoshme. Nëse në të kaluarën fotoja ka qenë shoqëruese e tekstit në gazetë
apo revistë, sot teksti shënohet brenda fotos. Kjo tregon qartazi se parimi sot është vizualizimi i
mesazhit, bërja e tij sa më spektakular eme qëllim shitjen e tij dhe–si rezultat final–përfitimin
nga ai. Nuk ka etikë sepse ajo është diçka që varet nga parimet profesionale. Kur këto të fundit
komprometohen pra vihen seriozisht në pikëpyetje–atëherë as etika nuk ekziston, ose varet
thjeshtë nga vullneti i njerëzve që të respektohet ose jo. 248
Sociologia e njohur Sibel Halimi, përgjigjet kështu. ”Nuk është punë trendi. Raportimet
mediale e prekin sferën private në vazhdimësi, varet deri në ç`masë. Pastaj, mediat nuk i
nënshtrohen kodeve morale, por deri diku kodit civil. Në relacion me të dyja, mediat shpërfillin.
Porse, ende nuk ka raportim të shpeshtë për privatësinë në mediat kosovare. Aq shumë ka
zhvillime politike, saqë mediat gjithë energjinë e harxhojnë duke u marrë me to. Pastaj vije
korrupsioni, nepotizmi etj. Sa më normale të janë zhvillimet në një shoqëri, më shumë fokusi i
medieve do të drejtohet në detaje, të cilat mund të ndërlidhen me sferën e privatësisë. Në një
vend të trazuar si i yni, privatësia ende mbetet një sferë relativisht e paprekur. Edukimi
gazetaresk e krijon bazën minimale për të raportuar korrekt në relacion me cilindo zhvillim,
porse liberalizimi i medieve ka krijuar diversitet të madh medial, ndaj sa do të vjen shprehje
etika gazetareske, do të varet prej vetë mediumeve. Etika nuk është një akt, është një përpjekje e
vazhdueshme për ta ruajtur integritetin profesional dhe kjo bëhet e mundshme në masë të madhe
kur mediat janë të qëndrueshme në aspektin financiar”249
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Samet Dalipi,”Në kohën e zhvillimit të hovshëm global në shumë sfera të jetës, edhe të
medieve në botë, kjo ka përfshirë pashmangshëm edhe Kosovën në fushën e informimit. Liria e
të shprehurit ka meritat e informimit të paanshëm dhe të drejtë. Megjithatë, kemi një “shthurrje”
informative të tipit të animeve partiake, ideologjike, klanore...ndërhyrjet në privatësinë e
individit apo familjes,...varësisht nga ngjyrat e tyre, informatat servohen sipas lentave të tyre.
Megjithatë, ka medie të cilat anojnë të jenë të përgjegjshme dhe objektive. Stereotipat më të
shpeshtë në mediet tona kanë të bëjnë me përkatësitë ideologjike(të orientimeve politike, se
është apo jo i krahut të luftës,...). Është mirë që kemi më pak stereotipe të tipit nacional, edhe
pse nacionalizmi (ekstrem) ka vend edhe më tutje në mediet e përditshme. 250
Sikurse gazetarët, sociologët e politologët që mendojnë se vërtet duhet të ekzistojë një
kufi për gazetarët kur e plasojnë lajmin gjë që përputhet edhe me opinionet e respondentëve të
këtij studimi, ku shumica prej 57%, këmbëngulin në atë se edhe në gazetari duhet pasur një kufi
deri ku mund të arrijë plasimi i një lajmi (shih graf.9 )
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5.10 A ka etikë ne media

Grafikoni 10. Paraqitja grafike tregon se më shumë se gjysma prej 57%, beson se ka etikë në
informimet online, për çështjet politike, ndërsa 43%, mendojnë se nuk ka etikë në media sa i
përket çështjeve etike.
A ka etikë në informimet online? Më shumë se gjysma prej 57%, besojnë se ka etikë,
kurse grupi prej 10 politologëve, sociologëve, e gazetarëve në intervistat e tyre me shkrim kanë
treguar se target kryesorë janë fytyrat politike dhe publike, por kohëve të fundit target janë edhe
njerëzit e rëndomtë. Sipas tyre portalet e sidomos ato që shpërndahen me një klikim veç dobive
kanë sjellë edhe një shfrenim me stilin të gjithë kundër të gjithëve, pa argument, por vetëm
fjalëmundje. Ata mendojnë se fytyrat publike dhe politike më të atakuarit tash së fundmi target
janë edhe njerëzit e rëndomtë. Rrjetet sociale si qasje për secilin.. Krahasimi mes respondenteve
dhe grupeve të fokusit me gazetarët, sociologët e politologët dhe redaktorë , mendojnë se
vërtetë nuk ka gjithmonë etike sepse të gjithë kundër të gjithëve, pa argument. Edhe
respondentët e këtij studimi të bërë me qytetarët ka treguar jo shumë besim në etikën ndaj qasjes
me çështjet politike ku niveli i besimit të tyre ishte pak mbi nivelin mesatar apo 57%, ndërsa një
përqindje e lartë prej 43% besojnë se nuk ka etikë sa i përket çështjeve politike. (shih graf.10
dhe aneksi 4)
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5.11. Balancë mes interesit publik dhe privatësisë

Grafikoni 11. paraqitja grafike tregon se shumica prej 91%, mendojnë se mundë të arrihet një
balancë mes interesit publik dhe të drejtës për privatësi, kurse 9% nuk e besojnë këtë.
Nga intervistat e shkruara që i kam pranuar nga pesë(5) sociologë dhe politologë dhe
grupi me gazetarë dhe redaktorë, kam nxjerrë opinionet e tyre dhe ata mendojnë se ka një
mungesë të një kornize ligjore, dhe aktualisht televizionet dhe gazetat e shtypura janë më të
përgjegjshme, përkundër që disa portale kanë etikë minimale. Këto portale lansojnë lajme të pa
verifikuara nga dy e më shumë burime. Njëkohësisht më shumë janë spektakolare vetëm në
qëllimet e veta për përfitime. Nga intervistat e shkruara që i kam pranuar nga pesë(5) Gazetarë
dhe redaktorë, ku kanë shkruar se gazetarët duhet të vetëdijesohen më shumë për respektimin e
kodeve etike, të drejtave të njeriut dhe të drejtës publike ku edhe gazetarët duhet të ndiqen
penalisht kur preket morali, duhet të jenë prapa grilave.
Sipas tyre duhet pasur më shumë guxim e transparencë që faktet të zbardhen, sepse liria e
fjalës është e drejtë e garantuar me kushtetutë. Redaktorët duhet argumentet ti mbrojnë me
fakte, sepse shpifjet janë përditshmëri e mediave online, ku akoma ka nevojë të plotësohet
ligji për media me dispozita shtesë që garantojnë zbatim rigoroz të etikës në gazetari.
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Sikurse gazetarët, sociologët e politologët që mendojnë se vërtet duhet pasur kujdes në
zbatimin e kodeve morale dhe civile, të plotësohet ligji për media me dispozita shtesë dhe të
mos ipen argumente që nuk kanë fakte duke këmbëngulur për mundësinë edhe të gazetarëve dhe
redaktorëve prapa grilave. Në këtë rast edhe opinioni publik beson se mund të arrihet kjo duke u
përgjigjur me atë ku shumica prej 91%, mendojnë se mundë të arrihet një balancë mes interesit
publik dhe të drejtës për privatësi.(shih graf.10)
Në një studim amerikan dhe botuar si artikull nga Spahiu shkruan a\se së bashku me
përkrahjen e perceptuar të kompanive për pikëpamje të caktuara politike, afërsisht shtatë nga
dhjetë amerikanë (72%) mendojnë se ka gjasa që kompanitë e mediave sociale të censurojnë
qëllimisht pikëpamjet politike që ato kompani i mendojnë si të pakëndshme - me 35% duke
thënë se ata shohin se ka shumë shanse për të qenë ashtu. Shumica dërrmuese e republikanëve
dhe mbështetësve republikanëve (85%) mendojnë se ka gjasa që kompanitë e mediave sociale të
angazhohen në këtë sjellje, me 54% që tregojnë se ajo ka mundësi të ndodhë. Një pjesë më e
vogël e demokratëve - edhe pse ende një shumicë, në 62% - gjithashtu mendojnë se ka gjasa që
kompanitë e mediave sociale kanë gisht në këto sjellje 251
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5.12 Etika e lajmeve të shpërndara në rrjetet shoqërore në Kosovë

Grafikoni 12. Paraqitja grafike tregon se 25% e respondentëve mendojnë se situata në
publikimin e lajmit në rrjetet sociale është industri mediatike me ndikim të theksuar, 32%
besojnë se është një nxitëse debatesh, 17% e vlerësojnë si problematike, 13% si një realitet
imponues, ndërsa vetëm 13% e konsideron shpeshherë edhe si cenuese.
Nga intervistat e shkruara që i kam pranuar nga pesë (5) sociologë dhe politologë dhe
grupi me gazetarë dhe redaktorë, kam nxjerrë opinionet e tyre ku ata kanë shkruar se janë
ngulfatur mediet e mirëfillta, nuk i nënshtrohen më mjaftueshëm kodeve etike. Krejt energjinë e
fokusojnë tek gjendja aktuale politike në Kosovë. Lajmet shpesh janë jashtë kontrollit, të
huazuara dhe të pa konfirmuara, pa autor. Më shumë sjellin dezinformim se sa informim dhe
shumë është prekur privatësia e individit, sferë kjo që shumë pak diskutohet dhe hulumtohet.
Nga këto të gjetura mundë të konkludohet se, gazetarët, sociologët e politologët mendojnë se
rrjetet sociale kanë ngulfatur gazetarinë. Shpesh linçohen gazetarët kur publikojnë ndonjë lajmë
për ndonjë lider politik apo fetar, nga personat që janë adhurues të atyre liderëve. Gjithashtu
edhe përgjigjet e marra nga respondentët e studimit kanë treguar se kjo është ndonjëherë
cenuese, problematike, nxitëse debatesh dhe vetëm një industri mediatike. (shih graf.12 dhe
aneksi 4)
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Nga një studim amerikan që është hulumtuar dhe punuar nga autorja është treguar se së
bashku me përkrahjen e perceptuar të kompanive për pikëpamje të caktuara politike, afërsisht
shtatë nga dhjetë amerikanë (72%) mendojnë se ka gjasa që kompanitë e mediave sociale të
censurojnë qëllimisht pikëpamjet politike që ato kompani i mendojnë si të pakëndshme - me
35% duke thënë se ata shohin se ka shumë shanse për të qenë ashtu. Shumica dërrmuese e
republikanëve dhe mbështetësve republikanëve (85%) mendojnë se ka gjasa që kompanitë e
mediave sociale të angazhohen në këtë sjellje, me 54% që tregojnë se ajo ka mundësi të ndodhë.
Një pjesë më e vogël e demokratëve - edhe pse ende një shumicë, në 62% - gjithashtu mendojnë
se ka gjasa që kompanitë e mediave sociale kanë gisht në këto sjellje 252
Në interpretimin e këtyre gjetjeve, është e rëndësishme të theksohet se publiku nuk e
merr atë në mënyrë të pashmangshme dhe objektive se platformat online janë për të rregulluar
lloje të caktuara të fjalëve. Për shembull, një sondazh i vitit 2017 nga qendra zbuloi se shumica
dërrmuese e amerikanëve mendojnë se këto platforma kanë një përgjegjësi për të interferuar kur
përdoruesit e tyre angazhohen në sjellje ngacmuese.
Ky studim zbuloi se 53% e amerikanëve mendojnë se është më e rëndësishme që njerëzit
të ndihen të mirëpritur dhe të sigurt në internet sesa që njerëzit të jenë në gjendje të flasin
lirshëm në hapësirat digjitale (megjithëse 45% thonë të kundërtën). Sidoqoftë, pikëpamja se
platformat e mediave sociale marrin hapa për të censuruar pikëpamje të caktuara politike është
ajo që është e përhapur në mesin e publikut në tërësi. Kur u pyetën një pyetje të veçantë për
faktin që të gjitha kompanitë e mëdha të teknologjisë mbështesin rrugët e burrave apo grave,
shumica e amerikanëve (58%) thonë se këto kompani mbështesin pikëpamjet e burrave dhe
grave në mënyrë të barabartë. Një e treta (33%) thonë se kompanitë mbështesin pikëpamjet e
burrave për gratë, ndërsa 8% mendojnë se mbështesin pikëpamjet e grave mbi burrat. 253
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Spahiu, Alma, 2016, etika në media, artikull ne Media, botuar më 03.05.2016,
https://123456procom.wordpress.com/2016/05/03/etika-ne-media/
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Smith, Aaron, 28.06.2018, Public Attitudes Toëard Technology Companies, PeW research center, (journalism
and media),, http://www.pewinternet.org/2018/06/28/public-attitudes-toward-technology-companies/
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5.13 Ndikimi i teknologjisë mediatike dhe masat që duhen marrë

Grafikoni 13. Paraqitja grafike tregon se 16% e respondentëve mendojnë se ndikimi i
teknologjisë dhe shoqërisë mediatike ka ndikim neutral, 38% mendojnë se sa i përket privatësisë
duhet një kontrolle e vazhdueshme ndaj tyre, 28% mendojnë se ka devijime, dhe 10% e tyre
mendon se duhet pasur kontrollë të sinqertë qeveritare.
Në veçanti, u mor një vendim i rëndësishëm për t’iu bashkuar pjesës tjetër të vendeve të
rajonit në dekriminalizimin e shpifjes. Ligji civil kundër shpifjes dhe fyerjes i vitit 2012 nuk
konsiderohet se siguron mbrojtje të zgjeruar për të mirën e zyrtarëve shtetërorë. Ligji nuk është
testuar si duhet nga ana e gjykatave, ndërkohë që shumë padi janë në pritje të trajtimit.
Sociologë dhe politologët mendojnë se aktualisht lajmet janë

pa kriter, pa burime të

mjaftueshme, dhe kryesisht janë lajme komerciale. Përderisa

gazetarët dhe redaktorët,

mendojnë se qeveria duhet të rregullojë statusin e mediave online duke i u nënshtruar kritereve
profesionale me licenca valide. Qeveria të jetë e pa anshme dhe ti lejojë gazetarët në qasje ndaj
dokumenteve zyrtare. Ata gjithashtu mendojnë se duhet të rregullohet dhe të bëhet i
aplikueshëm ligji për çështjet autoriale. Që të dy grupet e fokusit si gazetarët, sociologët e
politologët kanë shkruar se qeveria nuk duhet të ndërhyjë në media, por të bëjë të aplikueshëm
ligjin për autorësinë, ti lejojë gazetarët në dokumente zyrtare.
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Opinioni publik bërë me qytetarë ka treguar se edhe qeveria duhet të ndihmojë në
ruajtjen e privatësisë së individëve sepse mediat na bëjnë kontroll të vazhdueshme, devijojnë
etj., duke na rreziku privatësinë. (shih graf.13) Në mes të një debati të vazhdueshëm mbi fuqinë
e kompanive të teknologjisë dixhitale dhe mënyrës se si ata bëjnë biznes,

një pjesë e

konsiderueshme e amerikanëve besojnë se këto kompani privilegjojnë pikëpamjen e grupeve të
caktuara nga të tjerët. Rreth 43% e amerikanëve mendojnë se bendet kryesore të teknologjisë
mbështesin pikëpamjet e liberalëve me teper se ato të konservatorëve, ndërkohë që 33% besojnë
se këto kompani mbështesin pikëpamjet e burrave sesa të grave, që kërë e potencon një studim i
ri i NeW PeWQendrës Kërkimore. Përveç kësaj, 72% e publikut mendon se ka gjasa që
platformat e mediave sociale në mënyrë aktive të censurojnë pikëpamjet politike që ato kompani
i shohin si të paarsyeshme.254
5.14 Qasja teknologike ndaj lajmit dhe portalet me të lexuara

Grafikoni 14. Paraqitja grafike tregon numrin e participantëve të studimit në bazë të asaj se
cilat portale online i lexojnë më shumë. Ka pasur përgjigje që nuk i kanë shkruar mediat, vetëm
rrjetet sociale, dhe ka pasur që nuk kanë dhënë fare përgjigje në këtë pyetje. Prej atyre që kanë
dhënë përgjigje ishin gjithsejtë 398 respondent apo 80%, kurse pa përgjigje ishin 103 apo 20%.
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Nga totali i gazetave, Gazeta Express online, prinë me lexueshmëri, pasuar me
Telegrafin dhe Kohën Ditore. Të tjerat marrin pjesë më pak në lexueshmërinë e audiencës .
Sa ka ndikuar teknologjia në mediat online dhe rrjetet sociale, ku është cenuar privatësia, andaj
ҫfarë duhet të bëje shoqëria mediatike? Në anketën e bërë me opinionin publik më shumë se
1/3-ta apo 38% respektivisht 28%, janë përgjigjur se mediat duhet në vazhdimësi të kontrollojnë
mediat online dhe të bëhen ankesa për devijime, përderisa vetëm 16% respektivisht 10%
mendojnë se mediat në këtë rast duhet të jenë neutrale dhe kishte me qenë mirë një ndihmë e
sinqertë qeveritare. Nga intervistat prej pesë politologëve dhe sociologëve, janë analizuar
shkrimet e tyre ku ata të gjithë janë përputhur në një pikë, që lajmet e mediave online shpesh
janë pa burime të mjaftueshme, pa kriter dhe kryesisht janë lajme komerciale. Grupi i
redaktorëve dhe gazetarëve kanë shkruar në intervistat e tyre duke aluduar se qeveria duhet të
rregullojë statusin e gazetarëve, duke ju nënshtruar kritereve profesionale me licenca valide. Ata
kanë shkruar se qeveria duhet të jetë e pa anshme dhe gazetarët të kenë mundësi në qasje të
dokumenteve zyrtare duke e rregulluar dhe bërë të aplikueshëm ligjin për çështjet autoriale. Pra,
pothuajse të gjithë mendojnë se qeveria nuk duhet të ndërhyjë, por duhet të ndihmojë me
infrastrukturë ligjore.Sot pothuajse të gjitha gazetat janë edhe në platformën online, dhe
shfrytëzohen nga rrjetet sosciale duke bërë një ,,share,,. Në një studim të bërë nga SSTIK
shkruan se në përgjithësi interneti është përdorur më së shumti për argëtim. Ky aspekt nuk
ndryshon as në rastin e Kosovës, veçanërisht në ditët e sotme ku përdoret edhe për shoqërim. Ka
edhe shumë shërbime të tjera të cilat i ofron interneti, por që vetëm këto në vijim janë marrë në
shqyrtim. Duket qartë se shfrytëzimi i adresës elektronike (emali), facebook-ut, Skype dhe
Youtube janë shërbimet kryesore të cilat shfrytëzohen në Kosovë. 73.3% të përdoruesve të
internetit i shfrytëzojnë shërbimet e facebook-ut. Kjo tregon se 73.3% prej 76.6% (të
përdoruesve të internetit) janë përdorues të facebook-ut, që nënkupton se 43.6% (afërsisht
790,000) e popullsisë së përgjithshme të Kosovës e përdorin shërbimin e facebook-ut.
Shfrytëzimi i internetit për shkarkimin e filmave (fajlla në torrent), dhe për shikimin e filmave
onlajn janë përfshirë po ashtu në këtë hulumtim. Është interesant të analizohet më tej ky lloj i
informacionit pasi të fillon të zbatohet ligji për të drejtën autoriale në Kosovë siç po diskutohet
kohëve të fundit nëpër mediume. Privatësia e informatave, posaçërisht në internet, ka qenë
gjithnjë një prej temave më interesante të zhvilluara.
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Kjo temë është diskutuar nga aspekte nga më të ndryshme, përshirë edhe nga ai demografik. Në
Kosovë femrat janë më të kujdesshme kur kemi të bëjmë me çështjen e privatësisë, dhe se kjo
përkon edhe me të dhënat e mbledhura në nivel global. Sa i përket moshës, të gjitha moshat deri
59 vjeç e kanë një farë niveli të vetëdijes sa i përket privatësisë, që përsëri është i ngjashëm me
trendët botërore. Gjeneratat më të vjetra janë më pak të vetëdijshme sa i përket kësaj çështje.
Megjithatë 19% e përdoruesve të moshës 10-19 vjeçare nuk janë po ashtu të vetëdijshëm sa i
përket privatësisë së informatave. Në anën tjetër, përdoruesit e moshës 10- 19 vjeçare janë
gjithashtu grupi më i madh që di për privatësinë, por që nuk janë shumë të shqetësuar për të.
Depërtimi dhe përdorimi i internetit në Kosovë është i krahasueshëm me vendet e zhvilluara.
Ekzistojnë shumë faktorë që kontribuojnë në këtë nivel të lartë të përdorimit, ku disa prej tyre
lidhen me moshën e re mesatare të kosovarëve (27.4), pastaj shumë familje i kanë të afërmit që
jetojnë jashtë vendit (diaspora), kultura e përgjithshme, orientimi politik i vendit (vlerat
perëndimore), pozita gjeografike e Kosovës, etj. Ekziston një korrelacion i dëshmuar mes
shkollimit, të ardhurave dhe depërtimit të internetit, porse kjo nuk vlen për Kosovën për shkak
të arsyeve të diskutuara më sipër. 255
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5.15 Portalet më të lexuara në vitin 2017

Grafikoni 15. paraqitja grafike tregon se në totalin e mediave online gazeta express merr pjesë
me 52.5% në totalin e atyre që lexojnë online lajme, telegrafi me 42%, koha ditore me 23%,
bota sot 16%, indexonline 14%, ndërsa të tjerat kanë një lexueshmëri me një përqindje nga
5.5% deri 11.5%.
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5.16 Si i qasen qytetarët lajmit

Grafikoni 16, Paraqitja grafike tregon se shumica prej 66% lajmin e merr nga telefoni i mençur,
25% nga kompjuteri personal, nga kompjuteri publik 0%, 4% nga tabletë dhe vetëm 5% nga
kompjuteri në vendin e punës.
Nga përgjigjet e marra prej respondentëve të studimit është treguar se më shumë se
gjysma apo 52.5% e tyre e lexojnë gazetën Expres online, 33% Telegrafin, 19% Koha.net, 12%
Gazetën online Bota Sot, 11% Indexonline, kurse me një përqindje prej 4-9% lexohen Zëri info,
Klan Kosova, Lajmi net dhe Insajderi, kurse disa të tjera me nga 10%.
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Pjesë e studimit ishin 501 respondent, prej tyre 51% i takonin grupmoshave prej 18-30
vjet, Pjesëmarrësit e studimit ishin nga 8 komuna kryesore apo 96% dhe 4% ishin nga disa
komuna tjera më të vogla. Shumica prej 53%, kishin edukim universitar superior, dhe vetëm 2%
ishin me shkollim fillor. Shumica prej 66% respektivisht 25% lajmin e marrin nga telefonat e
mençur, dhe nga kompjuteri personal. Fenomenin e lajmeve online vetëm 16% e perceptojnë si
efikas ndërsa 37% respektivisht 22% e perceptojnë si informim i shpejtë dhe me kosto të lirë
apo pa kosto fare.. Nëse e bëjmë lidhshmërinë mes gripit të sociologeve, politologëve,
gazetarëve dhe redaktorëve me opinionet e qytetarëve, përputhen në shumicën e pikave, pa
ndonjë dallim shumë signifikant.
Që të gjithë kanë menduar se lexueshmëria e lajmeve online, po ndodh për shkak që
është informim i shpejtë dhe i lirë, ndërsa shumë pak besojnë në efikasitet dhe në një lajm të
vërtetuar me argument, por kryesisht joshen nga tituj bombastik. Vetëm 1/3 –ta apo 30.5% janë
përgjigjur duke klikuar ,, mendoj se po,, se gazertari kibernetik ka kohë të mjaftueshme për
redaktim,

Përderisa grupi i politologëve, sociologëve, gazetarëve dhe redaktorëve, kanë

menduar se përkundër që ekziston baza ligjore, akoma mbetet e diskutueshme ҫështja e
privatësisë dhe e të drejtave të njeriut. Ata mendojnë se prioritet mbetet shpejtësia e lajmit me
tituj bombastik e jo lufta për të vërtetën. Kryesisht janë përgjigjur se koha nuk mjafton, por
megjithatë varet shumë prej vendit ku punon gazetari. Sipas tyre mungon akoma liria e
shprehjes tek gazetaria hulumtuese. Ata mendojnë se gazetat online ndërrojnë shumë prej atyre
tradicionale sepse ato online janë në garë mes vete për publikun, nga një konkurrencë e egër me
një ndikim në mundësi të gabimeve të shumta drejtshkrimore.
Sa ka mospërputhje mes lajmit në gazeta të shkruara dhe atyre online? Vetëm 4.5%
mendojnë se nuk ka ndonjë mospërputhje mes gazetave te shkruara dhe atyre online kurse 86%
kanë menduar se ka shumë dallim, ka ndonjëherë apo kjo mvaret nga platforma. Kjo është një
tregues se nuk janë të sigurte për këtë çështje.
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Këtë grupi i politologëve, sociologëve, gazetarëve dhe redaktorëve kanë menduar pak
më ndryshe duke u përgjigjur se nuk ka ndonjë dallim mes atyre të shkruara dhe atyre online,
apo ka vetëm pak mospërputhje sepse pothuajse të gjitha platformat e shkruara ekzistojnë edhe
online. Disa mendojnë se lajmi online shpesh shtrembërohet duke vrapuar kush i pari po e
publikon. Pra shumica prej të dyjave grupeve mendojnë se nuk ka ndonjë dallim, edhe pse
mediat e shtypura tani kanë një tirazh simbolik dhe ndryshimin e bënë koha e pakët dhe
shpejtësia e lajmit në platformat digjitale. Sa ju pengon fakti që gjithsecili mund të jetë
publikues i lajmeve online? Shumica prej 77% janë përgjigjur se shumë ju pengon ky fenomen
përkundër që vetëm 2% janë përgjigjur se nuk ju pengon. Gazetarët dhe redaktorët mendojnë se
konkurrenca sjell zhvillim, por kopjimi dhe jo profesionalizmi ngulfat gazetarinë e mirëfilltë.
Gara profesionale ndihmon edhe avancimin për qytetarë, por nëse gara nuk është fer
humb ekskluziviteti i lajmit dhe Kosova aktualisht ballafaqohet me deformim të lajmit. Sa ka
mospërputhje mes lajmit me një klikim nga ato të qasjes së drejtpërdrejtë? 36% janë përgjigjur
se ka shumë mospërputhje përderisa vetëm 3.5% mendojnë se nuk ka dallim. . Grupi i
gazetarëve mendojnë se varet prej lajmit, kohës, sepse lajmi shpesh blihet apo kopjohet dhe
mundet të ketë keqkuptime. Sociologët dhe ata të politikës mendojnë se ndikon nxitimi për të
transmetuar lajmin, edhe kur nuk je prezentë mund të ndryshojë shumë nga lajmi që vie
drejtpërdrejt nga vendi i ngjarjes. Të dhënat tregojnë se opinioni publik me të drejtë ka vërejtur
këto mospërputhje në lajme online apo në platformat e tjera shoqërore.
A ka presion nga bartës politik në mediume? Shumica prej 89% e të anketuarve besojnë
se ka ndikim, ku edhe nga intervistat me 10 politologë, sociologë, gazetarë dhe redaktorë siç
janë përgjigjur ata, tregon se gjithmonë ka pasur dhe ka ndikim politika dhe klanet e ndryshme
në media. Këtë ata e bëjnë me anë të shantazhit dhe kërcënimeve por edhe të formave tjera.
Sipas tyre qeveritarët i shfrytëzojnë mediat për interesat e tyre, opozita i kritikon ata, por kur
vien në pozitë ndodh e njëjta gjë e sidomos tek mediat që financohen nga qeveria dhe janë
publike. Sipas tyre edhe në mediat private, gazetarët ndikohen nga pronarët e kompanive
mediatike. Shtypi i lirë me raste është shpesh shumë i fuqishëm.
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A mundë të arrihet një ligj për shpifjet? Shumica prej 88% mendojnë se mundë të arrihet
dhe duhet të respektohet. Grupi i pjesëmarrësve me intervista autentike të shkruara janë
përgjigjur se duhet një ligj që është i zbatueshëm, jo ligj që ndërhyn në fjalën e lirë sepse
ndërhyrjet e cenojnë etikën profesionale dhe demokracinë. Ata këmbëngulin që të organizohen
debate për çështje të ndjeshme etike si ksenofobia, fyerja, linçimi etj., sepse me korrektësi
arrihen majat e demokracisë. Gjithashtu në intervistat e tyre ata këmbëngulin se duhet ndëshkim
për manipuluesit me një ligj pa cenzurë.
A shihni ndonjë ndryshim mes personave publik dhe atyre në politikë dhe trajtimi i tyre
nga mediat? Shumica e respondentëve prej 76%, janë përgjigjur se ka ndryshim. Grupi i
sociologëve dhe politologëve mendojnë njëjtë si participantët e anketimit se ka një dallim, kurse
gazetarët dhe redaktorët mendojnë ka dallim por jo edhe shumë. Sipas tyre target më madh janë
personat publik e sidomos gjinia femërore sidomos ato të show bizit, por shpesh këtyre të fundit
nuk ju pengon kjo sepse i ngjan më tepër një promovimi. A mendoni se duhet të ketë një kufi
deri ku mundë të shkojë gazetari me lajmin e tij? Më shumë se gjysma apo 57%

e

respondentëve janë përgjigjur se duhet të ketë një kufi. Sociologët dhe politologët e intervistave
autentike kanë shkruar se duhen bërë përpjekje që secili gazetarë ta ruaj integritetin e e të
tjerëve, por sipas tyre financimi i gazetarëve do të ndikonte në gazetari më cilësore. Grupi prej
pesë gazetarëve dhe redaktorëve mendojnë njëjtë si dy grupet e para, por edhe duke e cekur mos
censurimin e gazetarëve. Aktualisht gazetari nuk është gjithmonë i pa anshëm sepse janë të
varur nga botuesi apo “shefi”i tij.
A ka etikë në informimet online? Më shumë se gjysma prej 57%, besojnë se ka etikë,
kurse grupi prej 10 politologëve, sociologëve, e gazetarë e redaktorë në intervistat e tyre
autentike kanë treguar se target kryesor janë fytyrat politike dhe publike, por kohëve të fundit
target janë edhe njerëzit e rëndomtë. Sipas tyre rrjetet sociale veç dobive kanë sjellur edhe një
shfrenim me stilin të gjithë kundër të gjithëve, pa argument, por vetëm fjalëmundje. A mund të
arrihet një balancë mes interest publik dhe të drejtës për privatësi? Më shumë se 90%
respektivisht 91% mendojnë se mundë të arrihet një balancë e tillë. Grupi i gazetarëve,
politologëve dhe sociologëve mendojnë se vërtet duhet pasur kujdes në zbatimin e kodeve
morale dhe civile.
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Ata mendojnë se duhet të plotësohet ligji për media me dispozita shtesë që mos të ipen
argumente që nuk janë fakte, duke aluduar që edhe gazetarët të shkojnë prapa grilave, por jo
edhe për fjalën e lirë dhe të argumentuar me burime informacioni.
Si vlerësoni situatën etike në publikimin e lajmeve në rrjetet shoqërore në Kosovë? Më
shumë se gjysma e tyre e vlerëson si industri mediatike me ndikim të theksuar dhe nxitëse
debatesh dhe konkurrencë e pastër. Grupi prej 10 sociologëve, politologëve, gazetarë e
redaktorë kanë shkruar se rrjetet sociale kanë ngulfatur gazetarinë. Në këto rrjete shpesh
linçohen gazetarët kur publikojnë ndonjë lajm jo të favorshëm për liderët e tyre politik. Që të
dyja grupet pajtohen për atë se ato sjellin cenueshmëri, janë nxitëse, imponuese dhe
problematike.256
Sa ka ndikuar teknologjia në mediat online dhe rrjetet sociale, ku është cenuar
privatësia, andaj çfarë duhet të bëje shoqëria mediatike? Në anketën e bërë me opionin publik
më shumë se 1/3-ta apo 38% respektivisht 28%, janë përgjigjur se mediat duhet në vazhdimësi
duhet të kontrollojnë mediat online dhe të bëhen ankesa për devijime, përderisa vetëm 16%
respektivisht 10% mendojnë se mediat në këtë rast duhet të jenë neutrale dhe kishte me qenë
mirë një ndihmë e sinqertë qeveritare. Nga intervistat prej pesë politologëve dhe sociologëve ,
janë analizuar shkrimet e tyre ku ata të gjithë janë përputhur në një pikë që lajmet e mediave
online shpesh janë pa burime tëë mjaftueshme, pa kriter dhe kryesisht janë lajme komerciale.
Grupi i redaktorëve dhe gazetarëve kanë shkruar në intervistat e tyre dhe gjithnjë duke
aluduar se qeveria duhet të rregullojë statusin e gazetarëve, duke ju nënshtruar kritereve
profesionale me licenca valide. Ata kanë shkruar se qeveria duhet të jetë e pa anshme dhe
gazetarët të kenë mundësi në qasje të dokumenteve zyrtare duke e rregulluar dhe bërë të
aplikueshëm ligjin për çështjet autoriale. Pra pothuajse të gjithë mendojnë se qeveria nuk duhet
të ndërhyjë, por duhet të ndihmojë me infrastrukturë ligjore.

256

Collaku,Petrit, 2016, Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve [KOSOVA] Përmbledhja
e të gjeturave, http://safejournalists.net/ëp-content/uploads/2016/12/Permbledhja-e-te-gjeturave.pdf
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Etika e lajmeve të shpërndara në rrjetet sociale në Kosovë? Një e treta apo 32% e
konsiderojnë si nxitëse debatesh dhe konkurencë, 25% si industri mediatike dhe me ndikim të
theksuar , kurse 17% respektivisht 13% e konsiderojnë si problematike, cenuese dhe realitet i
imponuar.
Dy grupet e fokusit kanë menduar se ofron më shumë dezinformatë se informatë dhe se
është prekur privatësia e individit. Ata mendojnë se shumë pak hulumtohet dhe diskutohet. Nga
përgjigjet e marra prej respondentëve të studimit është treguar se 52.5% e tyre e lexojnë
Gazetën Expressonline, 42% Telegrafn, 23% Koha.net, 16% Gazetën online Bota Sot, 14%
Indexonline, kurse me një përqindje prej 4-11% lexohen Zëri info, Klan Kosova, Lajmi net dhe
Insajderi, dhe të tjerat.
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ANEKSI 1
PYETËSOR HULUMTIMI (STUDIME PHD)
Të nderuar, unë quhem Lirie Aliu –Kandidate në studime doktorate (Shkenca Politike dhe AP) pranë
UEJL- Tetovë, dhe kryej hulumtim për temën ”Etika në mediat sociale: rasti i Kosovës”. Ky pyetësor
duhet të zhvillohet në mënyrë të vullnetshme nga ana e juaj por, gjithsesi ju kontribuoni për të marrë
informacione të sakta dhe të besueshme për hulumtimin, opinioni juaj do të ngritë cilësinë e hulumtimit
tim shkencor mbi etikën në mediat sociale. Do të ju isha mirënjohëse nëse ofroni kontributin tuaj në këtë
hulumtim!
Nr.___ Mosha:_________ Edukimi:_____________________________ Komuna:_______________
1) Si e perceptoni fenomenin e shpërndarjes se lajmeve në rrjetet shoqërore me një klikim të
vetëm?
a) Të jashtëzakonshëm.
b) Efikas.
c) Informim i shpejtë.
d) Paksa të dyshimtë.
e) Kosto e lirë e informimit.
2) Si i qaseni mediave sociale? Plotëso atë mjet që përdorni më tepër.
Kompjuter personal

Tabletë

Telefon i mençur

Kompjuter i punës

Kompjuterë publikë si:bibliotekë, internet-café

3) Numëroni rrjetet apo platforma sociale të lajmeve onlineqëlexoni për tu informuar për
momentin?

186

Etika në Mediat Sociale: Rasti i Kosovës-Msc. Lirie Aliu-2019

4) A ka gazetari kibernetik (operues online) kohe të mjaftueshme për hulumtim, redaktim dhe
publikim të lajmit?
a) Mendoj se po
b) Mendoj se jo.
c) Ndoshta pak.
d) Aspak
e) Varet prej rëndësisë së lajmit
5) A ka presion nga bartës politik në mediume?
6) A mund të arrihet një ligj përkatës që shpifjet dhe shtrembërimi i fakteve në lajmet e plasuar
online të bëhen të dënueshme?
7) A shihni ndonjë ndryshim midis personave publikë dhe njerëzve të kyqur në politikë në
mënyrën se si ata trajtohen nga rrjetet shoqërore?
8) A mendoni se duhet të ketë një kufi deri ku mund të shkojë gazetari me lajmin e tij?

Po

Jo

Po

Jo

Po

Jo

Po

Jo

Po

Jo

Po

Jo

9)Sa ka mospërputhje mes lajmit në gazetat e shkruara dhe atyre online!
a) Shumë.
b) Nganjëherë.
c) Varet prej platformës.
d) Nuk ka.
e) Nuk e di.
10) A ka etikë në lajmet apo informata të tjera në mediat sociale sidomos për çështje politike?
11) Sa i përket mediave sociale kosovare, a duhet të arrihet një balancë midis interesit publik
dhe të drejtës për privatësi?

12) Meqë gjithsecili ndjehet publikues potencial i lajmeve në mediat online, sa ju pengon juve
ky fenomen?
a) Shumë më pengon.
b) Deri diku më pengon.
c) Nuk më pengon.
d) Është shqetësuese.
e) Është e drejtë e individit.
13) Sa ka mospërputhje ndërmjet informatave që merren me një klikim dhe atyre në qasje të
drejtpërdrejte nga ngjarja apo lajm i dorës së parë?
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a) Shumë.
b) Pak.
c) Aspak.
d) Nuk e di.
e) Besoj se ka.
14) Me pak fjalë si do ta vlerësonit situatën e etikës në publikimin e lajmit në rrjetet shoqërore në
Kosovë?
a) Industri mediatike me ndikim të theksuar.
b) Nxitëse debatesh dhe konkurrencë.
c) Problematike.
d) Realitet imponues.
e) Shpeshherë cenuese.
15) Zhvillimet e reja teknologjike, paraqitja e mediave online pra edhe të gazetave dhe mediave
tjera sociale, media ka ndryshuar qasjen e saj ndaj jetës private të njerëzve për të cilët
raporton? Çfarë mendoni se duhet të bëjë shoqëria mediatike në këtë drejtim?
a) Neutralitet.
b) Kontrollë të vazhdueshme të mediave online.
c) Bashkëpunim me komisionet e mediave për raportimin e mediave kredibile dhe atyre jokredibile
d) Ankesa për devijime.
e) Të kërkojë ndihmë të sinqertë qeveritare.
Faleminderit për bashkëpunim!
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ANEKSI 2

Intervistat me Gazetarë dhe Redaktorë
I/e nderuar, Z.znj_________________, unë quhem Lirie Aliu –kandidate në studime
doktorate (Shkenca Politike) pranë UEJL- Tetovë, dhe kryej hulumtim për temën ”Etika në
mediat sociale: rasti i Kosovës”. Kjo intervistë duhet të zhvillohet në mënyrë të vullnetshme
nga ana e juaj por, gjithsesi ju jeni i përzgjedhuri ynë pikërisht me arsyetimin se jeni ekspertë të
fushës së mediave dhe bartës të mediave konkrete për të bashkëbiseduar dhe marrë
informacione që do të ngritë cilësinë e hulumtimit tim shkencor mbi etikën në mediat sociale.
Do të ju isha mirënjohëse nëse ofroni kontributin tuaj në këtë hulumtim. (Në këtë intervistë të
shkruar i tërë bashkëbisedimi është i planifikuar me qëllim të grumbullimit të
informacioneve autentike).
1. Si e perceptoni fenomenin i shpërndarjes se lajmeve në rrjetet shoqërore me një klikim
të vetëm?
Përgjigje:
2. Çfarë mund të bëhet që të evitohen tejkalimet në mes të kufirit lajm-shpifje?
Përgjigje:
3. A ka gazetari kohe të mjaftueshme për hulumtim, redaktim dhe publikim të lajmit?
Përgjigje:
4. Sa ka mospërputhje ndërmjet informatave që merren me një klikim dhe atyre në qasje të
drejtpërdrejte nga ngjarja apo lajm i dorës së parë?
Përgjigje:
5. A ka presion nga bartës politik në mediume?
Përgjigje:
6. Meqë gjithsecili ndjehet publikues potencial sa ju pengon juve si botues dhe redaktorë
kjo konkurencë në ofrimin e lajmit?
Përgjigje:
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7. Çfarë duhet të ndihmojë qeveria dhe shoqëria civile për te ndihmuar integritetin dhe
kredibilitetin e mediave të ligjshme online si vlerë të shërbimit publik?
Përgjigje:
8. Sa ka mospërputhje mes lajmit në gazetat tradicionale dhe atyre onlinedhe Ku është
kufiri kur raportojmë ngjarje religjioze apo politike?
Përgjigje:
9. A mund të arrihet që shpifjet dhe shtrembërimi i fakteve në lajmet e plasuar online të
bëhen të dënueshme me një ligj përkatës?
Përgjigje:
10. Përse lajmet online ne fakt nuk përbejnë lajm të besueshëm me ҫ’rast mungon etika
gazetareske dhe cili është roli i qytetarëve dhe politikë-bërësve në këtë drejtim?
Përgjigje:

Ju faleminderit për kontributin e dhënë!

*Pozita,arritjet dhe detyra juaj ne mediumin përkatës: (...)
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ANEKSI 3
Intervista me Sociologe dhe Politologë
Data dhe vendi:
I/e nderuar,Z.znj___________________ unë quhem Lirie Aliu–kandidate në studime doktorate
pranë Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë (AP dhe Shkenca politike), dhe jam duke zhvilluar
një hulumtim disertacioni me temën,”Etika në mediat sociale: rasti i Kosovës”.Kjo intervistë duhet të
zhvillohet në mënyrë të vullnetshme nga ana e juaj. Ju jeni i përzgjedhuri ynë pikërisht me arsyetimin se
jeni ekspertë të fushës së sociologjisë dhe të politikës, andaj ne kemi nevojë për të bashkëbiseduar dhe
marrë informacione që do të ngritin cilësinë e hulumtimit tim shkencor. Do të ju isha tejet mirënjohëse
nëse jepni kontributin tuaj në këtë hulumtim. (Në këtë intervistë të standardizuar i tërë

bashkëbisedimi është i planifikuar me qëllim të grumbullimit të informacioneve autentike)
1. Cilat janë sipas jush stereotipat dhe paragjykimet që ndeshen më shpesh në shtyp, radio
dhe televizion?
Përgjigje:
2. Si i vlerësoni mediat kosovare dhe si arrihet një balance midis interesit publik dhe të
drejtës për privatësi?
Përgjigje:
3. Me pak fjalë si do ta vlerësonit situatën e etikës në publikimin e lajmit në rrjetet
shoqërore në Kosovë ?
Përgjigje:
4. A shihni ndonjë ndryshim midis personave publikë dhe njerëzve të kyçur në politikë në
mënyrën se si ata trajtohen nga rrjetet shoqërore?
Përgjigje:
5. A mendoni se me zhvillimet e reja teknologjike, me lindjen e mediave online dhe të
mediave sociale, media ka ndryshuar qasjen e saj ndaj jetës private të njerëzve për të
cilët raporton? Çfarë mendoni se duhet të bëjë shoqëria mediatike në këtë drejtim?
Përgjigje:
6. Mendoni se këto trend-e janë bërë pjesë e moralit të shoqërisë dhe kësisoj do të jetë e
vështirë të “shkulen” nga publikimet e vazhdueshme?
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Përgjigje:
7. Sa mund të ndikojë edukimi gazetaresk i mirëfilltë në këtë drejtim?
Përgjigje:
8. A mendoni se pjesëmarrja aktive të opinionit publik në procesin e komunikimit
përcaktohet shumë se çfarë cilësie dhe në çfarë shkalle do të bëhet ndërmjetësimi i etikës
gazetareske dhe si rrjedhojë e kësaj edhe informimi i vetë opinionit në përgjithësi?
Përgjigje:
9. A ka arsye që shpesh detyrojnë lexuesin e pasimeve online që të orientohet dhe të
vetëdijesohet mirë në (mos)përdorimin dhe (mos)shfrytëzimin e mediave me përmbajtje
”të këqija”?
Përgjigje:
10. Përse lajmet online ne fakt nuk përbejnë lajm të besueshëm ku mungon etika
gazetareske dhe cili është roli i qytetarëve dhe politikë-bërësve në këtë drejtim?
Përgjigje:

Ju faleminderit për kontributin e dhënë!

*Pozita, arritjet dhe ngritja profesionale e bashkëbiseduesit: (...)
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