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NJOFTIM PËR MEDIA 

 
Ditën e premte, në datën 01 dhjetor 2017, u zhvillua mbledhja e radhës së Autoritetit të Mediave 
Audiovizive (AMA), ku morën pjesë anëtarët e mëposhtëm: 
 
Gentian  SALA            Kryetar 
Sami  NEZAJ  Zëvendëskryetar 
Agron  GJEKMARKAJ Anëtar 
Gledis  GJIPALI  Anëtar 
Piro  MISHA  Anëtar 
Suela   MUSTA  Anëtar 
Zylyftar  BREGU   Anëtar 
 

AMA, pasi mori në shqyrtim çështjet e rendit të ditës, vendosi: 

1. Miratimin e vendimit “Mbi përcaktimin e pagesave për licencë/autorizim dhe shërbimet që kryhen 
nga Autoriteti i Mediave Audiovizive”. (Vendimi nr. 220, datë 01.12.2017); 

2. Miratimin e vendimit “Për çeljen e garës për dhënien e licencës komëtare të  transmetimit audio 
analoge dhe miratimin e dokumentacionit të licencimit”. (Vendimi nr. 221, datë 01.12.2017); 

3. Kalimin e të drejtave të licencës së subjektit audioviziv privat vendor “TV Adriamed” në shoqërinë 
“RTV ADRIA-MED”, zëvendësimin dhe rinovimin e licencës së shoqërisë “RTV ADRIA MED” sh.p.k., 
për subjektin audioviziv privat vendor “TV Adriamed’. (Vendimi nr. 222, datë 01.12.2017); 

4. Zëvendësimin dhe rinovimin e licencës së shoqërisë “6+1 Vlora” sh.p.k., për subjektin audioviziv 
privat vendor “Tv 6+1”, me licencë për transmetime audiovizive. (Vendimi nr. 222, datë 01.12.2017); 

5. Rinovimin e licencës së shoqërisë “F.K.T.” sh.p.k., për subjektin audio privat vendor “Radio Vlora”, 
për një periudhë 5 vjeçare”. (Vendimi nr. 223, datë 01.12.2017); 

6. Miratimin e ndryshimeve të ndodhura në strukturën e pronësisë së shoqërisë “Radio Sport” sh.p.k., 
si dhe ndryshimin e emërtimit të subjektit audio nga “Radio Sport” në “Radio Shqip”. (Vendimi nr. 
224, datë 01.12.2017); 

7. Pranimin e kërkesës së shoqërisë “Top Channel” sh.a., duke vendosur ndryshimin e emrit të 
shërbimit të programit audioviziv nga “MusicAl” në “Melody.TV”. (Vendimi nr. 225, datë 
01.12.2017); 

8. Rrëzimin e aplikimit dhe mosdhënien e autorizimit, subjektit person fizik Albi Malasi, për përsëritjen 
e shërbimit të programit audioviziv mbështetur në rrjet kabllor “Algen Net”. (Vendimi nr. 226, datë 
01.12.2017). 

 
Po ashtu, AMA, pasi shqyrtoi projektvendimin “Për miratimin e Kodit të Transmetimit për median 
audiovizive”, ra dakord t’a shtyjë vendimmarrjen për në mbledhjes e tij të radhës. 
 

Tiranë, 01 Dhjetor 2017                               
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Hyrje

Mënyra sesi mediat i mbulojnë çështjet e lidhura me 
fëmijët reflekton mendësinë dhe stereotipet ekzistuese 
sociale duke i përforcuar ose/dhe transformuar ato. 
Në këtë kontekst, analizimi i ligjërimit të prodhuar nga 
mediat mbi fëmijët në shoqëri është shumë i nevojshëm. 
Rëndësia e këtij studimi konsiston në mungesën e 
studimeve sistematike mbi portretizimin e fëmijëve në 
mediat shqiptare. Deri më tani, studimet e kësaj natyre 
janë përqendruar ose në situatën e përgjithshme të 
fëmijëve dhe të rinjve ose në analizën sasiore të mbulimit 
të tyre nga mediat, po rrallë në të dyja.

metodologjia
Studimi u krye duke analizuar rastet e ngjarjeve dhe 
temave të ndryshme në lidhje me problematikat e 
fëmijëve, duke mos u fokusuar vetëm në një kornizë 
kohore të caktuar, siç është vepruar në studime të 
mëparshme. Metodologjia e monitorimit u bazua në një 
qasje krahasuese ndërmjet kuadrit ligjor dhe rregullator 
për transmetimet audiovizive, Kodit të Transmetimit 
(sidomos kapitullit “Fëmijët në transmetimet 
audiovizive”) nga njëra anë, dhe praktikës gazetareske 
nga	ana	tjetër.	Po	kështu	duke	pasur	parasysh	specifikën	
e temës, roli i transmetuesit publik është trajtuar 
gjerësisht, për shkak të misionit që ka kjo media. 
Analizat janë sasiore, cilësore dhe krahasuese. Raporti 
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i monitorimit përfshin edhe rekomandimet përkatëse 
për aktorët e ndryshëm të interesuar.

Kufizimet	e	metodologjisë	kanë	të	bëjnë	me	trajtimin	
vetëm të një zhanri të transmetimeve,siç janë lajmet 
dhe edicionet informative. Një vështrim i thelluar do të 
përfshinte edhe kategori të tjera të medias elektronike 
siç	 janë	 reklamat,	 programet	 specifike	 për	 fëmijë,	
filmat,	këngët,	etj.

Veçori të medias elektronike në shqipëri
Media elektronike në Shqipëri ka një histori zhvillimi të 
vrullshëm pas vitit 1996, vit në të cilin u thye monopoli 
i transmetuesit publik me daljen e të parit televizion 
privat, Shijak TV. Deri në vitin 1999 kur u dhanë 
licencat e para kombëtare, tregu i medias elektronike 
u popullua me emra të rinj televizionesh dhe radiosh 
private me shtrirje lokale dhe kombëtare. Pas vitit 2000, 
megjithëse në vakum ligjor, u krijuan platformat e para 
dixhitale të medias elektronike dhe oferta televizive 
u pasurua ndjeshëm. Sipas të dhënave të konsultuara 
në faqen e Autoritetit të Medias Audiovizive, në 
qershor 2019 në Shqipëri vepronin 1 operator publik 
audioviziv, 6 subjekte private kombëtare dixhitale 
dhe 48 subjekte analoge private lokale të pajisura 
me licencë. Duke pasur parasysh që në platformat 
dixhitale numri i kanaleve televizivë është mbi 10, 
oferta	televizive	shumëfishohet.	Kanalet	tematike	për	
fëmijë janë 4: RTSH Fëmijë, Bang Bang dhe Junior TV të 
platformës Digitalb dhe Tring Tring e platformës Tring. 
Shumë prej këtyre operatorëve audiovizivë kanë prani 
edhe në internet, ndërsa disa prej tyre kanë zhvilluar 
dhe aplikacione të veçanta në telefonat inteligjentë.
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Studime të fundit1 kanë treguar se media elektronike 
në Shqipëri  karakterizohet nga përqendrimi në pak 
aktorë, pavarësi e pakët editoriale, treg i paformalizuar 
plotësisht për gazetarët dhe cilësi e ulët e programeve.

Në pikëpamje gazetareske, lajmet konsiderohen të 
politizuara dhe me një mbizotërim të temave politike2 
në menynë ditore të informacionit. Vërehen shkelje të 
Kodit të Etikës të përsëritura sidomos në pikëpamje 
të mbrojtjes së të dhënave personale, gjuhës së 
papërshtatshme, përdorimit të stereotipeve, etj.

Studime të mëparshme kanë vënë në dukje gjithashtu 
se portretizimi i fëmijëve në median elektronike 
mbetet problematik në sasi dhe cilësi. Një monitorim i 
vitit 20163, dëshmoi qartësisht se çështje që lidheshin 
drejtpërdrejt me të drejtat dhe mirëqenien e fëmijës 
janë pak të mbuluara nga lajmet. Për shembull, puna 
e	 fëmijëve	 zinte	 0.6%	 të	 kronikave,	 trafikimi	 2.6%	
dhe abuzimi i fëmijëve 4.6%. Tema të tjera që lidhen 
natyrshëm me fëmijët si zbavitja dhe sporti kishin një 
mbulim prej vetëm 2.6%. Monitorime më të afërta 
në kohë4	 e	 konfirmojnë	më	 tej	 këtë	prirje.	Kështu	në	
vitin 2018 për periudhën janar- dhjetor në median 

1 http://albania.mom-rsf.org/en/findings/media-concentration/
2 Sipas një raporti monitorimi nga AMA në tre televizione 

kryesore, koha kushtuar politikës dhe aktorëve politikë zë 
përkatësisht 51, 41,9 dhe 34.5 për qind, ndërkohë që për çështjet 
sociale koha është 15.17, 9.4 dhe 6.06 për qind.

3 Kaziaj, Emiliano, Fëmijët në lajmet televizive- Kërkim multi-
metodik i portretizimit dhe receptimit të fëmijëve në lajmet 
televizive shqiptare, punim doktorature, Universiteti i Gentit, 
Belgjikë, 2016

4 Observatori për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve, prezantim 
në	konferencën	“Fëmijët	dhe	edukimi	mediatik-	Përballës	fidave	
të reja”, 15 maj 2019



8 Valbona Sulçe Kolgeci

shqiptare (37 media të shkruara, 9 stacione TV, 47 
portale online) u transmetuan 868 ngjarje që lidhen 
me fëmijët të prezantuara në 4,386 artikuj. Fëmijët 
janë portretizuar si viktima në 15% të ngjarjeve, ose 
2% më pak se në vitin 2016.

Edhe monitorimi nga ana e AMA-s5 ka dëshmuar se 
televizionet informative, shpesh nga nxitimi për të 
qenë të parët, emetojnë përmbajtje të dëmshme për 
fëmijët, edhe pse në ritransmetim (edicione lajmesh) 
ato editohen. Nga ana tjetër, janë vërejtur programe 
argëtuese me fëmijë kur ata konsiderohen si “të 
rritur”; kanalet muzikore shfaqin klipe me përmbajtje 
të papërshtatshme për audiencën rinore, etj.

Konsumi i medias elektronike vazhdon të mbetet në 
krye të preferencave të grupmoshave të ndryshme, 
megjithëse vitet e fundit ka një rritje të lehtë të konsumit 
të mediave me bazë internetin. Një studim i vitit 20176, 
tregon se 60 përqind e të rinjve nuk shohin ose shohin 
pak TV, përkundrejt 40% të atyre që shohin nga 1 ose 
më shumë se 3 orë në ditë TV. Kategoritë kryesore që 
të	rinjtë	pëlqejnë	janë	filmat,	ndërsa	pjesa	e	aktualitetit	
dhe lajmet renditen tek më pak të preferuarat. 51% e 
të rinjve thanë se nuk ndiheshin të përfaqësuar, pasi 
programet për ta ishin të rralla dhe kjo grupmoshë 
ishte rrallë pjesë e emisioneve televizive. 29% e tyre 
mendojnë se grupmosha e tyre nuk portretizohet fare 
në televizion. Në këtë aspekt, fëmijët dhe të rinjtë 
shqiptarë	reflektojnë	prirjen	e	bashkëmoshatarëve	 të	

5 Arben Muka, “Mbrojtja e fëmijëve në transmetimet 
audiovizive”, prezantim në konferencën “Fëmijët dhe edukimi 
mediatik	-	Përballë	sfidave	të	reja”,	15	maj	2019

6 Media në prizmin e të rinjve, Instituti Shqiptari Medias, 2017
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tyre në Europë. Sipas një sondazhi të BE, audiencat e 
reja po shohin më pak TV. 67% e tyre shohin Youtube, 
51%	Netflix,	48%	Media	sociale	dhe	38%	televizion.	Ka	
një rënie 15% në vit të të rinjve që shohin TV.7

Vlerësimi kombëtar i sigurisë online nga UNICEF 
në	 vitin	 2018	 tregon	 se	 fëmijët	 në	 Shqipëri	 fillojnë	
navigimin në rrjet në moshën 9 vjeçare. Gjysma kanë 
gjithmonë akses online, ndryshe nga Holanda për 
shembull, ku pothuaj të gjithë fëmijët nga mosha 12 
vjeç kanë akses. Telefonat inteligjentë janë aparatet më 
të përdorur, përgjithësisht në bazë ditore. Nga kanalet, 
Youtube është më i përdoruri, ndjekur nga faqet e 
internetit dhe aplikacionet me afro 75 % të fëmijëve 
dhe më tej mediat sociale dhe whatsapp me 50%. 

Atëherë pse na duhet që të kemi portretizim të drejtë 
të fëmijëve? E para, sepse po i shtyjmë fëmijët dhe të 
rinjtë drejt platformave mediatike që janë më pak të 
kontrolluara e më pak të rregulluara siç është interneti, 
ku rreziku për dëmtim nga ana e përmbajtjeve 
mediatike është shumë i madh. I njëjti sondazh i UNICEF 
thotë se 14 % e fëmijëve në Shqipëri kanë përjetuar në 
internet diçka që i ka mërzitur, ku më shumë e prekur 
rezulton mosha 15-17 vjeç. 20% e fëmijëve nuk kanë 
folur kurrë me askënd për këto përvoja. 25% e fëmijëve 
janë shprehur të mërzitur nga mesazhet degraduese. 
Fëmijët shohin përmbajtje të dëmshme që lidhen me 
dhunën, vetëvrasjet ose vetëlëndimet. Indeksi evropian 
i abuzimit seksual dhe shfrytëzimit të fëmijëve online 
CSAE tregon se mbi 20% e fëmijëve pranojnë të gjitha 

7 Sannette Naeye, “Children and Media- How are they doing”, 
prezantim ne konferencën “Fëmijët dhe Edukimi mediatik - 
përballë	sfidave	të	reja”,	15	maj	2019	
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kërkesat për miqësi në rrjetet sociale. 25% kanë 
ndërvepruar me dikë që nuk e kanë njohur, 16% janë 
takuar me dikë pasi janë njohur online. 9% kanë pasur 
një përvojë të padëshiruar seksuale në internet. 33% 
e fëmijëve të moshës 9-11 vjeç e përdorin kamerën e 
kompjuterit pa mbikëqyrje nga prindërit.

E dyta, sepse pjesa tjetër e shoqërisë që do të thotë 
të rriturit dhe midis tyre politikëbërësit, vazhdon ta 
ketë televizionin burimin kryesor të informacionit. 
Për pasojë, një fokusim më i madh tek të drejtat e 
fëmijëve do të krijonte trysninë e nevojshme për 
ndërhyrje energjike në mbrojtje të këtyre të drejtave 
dhe	ndërgjegjësim	më	të	madh	të	shoqërisë	për	sfidat	
me të cilat përballen fëmijët.

E treta dhe jo më pak e rëndësishme, sepse raportimi 
pa etikë dhe në shkelje të të drejtave të fëmijëve 
për privatësi, ka pasoja të rënda në jetën e tyre të 
mëpasshme.

Kuadri ligjor për transmetimet audiovizive 
dhe fëmijët
Për të kuptuar rëndësinë që u jepet fëmijëve në 
transmetimet audiovizive mjafton të themi se nga 14 
faqe që ka gjithsej Kodi i Transmetimit, seksioni “Për 
fëmijët” është plot 4 faqe. Kjo do të thotë se 28% e 
rregullave i përket raportit të fëmijëve me reklamat, 
programet	televizive	dhe	intervistimit	apo	identifikimit	
të fëmijëve në ngjarje mediatike. Ky është një parim 
i përgjithshëm që zbatohet në shumë vende nisur 
nga pozita specifike e fëmijëve në shoqëri. Konventa 
mbi të Drejtat e Fëmijëve, miratuar nga Asambleja 
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e Përgjithshme e OKB-së më 20 nëntor 1989 dhe 
ratifikuar nga Shqipëria më 27 shkurt 1992 është një 
dokument tjetër i rëndësishëm që përfshin edhe të 
drejtën e fëmijës për lirinë e shprehjes dhe të mendimit. 
Po kështu, Direktiva Evropiane për Shërbimet 
Audiovizive (e përmirësuar) është detyruese për 
vendet anëtare të Bashkimit Europian, ose në procesin 
e anëtarësimit. 

Kushtetuta e Shqipërisë sanksionon se “fëmijët, të 
rinjtë, gratë shtatzëna dhe nënat e reja kanë të drejtën 
e një mbrojtjeje të veçantë nga shteti.”Nga ana tjetër, 
Kuadri ligjor dhe nënligjor mbi transmetimet audio/
audiovizive, Kodi i Transmetimit i AMA-s (11.12.2017) 
dhe Rregullorja “Komunikimet audio dhe/ose 
audiovizive me natyrë tregtare format, kushtet dhe 
koha ditore e lejuar për transmetimin e reklamave” 
(19.03.2018) përbëjnë bazën e nevojshme të mbrojtjes 
së fëmijëve në programet audiovizive.

Ndër të gjitha këto, Kodi i Transmetimit konsiderohet 
dokumenti themelor në rregullimin e veprimtarisë 
së OSHMA-ve. Kodi i Transmetimit përmban dhe 
përcakton parimet, rregullat, kërkesat dhe praktikat 
e transmetimeve audiovizive në Republikën e 
Shqipërisë. Në pikën 1.4 të Kodit thuhet : “Veprimtaria 
e transmetimeve audiovizive respekton në mënyrë të 
veçantë të drejtat, interesin më të lartë të fëmijës, si dhe 
kërkesat morale e ligjore për mbrojtjen e të drejtave 
të fëmijëve.”  E njëjta gjë ritheksohet në pikën 1.16: 
“Transmetimet audiovizive duhet të promovojnë dhe të 
mbrojnë mirëqenien, shëndetin e zhvillimin harmonik 
moral	e	fizik		të		fëmijëve.		Parimi	i	interesit	më		të		lartë		
për  mbrojtjen  e  fëmijëve  duhet  të  jetë  parësor  në  
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çdo  vendimmarrje  për transmetimin,  programimin,   
pjesëmarrjen   apo   informacionet   për   ta,   në   mediat   
audio   dhe/ose   audiovizive.”

Seksioni për programet informative- që janë dhe fokusi 
i këtij studimi, sanksionojnë se “OSHMA-të duhet të jenë 
veçanërisht të kujdesshme në respektimin e të drejtave 
të fëmijëve në rastet e raportimit të rasteve kur fëmijët 
janë viktima apo autorë të ngjarjeve të dhunshme, 
bullizmit, dhunës seksuale, krimeve të rënda, etj“, si 
dhe“OSHMA-të nuk lejohet të transmetojnë programe 
që shfaqin ose komunikojnë dhe nxisin te fëmijët sjellje 
të	dhunshme	dhe	pornografike,	pjesëmarrjen	e	tyre	në	
konflikte	etj.”

Seksioni 5 i Kodit të Transmetimit i kushtohet fëmijëve 
në transmetimet audiovizive.

“Çdo fëmijë gëzon të drejtën e marrjes së një informacioni 
të përshtatshëm, si dhe të drejtën e fjalës, të shprehjes 
së mendimit dhe të marrjes në konsideratë si një individ 
me të drejta të patjetërsueshme. Zbatimi i një tërësie 
parimesh e rregullash, që i japin përparësi interesit të 
lartë të fëmijës dhe që vendosin në qendër fëmijën, është 
mëse i domosdoshëm. 

Parime të tjera bazë janë garantimi i mbrojtjes së 
fëmijëve, e drejta absolute e fëmijës për privatësi, luftimi 
i paragjykimeve, diskriminimit dhe stereotipeve në 
shoqëri, vërtetësia dhe saktësia e konfirmuar e raportimit 
të ngjarjeve që lidhen me fëmijët, e drejta e pjesëmarrjes 
së fëmijëve, si dhe parimi shumë i rëndësishëm që e 
vendos median në shërbim të fëmijëve.”



13Portretizimi i fëmijëve në median elektronike

Më pas vijojnë rregullat për  realizimin dhe zbatimin 
e parimeve të mësipërme nga Ofruesit e Shërbimit 
Mediatik Audioviziv, të cilat do t’i shohim më në detaje 
në analizën e gjetjeve të monitorimit.

Kodi i Etikës së Gazetarit është një dokument tjetër 
themelor që trajton gjithashtu raportin e gazetarëve 
me fëmijët. Varianti i përmirësuar i vitit 20188 i Kodit, 
me përfshirjen edhe të parimeve etike për median 
online, në kapitullin 4 që merret me marrëdhëniet 
me burimet thotë se “Media duhet të ushtrojë kujdes 
të posaçëm kur merret me burime që janë anëtarë të 
grupeve vulnerabël, të tillë si fëmijë dhe të rinj, viktima 
të dhunës apo pakica.” Në kapitullin 11 “Nxitja e krimit 
dhe dhunës”, Kodi kërkon që media të raportojë me 
kujdes dhe ndjeshmëri dhe të trajtojë me maturi 
identifikimin	e	viktimave	dhe	dëshmitarëve	të	krimit:	
“Në rastet kur ka të bëjë me sulme seksuale, media nuk 
duhet	të	identifikojë	viktimat	përveç	rasteve	kur	japin	
pëlqimin me vullnetin e tyre.”

8 Kodi i etikës së gazetarit, Instituti Shqiptar i Medias, 2018
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1 
FëmijëT në lajme 2019- PaK numra, 

sHumë Probleme

1.1 Veçori të raportimit gazetaresk
Për të analizuar portretizimin e fëmijëve në lajme, 
u morën në shqyrtim një kampion kronikash të 
transmetuara në median elektronike gjatë vitit 2019. 
Kampioni iu nënshtrua një analize sistematike për 
të	 identifikuar	 ngjarje	 me	 fokus	 kryesor	 fëmijët	 ose	
çështje të lidhura me fëmijët. 

Monitorimi përfshiu dy javë të plota në katër televizione 
kombëtare, tre private dhe një publik. Arsyeja për këtë 
periudhë kohore motivohet nga përpjekja për të kapur 
sa më shumë kohë monitorimi duke qenë se edicionet e 
lajmeve janë pothuaj të njëjta nga pikëpamja e mbulimit 
të ngjarjeve të ditës,  me dallime të vogla vetëm në pjesët 
e kulturës dhe soft news. Arsyeja tjetër ka të bëjë me 
ndryshimin e klimës së ngjarjeve politike në Shqipëri 
pas djegies së mandateve nga opozita, çka e zhvendosi 
në mënyrë të natyrshme fokusin e lajmeve te politika, 
më shumë se në ditët e zakonshme. Pra monitorimi 
ka mbuluar një periudhë “normale” të funksionimit të 
shtetit dhe një periudhë krize/ jonormale.

Gjithsej u monitoruan 400 kronika televizive në 14 
ditë, të ndara përkatësisht 4-10 shkurt 2019 dhe 4-10 
mars 2019. Me një mesatare kronikash prej 15 lajme 
në ditë, u mat përqindja e kronikave që kanë në qendër 
fëmijët në të katër televizionet.
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U monitoruan edicionet qendrore informative të 
mbrëmjes, të cilat konsiderohen se pasqyrojnë ngjarjet 
e ditës, të gjetura në faqen online të televizioneve 
përkatëse në javën 4-10 shkurt 2019 dhe 4-10 mars 
2019. Analiza mori në shqyrtim një sërë elementësh 
të kronikave televizive si burimet, gjuha, imazhet, etj. 
Ajo që u vu re është uniformiteti i temave të lajmeve, 
megjithëse disa televizione përpiqen të kenë një fokus 
më të veçantë. 

Televizioni Periudha e 
monitorimit

Numri i 
kronikave 
gjithsej

Kronika 
për fëmijë

RTSH 4.2.2019-10.2.2019 93 2

Vizion Plus 4.2.2019-10.2.2019 105 6

Top Channel 4.03.2019-10.3.2019 80 3

Klan TV 4.2.2019-10.2.2019 112 9

E	paraqitur	grafikisht,	pamja	do	ishte	si	më	poshtë:

Nga 400 kronika, vetëm 20 u konstatuan si të lidhura me fëmijët ose problematikat e tyre.Kjo 
përbën vetëm 5 për qindtë numrit total tëkronikave të transmetuara në 14 ditë. Një numër 
jashtëzakonisht i ulët krahasuar me peshën dhe problematikën e trajtimit të këtij segmenti të 
popullsisë9. Interesant është se kjo shifër 5% është konstatuar edhe në monitorimin e shtypit për
temat e fëmijëve në vitin 2014 nga ISHM10.

9 Në 1 janar 2019 në Shqipëri sipas INSTAT-it jetonin 700 mijë e 615 fëmijë të moshës 0-18 vjeç. Nga 
këta, 493.424 janë të moshës 0-14 vjeç. Një popullsi e konsiderueshme që përkthyer në terma audience 
do të përbënin afro 24%.
10Tëvegjël, portërëndësishëm- Studimpërfëmijëtnështypin e shkruar, ISHM, 2014
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Nga 400 kronika, vetëm 20 u konstatuan si të lidhura 
me fëmijët ose problematikat e tyre. Kjo përbën vetëm 
5 për qind të numrit total të kronikave të transmetuara 
në 14 ditë. Një numër jashtëzakonisht i ulët krahasuar 
me peshën dhe problematikën e trajtimit të këtij 
segmenti të popullsisë9. Interesant është se kjo shifër 
5% është konstatuar edhe në monitorimin e shtypit 
për temat e fëmijëve në vitin 2014 nga ISHM.10

9 Në 1 janar 2019 në Shqipëri sipas INSTAT-it jetonin 700 mijë e 
615 fëmijë të moshës 0-18 vjeç. Nga këta, 493.424 janë të moshës 
0-14 vjeç. Një popullsi e konsiderueshme që përkthyer në terma 
audience do të përbënin afro 24%.

10 Të vegjël, por të rëndësishëm - Studim për fëmijët në shtypin e 
shkruar, ISHM, 2014

Kjo rrallësi mund të shpjegohet me një tipar të kahershëm të lajmeve televizive në Shqipëri që 
mbizotërohen nga politika dhe Tirana. Ky tipar bën që çështje ku fëmijët priren të shfaqen më 
tepër si arsimi, shëndetësia apo problemet sociale të mbeten në periferi të vëmendjes mediatike. 
Është për të ardhur keq që në një edicion qendror informativ të një televizioni kombëtar në 
Shqipëri- që mbetet një vend në zhvillim, gjen vend lajmi për panairin e makinave të luksit për 
tri ditë me radhë dhe nuk gjen vend lajmi për situatën e epidemisë së fruthit te fëmijët.
Shpjegime të tjera, siç dalin nga intervistat me vetë gazetarët që raportojnë11, mund të gjenden në
politikat editoriale të televizioneve dhe mungesën e interesit të kryeredaktorëve për lajme që
lidhen me të drejtat e fëmijëve.

1.2 Tematika

Nëse shohim më pas temat e trajtuara në këto raportime të pakta, sërish kemi një portretizim 
negativ të fëmijëve. Vendin më të madh e zënë rastet e abuzimeve seksuale, fëmijët në konflikt 
me ligjin, ndjekur nga çështjet e arsimit, shëndetësisë, mbrojtjes nga interneti dhe emigrimi. 
Sipas monitorimevetë mëparshme që janë bërë për këtë grupmoshë (Kaziaj 2016), kjo është një 
prirje që vazhdon dhe lidhet pikërisht me qasjen sensacionaliste të lajmeve që aplikohet në 
televizionet tona.

11Kaziaj, Emiliano, Fëmijëtnëlajmettelevizive- Kërkim multi-
metodikiportretizimitdhereceptimittëfëmijëvenëlajmetteleviziveshqiptare, punimdoktorature, 
UniversitetiiGentit, Belgjikë, 2016 

Fëmijët në lajme

Kronika gjithsej

Kronika për 
fëmijët

5 %

                                                            

Kjo rrallësi mund të shpjegohet me një tipar të 
kahershëm të lajmeve televizive në Shqipëri që 
mbizotërohen nga politika dhe Tirana. Ky tipar bën që 
çështje ku fëmijët priren të shfaqen më tepër si arsimi, 
shëndetësia apo problemet sociale të mbeten në periferi 
të vëmendjes mediatike. Është për të ardhur keq që 
në një edicion qendror informativ të një televizioni 
kombëtar në Shqipëri- që mbetet një vend në zhvillim, 
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gjen vend lajmi për panairin e makinave të luksit për 
tri ditë me radhë dhe nuk gjen vend lajmi për situatën 
e epidemisë së fruthit te fëmijët. Shpjegime të tjera, siç 
dalin nga intervistat me vetë gazetarët që raportojnë11, 
mund të gjenden në politikat editoriale të televizioneve 
dhe mungesën e interesit të kryeredaktorëve për lajme 
që lidhen me të drejtat e fëmijëve.

1.2 Tematika
Nëse shohim më pas temat e trajtuara në këto raportime 
të pakta, sërish kemi një portretizim negativ të fëmijëve. 
Vendin më të madh e zënë rastet e abuzimeve seksuale, 
fëmijët	në	konflikt	me	ligjin,	ndjekur	nga	çështjet	e	arsimit,	
shëndetësisë, mbrojtjes nga interneti dhe emigrimi. 
Sipas monitorimeve të mëparshme që janë bërë për këtë 
grupmoshë (Kaziaj 2016), kjo është një prirje që vazhdon 
dhe lidhet pikërisht me qasjen sensacionaliste të lajmeve 
që aplikohet në televizionet tona.

Kronika për fëmijët
abuzim seksual

fëmijë në konflikt me 
ligjin

shëndetësi

arsim

siguria online

1.2.1 Fëmijët dhe abuzimi me ta

Në kategorinë për abuzim seksual mbizotëron narrativa e faktit, me detaje përshkruese dhe 
procedurale, me pak burime ekspertësh si psikologë, sociologë, juristë, ose mësues kur bëhet
fjalë për dukuri si bullizmi në shkolla.Më poshtë janë disa nga titujt e kronikave të monitoruara 
gjatë periudhës së përmendur në 4 televizionet e sipërpërmendura:

Titujt në kategorinë “abuzim seksual”:

“Burg 7 djemve përdhunues”; 

“Spiropali- Me përdhunime bëhen filma/zëdhënësja e qeverisë reagon pas rastit të 13 vjeçares 
nëKavajë”;

“Rritet dhuna ndaj grave dhe vajzave- studimi 66 për qind e të rinjve njohin një të dhunuar”;

11 Kaziaj, Emiliano, Fëmijët në lajmet televizive - Kërkim multi 
-metodik i portretizimit dhe receptimit të fëmijëve në lajmet 
televizive shqiptare, punim doktorature, Universiteti i Gentit, 
Belgjikë, 2016.
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1.2.1 Fëmijët dhe abuzimi me ta

Në kategorinë për abuzim seksual mbizotëron narrativa 
e faktit, me detaje përshkruese dhe procedurale, me 
pak burime ekspertësh si psikologë, sociologë, juristë, 
ose	mësues	 kur	 bëhet	 fjalë	 për	 dukuri	 si	 bullizmi	 në	
shkolla. Më poshtë janë disa nga titujt e kronikave 
të monitoruara gjatë periudhës së përmendur në 4 
televizionet e sipërpërmendura:

Titujt në kategorinë “abuzim seksual”:

“Burg 7 djemve përdhunues”; 

“Spiropali- Me përdhunime bëhen filma/zëdhënësja e 
qeverisë reagon pas rastit të 13 vjeçares në Kavajë”;

“Rritet dhuna ndaj grave dhe vajzave- studimi 66 për 
qind e të rinjve njohin një të dhunuar”;

“Kosovë, burg mësuesit përdhunues- akuzohet për 
abuzim seksual me 16 vjeçaren”;

“Marshim në Tiranë për Kavajën, qytetarët 
solidarizohen me të miturën e abuzuar”;

“14 vjeçarja u përdhunua për 3 muaj, adoleshentët e 
shantazhonin me video, gjykata i lë në burg”;

“Si ndodhi ngjarja e Kavajës- zbardhen dëshmitë në 
Prokurori”;

“Kosovë- polici dhe mësuesi abuzuan me 16 vjeçaren, 
protesta në Prishtinë për burgosjen e monstrës”; etj.

Pak ose aspak përmendet sistemi i mbrojtjes së 
fëmijëve, strukturat shtetërore të ngarkuara për këtë 
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qëllim si Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve në Bashki, 
bashkëpunimi midis policisë, shkollës e gjykatave, 
konteksti social, baza ligjore, etj.

Në	 kategorinë	 “Fëmijët	 në	 konflikt	 me	 ligjin”,	 qasja	
është problemore, duke e vënë theksin tek mungesa e 
mekanizmave rehabilitues për të miturit. 

P.sh, në kronikën “Mungojnë shkollat e riedukimit- 
Të miturit nën 14 vjeç që bëjnë krime, rrezik për 
shoqërinë”12, shqetësimi ngrihet nëpërmjet ekspertëve 
si juristë dhe psikologë si burime autoritarë për 
çështjen	në	fjalë.

12 Vizion Plus TV, 10 shkurt 2019

“Kosovë, burg mësuesit përdhunues- akuzohet për abuzim seksual me 16 vjeçaren”;

“Marshim në Tiranë për Kavajën, qytetarët solidarizohen me të miturën e abuzuar”;

“14 vjeçarja u përdhunua për 3 muaj, adoleshentët e shantazhonin me video, gjykata i lë në
burg”;

“Si ndodhi ngjarja e Kavajës- zbardhen dëshmitë në Prokurori”;

“Kosovë- polici dhe mësuesi abuzuan me 16 vjeçaren, protesta në Prishtinë për burgosjen e 
monstrës”; etj.

Pak ose aspak përmendet sistemi i mbrojtjes së fëmijëve, strukturat shtetërore të ngarkuara për
këtëqëllim si Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve në Bashki, bashkëpunimi midis policisë, shkollës e 
gjykatave, konteksti social, baza ligjore, etj.

Në kategorinë “Fëmijët në konflikt me ligjin”, qasja është problemore, duke e vënë theksin tek 
mungesa e mekanizmave rehabilitues për të miturit.

P.sh, në kronikën “Mungojnë shkollat e riedukimit- Të miturit nën 14 vjeç që bëjnë krime, rrezik 
për shoqërinë12”, shqetësimi ngrihet nëpërmjet ekspertëve si juristë dhe psikologë si burime 
autoritarë për çështjen në fjalë.

Në foto: Fragment nga kronika e Vizion Plus

12Vizion Plus TV, 10 shkurt 2019
                                                            

Në foto: Fragment nga kronika e Vizion Plus
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Megjithëse problemi qëndron, përgjithësimi që bëhet 
duke mos dhënë shifra (për shembull në grupmoshën 
nën 14 vjeç, prej 400 mijë vetash, sa janë ata që bëjnë 
krime?) nuk jep përmasat reale të fenomenit, duke 
kontribuar në portretizimin e një brezi negativ. 

“Në Shqipëri 31 të mitur të moshave 14 deri 18 vjeç 
vuajnë aktualisht dënimin në institucionin e vetëm 
të posaçëm në Kavajë, i hapur që në vitin 2009 vetëm 
për këtë kategori. Por për moshën nën 14 vjeç ligjet 
shqiptare nuk parashikojnë asnjë trajtim. Megjithëse 
prej më shumë se 1 viti ka hyrë ne fuqi edhe kodi penal për 
të miturit dhe janë ngritur edhe seksionet e veçanta në 
gjykata, ekspertët shikojnë si domosdoshmëri ndërhyrje 
të tjera.”13

 

1.2.2 Fëmijët në shkollë

Një nga kategoritë më të natyrshme që lidhet 
drejtpërdrejtë me fëmijët është arsimi, por për arsye 
që i shpjeguam më lart, lajmet nga arsimi zënë një 
vend	 të	 papërfillshëm	 në	 edicionet	 informative.	 Në	
dy javë të plota të monitoruara, nuk u gjet asnjë lajm 
nga arsimi nëntëvjeçar. Duhet thënë se monitorimi 
përkoi me periudhën e protestave studentore, por 
edhe në periudha të tjera, arsimi parauniversitar 
ka përgjithësisht një vëmendje më të vogël se ai 
universitar,duke i konsideruar fëmijët e ciklit bazë si 
të parëndësishëm për vendimet që merren për ta në 
shkolla. Gjatë periudhës së monitoruar, vetëm një 

13 po aty
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kronikë i jep zë një situate në shkollën e mesme në 
Peshkopi, e cila portretizon maturantë që dalin në 
mbrojtje të mësueses së tyre që është larguar nga puna. 
Kjo është një praktikë e mirë, që do të duhet të zbatohet 
edhe në raste të tjera, ku fëmijët janë protagonistë.

“Bojkot mësimor në Peshkopi, nxënësit e gjimnazit 
protestojnë për largimin e mësueses”

Megjithëse problemi qëndron, përgjithësimi që bëhet duke mos dhënë shifra (për shembull në 
grupmoshën nën 14 vjeç, prej 400 mijë vetash, sa janë ata që bëjnë krime?) nuk jep përmasat 
reale tëfenomenit, duke kontribuar nëportretizimin e një brezi negativ. 

“Në Shqipëri 31 të mitur të moshave 14 deri 18 vjeç vuajnë aktualisht dënimin në institucionin e 
vetëm të posaçëm në Kavajë, i hapur që në vitin 2009 vetëm për këtë kategori. Por për moshën 
nën 14 vjeç ligjet shqiptare nuk parashikojnë asnjë trajtim. Megjithëse prej më shumë se 1 viti 
ka hyrë ne fuqi edhe kodi penal për të miturit dhe janë ngritur edhe seksionet e veçanta në
gjykata, ekspertët shikojnë si domosdoshmëri ndërhyrje të tjera.”13

1.2.2 Fëmijët në shkollë

Një nga kategoritë më të natyrshme që lidhet drejtpërdrejtë me fëmijët është arsimi, por për arsye 
që i shpjeguam më lart, lajmet nga arsimi zënë një vend të papërfillshëm në edicionet 
informative. Në dy javë të plota të monitoruara, nuk u gjetasnjë lajm nga arsiminëntëvjeçar.
Duhet thënë se monitorimi përkoi me periudhën e protestave studentore, por edhe në periudha të
tjera, arsimi parauniversitar ka përgjithësisht një vëmendje më të vogël se ai universitar,duke i
konsideruar fëmijët e ciklit bazë si të parëndësishëm për vendimet që merren për ta në
shkolla.Gjatë periudhës së monitoruar, vetëm një kronikë i jep zë një situate në shkollën e 
mesme në Peshkopi, e cila portretizon maturantë qëdalin në mbrojtje të mësueses së tyre qëështë
larguar nga puna. Kjo është një praktikë e mirë, që do të duhet të zbatohet edhe në raste të tjera, 
ku fëmijët janë protagonistë.

“Bojkot mësimor në Peshkopi, nxënësit e gjimnazit protestojnë për largimin e mësueses”

13poaty
                                                            Në foto: Fragment nga kronika e TCH, 7 mars 2019

1.2.3 Fëmijët dhe shëndeti

Në kategorinë e lajmeve për shëndetësinë, pjesën më të 
madhe të kronikave e zënë virozat e stinës, më shumë 
si këshilla për prindërit, informacione utilitare si dhe 
një kronikë problemore për alkoolin te fëmijët. 

Titujt që përdoren në kësi rastesh janë informativë 
sasiorë p.sh: “Elbasani- spitali pediatrik, 150 raste në 
ditë”
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Tek kronika e shitjes së paligjshme të alkoolit- në 
foto më lart, theksi vendoset tek moszbatimi i ligjit të 
mbrojtjes së fëmijëve nga alkooli nga ana e Inspektoratit 
Shtetëror të Shëndetësisë. Kronika përdor me sukses 
inskenimin për të provuar se ligji nuk zbatohet dhe e 
bën këtë në përputhje me Kodin e Etikës, duke treguar 
se ka marrë leje te prindërit e fëmijëve:

“Ndonëse ka një ligj për mbrojtjen e të miturve nga 
alkooli, askush nuk e respekton atë as nëpër lokale dhe 
as nëpër dyqane. Me lejen e prindit që i shoqëronte,u 
kërkuam dy nxënësve që ktheheshin nga shkolla të na 
blinin birrë në dyqanin më të afërt. Ata e kryen porosinë 
me sukses.”

Kronika përdor të dhëna nga Instituti i Shëndetit 
Publik,	i	cili	flet	për	pasojat	e	përdorimit	të	alkoolit	në	
grupmoshën e adoleshentëve. Megjithatë, raportimi 
i	 të	 dhënave	 reflekton	një	paragjykim	gjinor,	 sipas	 të	
cilit djemtë janë më të prirur për të konsumuar alkool 
sesa vajzat.

Në foto: Fragment nga kronika e TCH, 7 mars 2019

1.2.3 Fëmijët dhe shëndeti

Në kategorinë e lajmeve për shëndetësinë, pjesën më të madhe të kronikave e zënë virozat e 
stinës, më shumë si këshilla për prindërit, informacione utilitare si dhe njëkronikë problemore
për alkoolin te fëmijët. 

Titujt që përdoren në kësi rastesh janëinformativë sasiorë p.sh: “Elbasani- spitali pediatrik, 150 
raste në ditë”

Tek kronika e shitjessë paligjshme tëalkoolit- në foto më lart, theksi vendoset tek moszbatimi i
ligjit të mbrojtjes së fëmijëve nga alkooli nga ana e Inspektoratit Shtetëror të Shëndetësisë.
Kronika përdor me sukses inskenimin për të provuar se ligji nuk zbatohet dhe e bën këtë në
përputhje me Kodin e Etikës, duke treguar se ka marrë leje te prindërit e fëmijëve:

“Ndonëse ka një ligj për mbrojtjen e të miturve nga alkooli, askush nuk e respekton atë as nëpër 
lokale dhe as nëpër dyqane. Me lejen e prindit që i shoqëronte,ukërkuam dy nxënësve që
ktheheshin nga shkolla të na blinin birrë në dyqanin më të afërt. Ata e kryen porosinë me 
sukses.”
Kronika përdor të dhëna nga Instituti i Shëndetit Publik, i cili flet për pasojat e përdorimit 
tëalkoolit në grupmoshën e adoleshentëve. Megjithatë, raportimi i të dhënave reflekton një 
paragjykim gjinor, sipas të cilit djemtë janë më të prirur për të konsumuar alkool sesa vajzat.
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“Nxënësit e shkollës dhe jo vetëm janë të ekspozuar në 
konsumin e alkoolit. Madje, në një raport të Institutit 
të Shëndetit Publik thuhet se jo vetëm djemtë e kësaj 
moshe, por edhe vajzat konsumojnë alkool dhe e 
kanë shumë të lehtë për ta siguruar. Brenda një jave, 
1 në 6 nxënës tregon se ka konsumuar alkool. Dhe po 
kështu, 18.2% e të anketuarave kanë deklaruar se për 
shkak të konsumit të alkoolit ishin përfshirë në debate të 
forta dhe 14.2% e tyre janë shprehur se janë përfshirë në 
ndeshje fizike si efekt i konsumit të alkoolit.”

Kronika mbyllet me konstatimin se ligji nuk zbatohet, 
ndërkohë që nuk ka një reagim nga Inspektorati 
Shëndetësor për këtë situatë dhe as ofrohen 
informacione për zgjidhje të mundshme të kësaj situate. 

“Në bazë të ligjit të mbrojtjes së të miturve nga 
alkooli duhet që Inspektorati Shëndetësor Shtetëror 
të kontrollojë zbatimin e tij. Madje, nisma më e fundit 
e Ministrisë së Shëndetësisë është që lokalet pranë 
shkollave nuk do të lejohet që të tregtojnë alkool. Por, 
si gjithmonë, ne kemi ligje të shkruara shumë mirë, 
ndërkohë që në terren ndodh e kundërta.”

1.2.4 Fëmijët dhe teknologjia

Ka një vëmendje në rritje për fëmijët dhe teknologjinë, 
kryesisht të nxitura nga aksione të aktorëve të tjerë si 
organizata ndërkombëtare apo lokale që bëjnë thirrje 
për më shumë kujdes në mbrojtjen e fëmijëve. Për 
shembull,në kronikën e mëposhtme vihet theksi te një 
studim i UNICEF-it për sigurinë online të fëmijëve në 
Shqipëri. Nën titullin “UNICEF- 25 për qind e fëmijëve 
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bisedojnë me të panjohur online, 16% kanë takuar dikë”, 
kronika i bën jehonë situatës alarmante të përdorimit 
të internetit nga fëmijët shqiptarë.

“Fëmijët mbi moshën 9 vjeç në Shqipëri kanë akses të palimituar në internet. Një raport i
UNICEF ka nxjerrë në pah se 77% e fëmijëve përdorin telefonin çdo ditë dhe qëndrojnë
mesatarisht 3 orë online, duke përdorur edhe kamerën pa dijeninë e prindërve. “Eksperienca e 
fëmijëve shqiptarë nuk ka asnjë ndryshim me atë të fëmijëve te vendet e tjera. Shumica e fëmijëve 
të moshës 9 vjeç kanë akses në internet përmes celularit, tabletit dhe kompjuterit”. Shifrat bëhen 
alarmante kur sheh se 25% e fëmijëve bisedojnë online me dikë që nuk e njohin në jetën reale, 
dhe 16% kanë shkuar më tej duke takuar dikë që e kanë njohur fillimisht në internet. 

Me zërin e ekspertit, kronika është një thirrje ndaj strukturave shtetërore dhe shoqërore që të
përgatiten për të përballuar më mirë sfidat e përdorimit të internetit nga fëmijët. 

“Bullizimi online është një nga risqet më të përhapura në kohën dixhitale, ndaj ngritja e 
strukturave eficente për të mbrojtur të miturit mbetet një sfidë. Në Shqipëri janë vetëm disa 
njerëz që mund të jenë të përgatitur mjaftueshëm për të adresuar këto çështje si në shoqërinë
civile, ashtu dhe strukturat ligjore”.

Si përfundim, mund të themi se tematika për fëmijët në lajme, përveçse e pakët, është e varfër
dhe klishe. Ajo nuk pasqyron jetën e larmishme të fëmijëve dhe sidomos potencialin e tyre 
pozitiv për të qenë qytetarë me të drejta të barabarta në shoqëri. Në vend të kësaj, lajmet 
vizatojnë një brez fëmijësh të abuzuar ose në rrezik abuzimi, në konflikt me ligjin dhe rrezik për
shoqërinë, një brez që konsumon alkol, që nuk lexon, duke konfirmuar statusin e një kategorie të

“Fëmijët mbi moshën 9 vjeç në Shqipëri kanë akses të 
palimituar në internet. Një raport i UNICEF ka nxjerrë 
në pah se 77% e fëmijëve përdorin telefonin çdo ditë 
dhe qëndrojnë mesatarisht 3 orë online, duke përdorur 
edhe kamerën pa dijeninë e prindërve. “Eksperienca 
e fëmijëve shqiptarë nuk ka asnjë ndryshim me atë të 
fëmijëve te vendet e tjera. Shumica e fëmijëve të moshës 
9 vjeç kanë akses në internet përmes celularit, tabletit 
dhe kompjuterit”. Shifrat bëhen alarmante kur sheh se 
25% e fëmijëve bisedojnë online me dikë që nuk e njohin 
në jetën reale, dhe 16% kanë shkuar më tej duke takuar 
dikë që e kanë njohur fillimisht në internet. 
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Me zërin e ekspertit, kronika është një thirrje ndaj 
strukturave shtetërore dhe shoqërore që të përgatiten 
për	 të	 përballuar	 më	 mirë	 sfidat	 e	 përdorimit	 të	
internetit nga fëmijët. 

“Bullizimi online është një nga risqet më të përhapura 
në kohën dixhitale, ndaj ngritja e strukturave eficente 
për të mbrojtur të miturit mbetet një sfidë. Në Shqipëri 
janë vetëm disa njerëz që mund të jenë të përgatitur 
mjaftueshëm për të adresuar këto çështje si në shoqërinë 
civile, ashtu dhe strukturat ligjore”.

Si përfundim, mund të themi se tematika për fëmijët 
në lajme, përveçse e pakët, është e varfër dhe klishe. 
Ajo nuk pasqyron jetën e larmishme të fëmijëve dhe 
sidomos potencialin e tyre pozitiv për të qenë qytetarë 
me të drejta të barabarta në shoqëri. Në vend të kësaj, 
lajmet vizatojnë një brez fëmijësh të abuzuar ose 
në	 rrezik	 abuzimi,	 në	 konflikt	 me	 ligjin	 dhe	 rrezik	
për shoqërinë, një brez që konsumon alkool, që nuk 
lexon,	 duke	 konfirmuar	 statusin	 e	 një	 kategorie	 të	
dobët, gjithnjë në kërkim të mbrojtjes nga të rriturit, 
të pafuqishëm për të ndryshuar diçka në jetën e tyre 
nëpërmjet talentit dhe punës. Kronikat nuk japin 
informacion mbi zgjidhjet që ekzistojnë duke mbetur 
në traditën e vjetër të konstatimit të problemeve, të cilat 
kanë rezultuar të padobishme për të sjellë ndryshim.

1.3 Fëmijët si burime në lajme
Nga 20 kronika të analizuara, vetëm në një rast fëmijët 
shfaqen si burime- kronika për bojkotin e shkollës 
në Peshkopi. Kjo vërteton edhe njëherë praktikën e 
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dëmshme	se	për	fëmijët	në	lajme	flitet	nga	pozitat	e	të	
rriturve, duke përforcuar stereotipin e përhapur lidhur 
me statusin e ulët që gëzojnë fëmijët në Shqipëri, si 
të paaftë për të dhënë apo shprehur mendime rreth 
problematikave të caktuara. Respektimi i Kodit të 
Etikës nuk do të thotë të mënjanohen fëmijët si burime 
në lajme, sidomos për tema ku preket drejtpërdrejt jeta 
e tyre. 
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2
rasTe sTudimore

2.1 raportimi i abuzimit të fëmijëve
Në datën 4 shkurt 2019, ish kryeministri Berisha 
publikoi në llogarinë e tij në Facebook një denoncim 
anonim për një ngjarje që kishte ndodhur në një 
shkollë të Kavajës, ku një e mitur ishte përdhunuar nga 
bashkëmoshatarët e saj. 

Në foto: Fragment nga emisioni Opinion, ku dallohet teksti i postimit të Berishës në Facebook

Policia nxori një njoftim zyrtar lidhur me çështjen dhe mediat raportuan për të gjithë dinamikën e 
ngjarjes, e cila u mbyll me arrestimin e disa adoleshentëve që akuzoheshin për përdhunimme anë
të shantazhit. Për më shumë se një javë, kjo ngjarje zuri vendet e para në titujt e lajmeve, deri në
vizitën e ministres së shtetit në familjen e të dëmtuarës dhe njoftimin se vajza do të mbështetej 
me bursë shkollimi jashtë vendit.

Për efekt analize u morën në shqyrtim kronika nga 5 televizione: Vizion Plus, RTSH, Klan TV, 
ABC News, News 24.

Me përjashtim të RTSH-së, të gjitha TV e tjera e kanë shkelur Kodin e Transmetimit, duke 
shfaqur identitetin e prindërve dhe emrin e shkollës.Kodi i Transmetimit sanksionon se 
“OSHMA-ve u ndalohet çdo raportim apo transmetim qëçon direkt apo indirekt në identifikimin 
me pamje dhe zë, me gjeneralitete, me adresë apo përshkrues tëçdo fëmije që mund të jetë ose 
ështëviktimë, dëshmitar, i hetuar, i akuzuar apo i deklaruar fajtor për kryerjen e një vepre
penale, përveç rasteve me interes publik. Të dhënat e publikuara për fëmijët në media duhet 
të shmangin: identifikimin dhe inicialet e fëmijës; identitetin e prindërve, apo të çdo të afërmi 
që bën të mundur identifikimin e fëmijës; rrethana, detaje mbi ngjarjen, që bëjnë të mundur 
identifikimin e fëmijës, cenojnë dinjitetin e tij dhe nuk i shërbejnë interesit publik; emër shkolle,

Në foto: Fragment nga emisioni Opinion, ku dallohet teksti i 
postimit të Berishës në Facebook

Policia nxori një njoftim zyrtar lidhur me çështjen dhe 
mediat raportuan për të gjithë dinamikën e ngjarjes, 
e cila u mbyll me arrestimin e disa adoleshentëve që 
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akuzoheshin për përdhunim me anë të shantazhit. Për 
më shumë se një javë, kjo ngjarje zuri vendet e para 
në titujt e lajmeve, deri në vizitën e ministres së shtetit 
në familjen e të dëmtuarës dhe njoftimin se vajza do të 
mbështetej me bursë shkollimi jashtë vendit.

Për efekt analize u morën në shqyrtim kronika nga 
5 televizione: Vizion Plus, RTSH, Klan TV, ABC News, 
News 24.

Me përjashtim të RTSH-së, të gjitha TV e tjera e kanë 
shkelur Kodin e Transmetimit, duke shfaqur identitetin 
e prindërve dhe emrin e shkollës. Kodi i Transmetimit 
sanksionon se “OSHMA-ve u ndalohet çdo raportim apo 
transmetim që çon direkt apo indirekt në identifikimin 
me pamje dhe zë, me gjeneralitete, me adresë apo 
përshkrues të çdo fëmije që mund të jetë ose është 
viktimë, dëshmitar, i hetuar, i akuzuar apo i deklaruar 
fajtor për kryerjen e një vepre penale, përveç rasteve 
me interes publik. Të dhënat e publikuara për 
fëmijët në media duhet të shmangin:	 identifikimin	
dhe inicialet e fëmijës; identitetin e prindërve, apo të 
çdo	të	afërmi	që	bën	të	mundur	identifikimin	e	fëmijës;	
rrethana, detaje mbi ngjarjen, që bëjnë të mundur 
identifikimin	e	fëmijës,	cenojnë	dinjitetin	e	tij	dhe	nuk	
i shërbejnë interesit publik; emër shkolle, kopshti, 
institucioni në rastet kur situata e abuzimit apo 
veprës penale nuk kanë ndodhur në institucion; 
emrin e autorit të krimit, i cili ka marrëdhënie gjaku 
me viktimën.”

Monitorimi	 tregon	 se	 fillimisht	 në	 kronika	 është	
zbuluar emri i shkollës.
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“Abuzimi seksual me një të mitur në Kavajë nga një grup 
djemsh ka shqetësuar prindërit e shkollës “Rilindja”. 
Ngjarjen e kanë mësuar nga një mbledhje që u zhvillua 
nga drejtoria me familjarët e nxënësve. Mësohet se aty 
është diskutuar për gjendjen emocionale të vajzës dhe 
është tërhequr vërejtje për sjelljen e djemve”, thuhet në 
kronikën e ABC News.

kopshti, institucioni në rastet kur situata e abuzimit apo veprës penalenuk kanë ndodhur në 
institucion; emrin e autorit të krimit, i cili ka marrëdhënie gjaku me viktimën.”

Monitorimi tregon se fillimisht në kronika është zbuluar emri i shkollës.

“Abuzimi seksual me një të mitur në Kavajë nga një grup djemsh ka shqetësuar prindërit e
shkollës “Rilindja”. Ngjarjen e kanë mësuar nga një mbledhje që u zhvillua nga drejtoria me 
familjarët e nxënësve. Mësohet se aty është diskutuar për gjendjen emocionale të vajzës dhe 
është tërhequr vërejtje për sjelljen e djemve”, thuhet në kronikën e ABC News.

Në foto: Fragment nga kronika e transmetuar në ABC News

“Të shokuar nga ngjarja, prindërit e nxënësve të tjerë të shkollës 9-vjeçare “Rilindja” në Kavajë
kanë vendosur të mos i lënë fëmijët asnjë minutë vetëm. Prindërit e të miturës thanë për
‘Balkanweb’ se e kanë mësuar rastin vetëm kur u bë publik në media, ndërsa flasin fjalët më të
mira për familjen e vajzës minorene”-fillon kronika e publikuar nga TV News 24.

Më tej, kronika jep detaje të tjera të të dhënave personale të vajzës. 

“Banorët tregojnë se vajza ishte nxënëse e shkëlqyer. Banesa e vajzës është shumë pranë
shkollës. Vajza jeton me gjyshërit, dy motrat dhe të ëmën. Iati kishte punuar shofer në bashki, 

Në foto: Fragment nga kronika e transmetuar në ABC News

“Të shokuar nga ngjarja, prindërit e nxënësve të tjerë të 
shkollës 9-vjeçare “Rilindja” në Kavajë kanë vendosur 
të mos i lënë fëmijët asnjë minutë vetëm. Prindërit e të 
miturës thanë për ‘Balkanweb’ se e kanë mësuar rastin 
vetëm kur u bë publik në media, ndërsa flasin fjalët më 
të mira për familjen e vajzës minorene”-fillon	kronika	e	
publikuar nga TV News 24.

Më tej, kronika jep detaje të tjera të të dhënave 
personale të vajzës. 
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“Banorët tregojnë se vajza ishte nxënëse e shkëlqyer. 
Banesa e vajzës është shumë pranë shkollës. Vajza jeton 
me gjyshërit, dy motrat dhe të ëmën. I ati kishte punuar 
shofer në bashki, por prej disa vitesh kishte emigruar 
në Itali. Pasi mori vesh ngjarjen ai është kthyer pranë 
familjes”. (Po aty, TV News 24)

Paradoksi qëndron që pasi kanë publikuar të dhënat 
personale të vajzës së abuzuar, kronikat tregohen të 
rezervuara në dhënien e të dhënave për të akuzuarit. 
Në kronikën e Top Channel,p.sh publikohet njoftimi i 
prokurorisë për këtë ngjarje: 

“Historia e tmerrshme e përdhunimit të një vajze të mitur 
nga 7 adoleshentë në shkollën “Rilindja” të Kavajës ka 
tronditur mbarë opinionin publik. Lidhur me ngjarjen 
e rëndë, pasditen e sotme ka reaguar edhe Prokuroria 
e Durrësit, duke sqaruar se ka vendosur që të mos 
publikojë të dhënat e të akuzuarve për këtë rast.”

Shfaqja e identitetit të prindërve, u mor gjatë 
transmetimit të një vizite të ministres së shtetit në 
familjen e të miturës nga ana e kanalit ERTV, një 
platformë mediatike që menaxhohet nga zyra e shtypit 
e Kryeministrit.

Edhe pse disa nga mediat elektronike mbajtën qëndrim 
për këtë veprim, siç konstatohet nga titulli i mëposhtëm 
në Ora News TV, askush prej tyre nuk zgjodhi të mos i 
publikonte pamjet, siç veproi RTSH. Kjo do të thotë që 
televizionet	mund	ta	kishin	shmangur	këtë	identifikim.	
Megjithatë televizioni është një fushë ku rregullat nuk 
vlejnë vetëm për një operator. Sepse nëse identiteti i 
fëmijës u zbulua, ç’vlerë ka që operatori publik nuk i 
publikoi të dhënat?
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Pikëpyetja tjetër që ngrihet është nëse kanalet mediatike 
të qeverisë apo postimet publike të personazheve 
publikë në rrjetet sociale duhet t’u nënshtrohen të 
njëjtave rregulla si operatorët audiovizivë, kur bëhet 
fjalë	për	ngjarje	të	tilla	të	abuzimit	me	fëmijë.

RTSH gjatë gjithë javës ka vetëm dy kronika lidhur me 
ngjarjen. E para fokusohet në debatin në parlament nën 
titullin “Replika Berisha-Lleshaj në Kuvend për ngjarjen 
e Kavajës” dhe e dyta, ka një reagim të policisë me 
titullin “Abuzimi me të miturën, reagon policia- Nëna dhe 
vajza bënë denoncimin pas garantimit të anonimatit”. 
Megjithëse i lavdërueshëm nga pikëpamja etike, mund 
të ngrihet pyetja tjetër: A është i mjaftueshëm ky lloj 
informacioni për publikun? A kishte vend për më shumë 
thellim duke dhënë kontekst? Përgjigja është po.

Pas kësaj vizite, moria e lajmeve mbi ngjarjen e Kavajës 
përfundoi, pa u thelluar më shumë në raportim, 
duke lënë jashtë një sërë këndesh që mund të ishin të 
dobishëm për të ekspozuar problemin dhe jo personin, 
si për shembull sistemin e mbrojtjes së fëmijëve në 
shkolla, rregulloret, bullizmin, diskriminimin gjinor, 
etj. Publiku u ushqye me telenovelën e radhës pa u 

por prej disa vitesh kishte emigruar në Itali. Pasi mori vesh ngjarjen ai është kthyer pranë
familjes”. (Po aty, TV News 24)

Paradoksi qëndron që pasi kanë publikuar të dhënat personale të vajzës së abuzuar, kronikat 
tregohen të rezervuara në dhënien e të dhënave për të akuzuarit. Në kronikën e Top Channel,p.sh
publikohet njoftimi i prokurorisë për këtëngjarje:

“Historia e tmerrshme e përdhunimit të një vajze të mitur nga 7 adoleshentë në shkollën 
“Rilindja” të Kavajës ka tronditur mbarë opinionin publik.Lidhur me ngjarjen e rëndë, pasditen 
e sotme ka reaguar edhe Prokuroria e Durrësit, duke sqaruar se ka vendosur që të mos publikojë
të dhënat e të akuzuarve për këtë rast.”

Shfaqja e identitetit të prindërve, u mor gjatë transmetimit të një vizite të ministres së shtetit në 
familjen e të miturës nga ana e kanalit ERTV, një platformë mediatike që menaxhohet nga zyra e 
shtypit e Kryeministrit.

Edhe pse disa nga mediat elektronike mbajtën qëndrim për këtë veprim, siç konstatohet nga 
titulli i mëposhtëm në Ora News TV, askush prej tyre nuk zgjodhi të mos i publikonte pamjet, siç
veproi RTSH. Kjo do të thotë qëtelevizionet mund ta kishin shmangur këtë identifikim.
Megjithatë televizioni është një fushë ku rregullat nuk vlejnë vetëm për një operator. Sepse nëse
identiteti i fëmijës u zbulua, ç’vlerë ka që operatori publik nuk i publikoi të dhënat?

Pikëpyetja tjetër që ngrihet është nëse kanalet mediatike të qeverisë apo postimet publike të 
personazheve publikënë rrjetet sociale duhet t’u nënshtrohen të njëjtave rregulla si operatorët 
audiovizivë, kur bëhet fjalë për ngjarje të tilla të abuzimit me fëmijë.
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informuar mbi përmasat e problemit, pa theksuar rolin e 
gjithsecilit, pa nxjerrë përgjegjësitë dhe pa sjellë ndonjë 
risi në raportimin e temave të tilla për fëmijët. Fakti që 
vetëm RTSH e respektoi Kodin e Transmetimit nxjerr 
në pah nga njëra anë, vlerën që kanë parimet editoriale 
të miratuara për çdo televizion si dhe, nga ana tjetër, 
apatinë e institucioneve monitoruese ndaj ngjarjeve të 
tilla, të cilat vihen në lëvizje vetëm nëse ka ankesa.

2.2 Fëmijët me aftësi të kufizuar në televizion
Në grupmoshën e fëmijëve, një vëmendje e veçantë i 
kushtohet	 fëmijëve	më	aftësi	 të	kufizuar,	 të	 cilët	 janë	
të prirur të raportohen më shumë si të stereotipizuar. 
Edhe Kodi i Transmetimit parashikon klauzola të 
veçanta	 për	 personat	 me	 aftësi	 të	 kufizuar,	 ku	 futen	
edhe fëmijët. Kodi i Transmetimit thotë se “OSHMA-të 
nuk duhet të lejojnë, në programet e tyre, përdorimin 
e fëmijëve me probleme patologjike apo me aftësi 
të	 kufizuara	 për	 qëllime	 propagandistike	 apo	 për	
çdo qëllim tjetër që abuzon me të drejtat e tyre.” Nga 
ana tjetër, në një plan më të përgjithshëm, Kodi i 
Transmetimit kërkon që OSHMA-të “duhet të luajnë rol 
të rëndësishëm për të dhënë një imazh të respektuar 
të	 personave	 me	 aftësi	 të	 kufizuar	 në	 transmetimet	
audiovizive. Ato kanë për detyrë të tërheqin vëmendjen 
dhe të sensibilizojnë shoqërinë dhe institucionet e 
ndryshme për përgjegjësinë ndaj personave me aftësi 
të	 kufizuar.	 	 OSHMA-të	 duhet	 të	 sigurojnë	 trajtim	 të	
drejtë	dhe	objektiv	të	personave	me	aftësi	të	kufizuar	në	
programet e tyre: jo mëshirë, as denigrim, por vlerësim 
dhe inkurajim.” Gjithashtu  OSHMA-të nuk duhet të 
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lejojnë përdorimin e imazhit të personave me aftësi 
të	kufizuar	për	publicitet	apo	reklama.	Transmetimet	
audiovizive nuk duhet të paragjykojnë, të përdorin apo 
të	 identifikojnë	 persona	me	 aftësi	 të	 kufizuar,	 për	 të	
mos dëmtuar interesat dhe të drejtat e tyre. OSHMA-
të nuk duhet të shfrytëzojnë ndjeshmërinë e publikut 
ndaj	 personave	 me	 aftësi	 të	 kufizuar	 për	 përfitime	
apo qëllime komerciale. OSHMA-të duhet t’i trajtojnë 
me etikë maksimale pamjet e personave me aftësi të 
kufizuar:	 s’duhet	 të	 paraqiten	 me	 detaje	 gjymtimet	
e	 tyre	 dhe	 fjalori	 i	 gazetarëve	 duhet	 të	 respektojë	
dinjitetin e tyre.

Ne	 bëmë	 një	 kërkim	 me	 fjalë	 kyç“fëmijë”	 dhe“aftësi	
të	 kufizuar”	 në	 faqen	 e	 internetit	 tëdy	 televizioneve	
kryesore. Ja si paraqitet pamja në Top Channel dhe 
Klan TV:

Titujt

“Wake - Up/UNICEF-Fëmijët duhet të jetojnë në qytete miqësore ku dëgjohet zëri i tyre”

“Wake up/Monitorimi: Kopshtet janë jashtë standardit, infrastruktura rrezikon fëmijët”

“Të drejtat e fëmijëve shkelen. Raporti, kritik për Shqipërinë”

“Festa e Vitit të Ri, shpërndahen dhurata për fëmijët në nevojë të qendrave sociale”

“Festat, Veliaj dhurata për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe romë”

Bie ne sy që nëdhjetëshene parë të lajmeve për fëmijët me aftësi të kufizuar në Top Channel, tre
lajme ose një e treta janëme burim nga Bashkia e Tiranës në kontekstin e festave apo dhuratave 
që kjo Bashki organizon dhe jep për fëmijët e qendrave sociale. Edhe njëherë vihet re përdorimi i
tematikës së fëmijëve në funksion të axhendave politike të institucioneve përkatëse, dhe jo si 
tema në vetvete, sidomos duke i trajtuar në kuadrin e festave.
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Titujt

“Wake - Up/UNICEF-Fëmijët duhet të jetojnë në 
qytete miqësore ku dëgjohet zëri i tyre”

“Wake up/Monitorimi: Kopshtet janë jashtë 
standardit, infrastruktura rrezikon fëmijët”

“Të drejtat e fëmijëve shkelen. Raporti, kritik për 
Shqipërinë”

“Festa e Vitit të Ri, shpërndahen dhurata për fëmijët 
në nevojë të qendrave sociale”

“Festat, Veliaj dhurata për fëmijët me aftësi të 
kufizuar dhe romë”

Bie ne sy që në dhjetëshen e parë të lajmeve për fëmijët 
me	aftësi	të	kufizuar	në	Top	Channel,	tre	lajme	ose	një	e	
treta janë me burim nga Bashkia e Tiranës në kontekstin 
e festave apo dhuratave që kjo Bashki organizon dhe 
jep për fëmijët e qendrave sociale. Edhe njëherë vihet 
re përdorimi i tematikës së fëmijëve në funksion të 
axhendave politike të institucioneve përkatëse, dhe jo 
si tema në vetvete, sidomos duke i trajtuar në kuadrin 
e festave.

Gjithashtu vihet re që emisionet investigative apo 
emisionet e mëngjesit janë ato që më së shumti merren 
me	 tematikën	 e	 fëmijëve	 me	 aftësi	 të	 kufizuar.	 Për	
shembull, emisioni Stop në TV Klan përqendrohet në 
të drejtën e fëmijëve për të marrë shërbime dhe në të 
drejtën për t’u arsimuar. 

“Stop” është ndalur në Qendrën Speciale Komunitare 
të Pogradecit, që frekuentohet nga 52 fëmijë me aftësi 
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të veçantë. Përgjegjësja e kësaj qendre, Anila Bebri, 
shprehet se 28 fëmijë vijnë nga zona e Rrëzës, por nuk 
kanë mjete transporti. Ajo thotë që problemi është 
ngritur, por bashkia nuk ka fonde. Gazetarja e “Stop” i 
është drejtuar Qendrës Arsimore, që është në varësi të 
bashkisë. Enkelejda Kromollari thotë, që derisa të gjendet 
fondi, fëmijëve u është ofruar transport falas me mjete 
ndërqytetëse. Edhe ZA Pogradec premton zgjidhjen e 
këtij problemi.

Në një rast tjetër, emisioni “Stop” ka ndjekur 
problematikën e fëmijës me prapambetje të moderuar 
mendore dhe ka marrë premtimin për t’u rikthyer në 
shkollë. Kjo tregon edhe njëherë fuqinë dhe rolin e 
medias në mbrojtje të të drejtave të fëmijëve.

Përgjithësisht, gazetarët nisen nga histori personale 
për të dalë te problemi kryesor, siç është rasti me 
arsimimin e fëmijëve autikë. Kronika e TCH14 p.sh.  na 
njeh me historinë e Ersit, nxënës në klasën e katërt të 
shkollës “Luigj Gurakuqi” në Tiranë, por pamja e tij 
është fshehur, duke respektuar të drejtën për privatësi. 
Në kronikë shfaqen nëna e Ersit dhe drejtori i shkollës 
duke kërkuar më shumë mbështetje për këtë kategori:

“Gati 900 fëmijë me autizëm janë sot pjesë e sistemit 
arsimor, nga ai parashkollor tek i mesmi. Shkolla “Luigj 
Gurakuqi” për nxënës me aftësi ndryshe është themeluar 
që në vitin 1973.“Numri i nxënësve në këtë vit shkollor, 
është 125 ose rreth dy herë më shumë se sa në vitin 2008, 
dhe rreth 70 për qind e tyre janë me autizëm”, tha Elez 
Lala, Drejtori shkollës “Luigj Gurakuqi”.

14 http://top-channel.tv/2019/04/02/sot-dita-e-autizmit-ne-
shkolla-jane-900-femije-autik/
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Në foto: Fragment nga kronika e transmetuar në Top Channel për 
fëmijet autikë

Në një kronikë tjetër, i bëhet jehonë rezultateve të një 
studimi nga një OJF për të drejtat e fëmijëve me aftësi 
të	kufizuar.15

“53% e fëmijëve me aftësi të kufizuar dhe 47% e fëmijëve 
viktima të dhunës dhe abuzimit u cenohen të drejtat. Një 
nga të drejtat më pak të plotësuara të fëmijëve, sipas 
raportit të pestë periodik në Shqipëri, është e drejta 
për kohë të lirë dhe argëtim, si dhe për standard të 
mjaftueshëm jetese. Fëmijët janë të detyruar të gjejnë 
hapësirat vetë për të luajtur.“Të drejtat e mia janë që të 
argëtohem që nuk e bëjmë shpeshherë, sepse me shkollën 
pasdite nuk na del koha. Kur dalim e kemi shumë me frikë 
se trotuaret janë shumica të bllokuara dhe detyrohemi të 
dalim nga rruga e makinave”, deklaron një vajzë e mitur. 
Edhe prindërit e gjyshërit shprehen të pakënaqur që 
instancat përgjegjëse nuk i kanë përmbushur detyrimet 

Në foto: Fragment nga kronika e transmetuar në Top Channel për fëmijet autikë

Në një kronikë tjetër, i bëhet jehonë rezultateve të një studimi nga një OJF për të drejtat e 
fëmijëve me aftësi të kufizuar.15

“53% e fëmijëve me aftësi të kufizuar dhe 47% e fëmijëve viktima të dhunës dhe abuzimit u 
cenohen të drejtat. Një nga të drejtat më pak të plotësuara të fëmijëve, sipas raportit të pestë
periodik në Shqipëri, është e drejta për kohë të lirë dhe argëtim, si dhe për standard të
mjaftueshëm jetese.Fëmijët janë të detyruar të gjejnë hapësirat vetë për të luajtur.“Të drejtat e 
mia janë që të argëtohem që nuk e bëjmë shpeshherë, sepse me shkollën pasdite nuk na del koha. 
Kur dalim e kemi shumë me frikë se trotuaret janë shumica të bllokuara dhe detyrohemi të dalim 
nga rruga e makinave”, deklaron një vajzë e mitur.Edhe prindërit e gjyshërit shprehen të
pakënaqur që instancat përgjegjëse nuk i kanë përmbushur detyrimet e tyre mbi të drejtat e 
fëmijëve.Ndërkaq, të cenuara janë edhe të drejtat civile të fëmijëve, si liria e shprehjes, 
privatësisë,mendimit dhe fesë. Alarmante mbetet e drejta në lidhje me punën e fëmijëve, pasi 
37% të tyre, sipas raportit, nuk u plotësohet.”

Në përgjithësi, mund të thuhet se media elektronikee respekton kapitullin për personat me aftësi 
të kufizuar duke tërhequr ve ̈ mendjen dhe sensibilizuar shoqe ̈ rinë dhe institucionet e 
ndryshme pe ̈ r pe ̈ rgjegjë sinë ndaj personave me afte ̈ si te ̈ kufizuar dhe duke trajtuar me 
objektivitet dhe respekt personat me aftësi të kufizuar. Më shumë mbetet për të bërë në
pasqyrimin e historive pozitive të fëmijëve dhe modeleve frymëzuese për të gjetur solidaritet, jo 
nëpërmjet mëshirës. Ka ende programe televizive aktualitetiqë me qëllimin e mirë për të

15http://top-channel.tv/2019/04/01/te-drejtat-e-femijeve-shkelen-raporti-kritik-per-shqiperine/

 

                                                            

15 http://top-channel.tv/2019/04/01/te-drejtat-e-femijeve-
shkelen-raporti-kritik-per-shqiperine/
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e tyre mbi të drejtat e fëmijëve. Ndërkaq, të cënuara 
janë edhe të drejtat civile të fëmijëve, si liria e shprehjes, 
privatësisë, mendimit dhe fesë. Alarmante mbetet e 
drejta në lidhje me punën e fëmijëve, pasi 37% të tyre, 
sipas raportit, nuk u plotësohet.”

Në përgjithësi, mund të thuhet se media elektronike e 
respekton	kapitullin	për	personat	me	aftësi	të	kufizuar	
duke tërhequr vëmendjen dhe sensibilizuar shoqërinë 
dhe institucionet e ndryshme për përgjegjësinë ndaj 
personave	me	aftësi	të	kufizuar	dhe	duke	trajtuar	me	
objektivitet	dhe	respekt	personat	me	aftësi	të	kufizuar.	
Më shumë mbetet për të bërë në pasqyrimin e historive 
pozitive të fëmijëve dhe modeleve frymëzuese për të 
gjetur solidaritet, jo nëpërmjet mëshirës. Ka ende 
programe televizive aktualiteti që me qëllimin e mirë 
për të ndihmuar fëmijë në nevojë, apo me aftësi të 
kufizuar,	 shfaqin	 pamje	 degraduese	 të	 tyre,	 duke	
dhënë idenë e gabuar se këto problematika zgjidhen 
me bamirësi, në vend që të ushtrojnë presion mbi 
institucionet përgjegjëse për zbatim të ligjit, mos 
diskriminim dhe respektim të të drejtave të fëmijëve.

2.3 Programet për fëmijë në TV - një panoramë 
dhe një “kurth”

Kodi i Transmetimit parashikon gjithashtu edhe disa 
rregulla për OSHMA-të që transmetojnë programe për 
fëmijë.	Kodi	thotë	se	“televizionet	duhet	të	planifikojnë	
në orare të përshtatshme programe të posaçme 
kulturore dhe argëtuese për fëmijët.” Gjithashtu 
OSHMA-të “duhet të zbatojnë me përpikmëri kërkesat 
etike-morale dhe të mbrojnë të drejtat e fëmijëve në 
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programet kulturore argëtuese për fëmijë. Ato duhet të 
trajtojnë me respekt, dinjitet e profesionalizëm të gjithë 
fëmijët që marrin pjesë në programet audiovizive, si 
dhe duhet të tregojnë kujdes të veçantë për gjuhën 
dhe komunikimin etik në programet argëtuese, në 
spektaklet e organizuara me dhe për fëmijët.”
Në një vështrim të përgjithshëm empirik, vërehen pak 
programe për fëmijë në kanalet gjeneraliste. Ato pak 
programe origjinale përgatiten zakonisht nga kanalet 
kombëtare të konsoliduara, ndërsa të tjerat përdorin 
kryesisht programe të huaja të përkthyera. Programet 
për fëmijë në televizionet shqiptare janë kryesisht 
përshtatje të formateve të njohura ndërkombëtare. 
Mbizotërojnë formatet talent show, të cilat që në 
krye të herës me “Ethet e të premtes mbrëma” u 
dëshmuan formate shumë të ndjekura nga publiku 
dhe pozitivë për portretizimin e fëmijëve. Programe 
si “The Voice of Albania kids”, “Gjeniu i Vogël”, apo 
“Master chef junior”dhe “Virtuozët” , janë shembuj 
të mirë të programeve që nxisin talentet ndër fëmijë 
dhe portretizojnë në mënyrë pozitive dhe frymëzuese 
fëmijët në Shqipëri. 

ndihmuar fëmijë në nevojë, apo me aftësi të kufizuar, shfaqin pamje degraduese të tyre, duke 
dhënë idenë e gabuar se këto problematika zgjidhen me bamirësi, në vend që të ushtrojnë presion 
mbi institucionet përgjegjëse për zbatim të ligjit, mosdiskriminim dhe respektim të të drejtave të
fëmijëve.

2.3 Programet për fëmijë në TV - njëpanoramë dhe një “kurth”

Kodi i Transmetimit parashikon gjithashtu edhe disa rregulla për OSHMA-te ̈ që transmetojnë
programe për fëmijë. Kodi thotë se “televizionet duhet te ̈ planifikojnë në orare te ̈
pe ̈ rshtatshme programe te ̈ posaç me kulturore dhe argë tuese pe ̈ r fe ̈ mije ̈ t.” Gjithashtu 
OSHMA-të “duhet te ̈ zbatojnë me pe ̈ rpikme ̈ ri ke ̈ rkesat etike-morale dhe te ̈
mbrojne ̈ të drejtat e fe ̈ mije ̈ ve ne ̈ programet kulturore arge ̈ tuese pe ̈ r fe ̈ mije ̈ . Ato 
duhet te ̈ trajtojnë me respekt, dinjitet e profesionalizë m te ̈ gjithë fë mije ̈ t qe ̈
marrin pjese ̈ ne ̈ programet audiovizive, si dhe duhet te ̈ tregojnë kujdes te ̈ vec ̧ antë
pe ̈ r gjuhe ̈ n dhe komunikimin etik ne ̈ programet arge ̈ tuese, në spektaklet e organizuara 
me dhe pe ̈ r fe ̈ mije ̈ t.”

Në një vështrim të përgjithshëm empirik, vërehen pak programe për fëmijë në kanalet 
gjeneraliste. Ato pak programe origjinale përgatiten zakonisht nga kanalet kombëtare të
konsoliduara, ndërsa të tjerat përdorin kryesisht programe të huaja të përkthyera. Programet për
fëmijë në televizionet shqiptare janë kryesisht përshtatje të formateve të njohura ndërkombëtare. 
Mbizotërojnë formatet talent show, të cilat që në krye të herës me “Ethet e të premtes mbrëma” u 
dëshmuan formate shumëtë ndjekura nga publiku dhe pozitivë për portretizimin e fëmijëve. 
Programe si “The Voice of Albania kids”,“Gjeniu i Vogël”, apo “Master chef junior”dhe 
“Virtuozët” , janë shembuj të mirë të programeve që nxisin talentet ndër fëmijë dhe portretizojnë
në mënyrë pozitive dhe frymëzuese fëmijët në Shqipëri.

Në foto: Fragment nga programi “Virtuozet” në TV Klan
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Për t’u përmendur si një praktikë e mirë është edhe 
programi “Një për të gjithë” në Top Channel në 
formatin e konkursit me një ekip të përhershëm 
fëmijësh dhe konkurentë që testojnë dijet e tyre në 
lëndë të ndryshme shkollore. Programi zgjati vetëm 
një sezon, duke lënë një boshllëk në këtë gjini të dashur 
dhe edukative për fëmijët. Një pikë e dobët e këtyre 
formateve është mospërfshirja sa duhet e fëmijëve nga 
kategori të margjinalizuara ose pakica etno-kulturore, 
si romët dhe egjiptianët, për të dhënë mesazhin e mos 
diskriminimit dhe portretizimit të ndershëm të tyre.

Një program tjetër për fëmijë i formatit ndërkombëtar 
është edhe“Në Kurthin e Piter Pan”, i cili duke 
vendosur në qendër intervistat me personazhe të 
rritur nga fëmijët, mundohet të sjellë në ekran botën 
e	 fëmijëve.	Programi	 lindi	 fillimisht	në	ekranin	e	Top	
Channel për t’u zhvendosur më pas në Klan TV. Këtë vit 
programi mori disa kritika për fokusin që pati një djalë 
përkundrejt grupit të fëmijëve që përbën bërthamën e 
emisionit në bashkëbisedim me të ftuarit VIP.

Në foto: Fragment nga programi “Virtuozet” në TV Klan

Në foto: Fragment nga programi The Voice Kids Albania në Top Channel

Për t’u përmendur si një praktikë e mirëështë edhe programi “Një për të gjithë” në Top Channel
në formatin e konkursit me një ekip të përhershëm fëmijësh dhe konkurentë që testojnë dijet e 
tyre në lëndë të ndryshme shkollore. Programi zgjati vetëm një sezon, duke lënë një boshllëk në 
këtë gjini të dashur dhe edukative për fëmijët. Një pikë e dobët e këtyre formateve është
mospërfshirja sa duhet e fëmijëve nga kategori të margjinalizuara ose pakica etno-kulturore, si 
romët dhe egjiptianët, për të dhënë mesazhin e mosdiskriminimit dhe portretizimit të ndershëm të 
tyre.

Një program tjetër për fëmijë i formatit ndërkombëtar është edhe“Në Kurthin e Piter Pan”, i cili 
duke vendosur në qendër intervistat me personazhe të rritur nga fëmijët, mundohet të sjellë në
ekran botën e fëmijëve. Programi lindi fillimisht në ekranin e Top Channel për t’u zhvendosur 
më pas në Klan TV. Këtë vit programi mori disa kritika për fokusin që pati një djalë përkundrejt 
grupit të fëmijëve që përbën bërthamën e emisionit në bashkëbisedim me të ftuarit VIP.

Në foto: Fragment nga programi The Voice Kids Albania 
në Top Channel



40 Valbona Sulçe Kolgeci

Në foto: Prezantuesja e emisionit dhe Xhejson Bafti gjatë emisionit 
“Në kurthin e Piter Pan”

Xhejsoni	 u	 pagëzua	me	 nofkën	 Taramelja,	 për	 shkak	
të mos shqiptimit të shkronjës K nga ana e tij. Më 
pas, drejtuesja e emisionit organizoi një fushatë 
grumbullimi fondesh në rrjetet sociale për të blerë një 
apartament të ri për Xhejsonin në Tiranë, nisur nga 
gjendja e vështirë ekonomike në të cilën ai jetonte në 
një fshat afër kryeqytetit.

Pas nisjes së kësaj fushate, publiku u nda në dysh përsa 
i përket programit. Një pjesë e mbështeti fushatën, të 
tjerë e konsideruan si përdorim të fëmijëve në funksion 
të rritjes së shikueshmërisë. 

Për shembull, psikologia Jeta Dedja thekson në shënimin 
e saj në portalin “Flas shqip”,16 e cila u ripublikua nga 

Në foto: Prezantuesja e emisionit dhe Xhejson Bafti gjatë emisionit “Në kurthin e Piter Pan”

Xhejsoni u pagëzua me nofkën Taramelja, për shkak të mos shqiptimit të shkronjës K nga ana e 
tij. Më pas, drejtuesja e emisionit organizoi një fushatë grumbullimi fondesh nërrjetet sociale për
të blerë një apartament të ri për Xhejsonin në Tiranë, nisur nga gjendja e vështirë ekonomike në
të cilën ai jetonte nënjë fshat afër kryeqytetit.

Pas nisjessë kësaj fushate, publiku u nda në dysh përsa i përket programit. Një pjesë e mbështeti 
fushatën, të tjerë e konsideruan si përdorim të fëmijëve në funksion të rritjes së shikueshmërisë.

Për shembull,psikologiaJeta Dedja thekson në shënimin e saj nëportalin “Flas shqip”16, e cila u 
ripublikua nga shumë media shqiptare, se:“Të evidentosh dikë prej një problemi artikulimi (qoftë
ai edhe i përkohshëm si rasti në fjalë për shkak të moshës së vogël) e t’i ngjisësh epitete, 
etiketime, etj, nuk është e pranueshme jo vetëm në publik, por edhe në mjedise më të ngushta 
private. Të diferencosh një fëmijë mes të tjerëve nuk është e pranueshme. Fëmijët e tjerë nuk 
ndihen mirë kur dikush trajtohet si “star” në mes të skenës, apo merr vëmendje të veçantë prej 
prezantueses dhe të ftuarit, ndërkohë që fëmijët e tjerë janë veç një panel i ulur në stol në pritje 
të artikulimit të pyetjeve. Ka mënyra të tjera për t’i dhënë hapësirë televizive dhe për
tainkurajuar talentin e një fëmije, pa cenuar ndjenjat e fëmijëve të tjerë dhe pa shfokusuar 
objektivin e programit sipas luhatjeve emocionale të çastit.”

16https://flasshqip.ca/opinione/blog/2425-taramelja-ne-kurthin-e-ekranit-nga-jeta-dedja 
                                                            

16	https://flasshqip.ca/opinione/blog/2425-taramelja-ne-
kurthin-e-ekranit-nga-jeta-dedja
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shumë media shqiptare, se: “Të evidentosh dikë prej 
një problemi artikulimi (qoftë ai edhe i përkohshëm si 
rasti në fjalë për shkak të moshës së vogël) e t’i ngjisësh 
epitete, etiketime, etj, nuk është e pranueshme jo vetëm 
në publik, por edhe në mjedise më të ngushta private. 
Të diferencosh një fëmijë mes të tjerëve nuk është e 
pranueshme. Fëmijët e tjerë nuk ndihen mirë kur dikush 
trajtohet si “star” në mes të skenës, apo merr vëmendje 
të veçantë prej prezantueses dhe të ftuarit, ndërkohë që 
fëmijët e tjerë janë veç një panel i ulur në stol në pritje 
të artikulimit të pyetjeve. Ka mënyra të tjera për t’i 
dhënë hapësirë televizive dhe për ta inkurajuar talentin 
e një fëmije, pa cenuar ndjenjat e fëmijëve të tjerë dhe 
pa shfokusuar objektivin e programit sipas luhatjeve 
emocionale të çastit.”

Dedja ndalet edhe në portretizimin e varfërisë 
nëpërmjet historisë së djalit. “Të shkosh në shtëpinë 
e një fëmije të varfër thjesht për t’i thënë botës se sa i 
varfër është nuk është e pranueshme. Nuk e dinë këta 
njerëz publikë se edhe varfëria ka dinjitet? Nëse vërtet 
kanë ndjenja dhe qëllime bamirësie, le të ndihmojnë pa 
bujë, ta bëjnë të mirën dhe ta hedhin në det siç thotë 
populli, por këta pa e bërë akoma marrin kamerat 
me vete. “E bëj këtë se kam vendosur t’i rregulloj jetën 
Tarameles”, -thotë prezantuesja. Vras mendjen se ç’do të 
thotë me shprehjen “rregulloj jetën”? Çfarë ka jeta e sapo 
nisur e vogëlushit? Familja nuk ka forcë të kundërshtojë, 
varfëria të bën të kafshosh gjuhën me shpresë se ia vlen 
sakrifica për fëmijën. E justifikuar do të ishte nëse fokusi 
i emisionit që në krye të herës do të kishte ndihmën ndaj 
familjeve në nevojë.”

Të njëjtën linjë ka mbajtur edhe kryeredaktori i gazetës 
Mapo, Enton Palushi, në kuadër të një shkrimi për 
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përdorimin e fëmijëve në ekrane, kur thotë se  “ndërsa 
në Perëndim janë vendosur disa kufij, në Shqipëri e ke 
të vështirë të hapësh televizorin apo celularin sepse të 
vërshon një ‘lumë’ me imazhe që janë thjesht ‘porno me 
varfërinë’. Për të shpjeguar termin, “porno me varfërinë 
është çdo medium, i shkruar, i fotografuar apo i filmuar 
që shfrytëzon gjendjen e të varfërve për të krijuar 
simpatinë e nevojshme që të shiten gazetat, të rritet 
shikueshmëria, të shtohen klikimet apo të mbushen 
kutitë e votimit dhe arkat e bamirësisë për një kauzë të 
caktuar”.17

Ai bën thirrje që të gjenden metoda më të dinjitetshme 
për të ndihmuar fëmijët në nevojë: “Vërtet Taramelja e 
të tjerë janë në moshën kur edhe mund të gënjehen me 
karamele, por janë mjaftueshëm të rritur për të kuptuar 
se çfarë dëmi do t’u bëhet në dinjitet, një dëm që nuk do 
riparohet teksa rriten, por vetëm sa do shtohet.”

Gazetari Andrea Danglli në shënimin e tij në Java News 
kritikon	përdorimin	e	fjalorit	të	të	rriturve	në	pyetjet	
e fëmijëve, duke denatyruar moshën në funksion të 
argëtimit të të rriturve:

“Diskutimet për pjeshkën e Albana Osmanit, për 
synetllëkun e Saimir Kodrës, ngjizjen e djalit të Dritan 
Shakohoxhës, marrëdhëniet seksuale apo si bëhet 
bebi, është degradim i qartë mediatiko-kulturor pasi 
programi komunikon edhe me mijëra fëmijë përtej 
ekranit. (asgjë me VIP-at)  Për çfarë i shërbejnë edukimit 
të fëmijës historitë intime të përçuara në një formë aspak 

17 https://gazetamapo.al/boll-bete-porno-varferie-me-femijet-
neper-ekrane/
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profesionale? Ata jam i bindur se kanë shumë vlera për 
të dëshmuar përtej aspektit intim.”18

Danglli kërkon më shumë reagim nga  AMA dhe 
organizatat e fëmijëve përballë  këtyre programeve 
që ai i quan “demek-emisione” që i shfrytëzojnë 
poshtërisht fëmijët për t’i shndërruar në “kukulla 
audience”!”

Kritika ka marrë dhe veshja e prezantueses në një 
program që konsiderohet për fëmijë, për shkak të 
incidenteve që janë krijuar gjatë lëvizjeve në skenë. 

Psikologia Jeta Dedja, duke sjellë përvojën e Kanadasë, 
vend lider në programet për fëmijë dhe nismëtar 
i lëvizjes për edukim mediatik, thekson rëndësinë 
e mbajtjes së interesit më të lartë të fëmijëve në 
programet kushtuar atyre. Ajo nënvizon sidomos 
përgatitjen e autorëve të programeve për fëmijëdhe 
sidomos konsultimin me profesionistë të fushës. 

“Të bësh emision me fëmijët, duhet që qendra e programit 
të jenë fëmijët, dhe programi të jetë për fëmijët. Por 
programi i TV Klan i përdor fëmijët në funksion të të 
rriturve të ftuar. Përmes naivitetit fëminor synojnë të 
sjellin në një plan tjetër persona publikë, të trukojnë 
imazhet e tyre me tonalitetet e buta të fëmijëve. Por 
kjo të dashur organizatorë është e papranueshme. Të 
merresh me fëmijë nuk mjafton vetëm mendimi se ti di të 
flasësh me fëmijët, apo se ti je nënë dhe i kupton sjelljet 
e fëmijëve apo se ke lexuar dy libra mbi psikologjinë e 

18 https://www.javanews.al/ne-kurthin-e-piter-pan-dhe-seksi-
ne-ekran/
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fëmijës. Duhet ose të jesh fëmijë ose të jesh i mirëtrajnuar 
për komunikimin me ta që të drejtosh e të marrësh 
përsipër një emision me fëmijë dhe për fëmijë.”

Në përfundim, mund të themi se programet për fëmijë 
në Shqipëri përveç nevojës për të qenë më të shumta, 
duhet të zbatojnë me përpikmëri Kodin e Transmetimit 
përsa i takon respektimit të të drejtave të fëmijëve, duke 
mos abuzuar me historitë, emocionet dhe historitë 
jetësore të tyre.



45Portretizimi i fëmijëve në median elektronike

3
TransmeTuesi PubliK rTsH 

dHe FëmijëT

Radio Televizioni Shqiptar është operatori i vetëm 
publik audioviziv në Republikën e Shqipërisë dhe 
njëkohësisht operatori më i vjetër në këtë fushë. Ai i 
nisi transmetimet e tij në vitin 1963 dhe deri në vitin 
1991 ishte kanali i vetëm radioteleviziv në vend. Gjatë 
periudhës komuniste, RTSH konsiderohej si kanal 
propagande i qeverisë së kohës dhe veprimtaria e tij 
ishte rreptësisht e kontrolluar nga ana ideologjike. 
Në fushën e transmetimeve për fëmijë, RTSH krijoi 
traditën e emisioneve me përralla, radiodramatizimeve 
për	fëmijë,	filmat	vizatimorë	të	Kinostudios	“Shqipëria	
e	 re”,	 filmimet	 e	 Teatrit	 të	 Kukullave	 dhe	 programet	
festive të Vitit të Ri. Në skaletën programore të para 
viteve ‘90 fëmijët kishin programe në oraret e pasdites 
dhe të dielën paradite.

Tranzicioni i gjatë dhe i vështirë i RTSH nga shtetëror 
në publik ka lënë gjurmë në raportin e tij me grupe 
si fëmijët dhe të rinjtë. Vonesa në modernizim e 
dixhitalizim i kushtoi humbje të audiencës për shumë 
vite me radhë, e cila po rikuperohet me vështirësi. 
Studime të vitit 201719 tregojnë se RTSH nuk është 
ndër kanalet e ndjekur nga kjo grupmoshë. 76% 
e të anketuarve thonë se nuk e shohin kurrë ose e 
shohin rrallë RTSH-në. Vetëm 5% thanë se e ndjekin 

19 Media në prizmin e të rinjve, ISHM, 2017
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gjithmonë. 68% nuk e dinin nëse RTSH ka programe 
për të rinjtë, lidhur dhe me mungesën e publicitetit. 
Vetëm 11% e të anketuarve thanë se i ndjekin emisionet 
për ta. Anketimi merr parasysh se duke u zhvilluar në 
kryeqytet, konkurrenca me të cilën përballet RTSH 
është më e madhe në këtë zonë sesa në ato rurale. 

Ligji nr. 97/2013 përcakton në Deklaratën e Qëllimit 
se RTSH“si një OSHMA i përkushtuar ndaj idealeve më 
të larta të transmetimit të shërbimit publik kombëtar, 
realizon shërbime cilësore radioje dhe televizioni për 
të informuar, edukuar dhe argëtuar publikun, duke i 
shërbyer kombit, të gjitha grupeve të shoqërisë, përfshirë 
dhe pakicat kombëtare. RTSH-ja realizon programe, 
të cilat duhet të pasqyrojnë te dëgjuesit dhe shikuesit 
e të gjitha moshave larminë e jetës shqiptare. RTSH-ja 
përgatit programe cilësore e me vlera për pasurimin e 
botës mendore dhe shpirtërore të njerëzve.”

Në zbatim të ligjit, RTSH ka hartuar dhe miratuar 
Parimet Editoriale dhe Kodin e Etikës, që shërbejnë si 
udhërrëfyes për gazetarët dhe autorët e programeve 
në raport me fëmijët. Në kapitullin 13 “Fëmijët dhe të 
rinjtë në programet e RTSH-së” përcaktohen rregullat 
për përfshirjen e fëmijëve në programet mediatike. 
Parimet njohin vështirësinë për të ekuilibruar interesat 
e fëmijëve, prindërve apo kujdestarëve dhe audiencës, 
por rekomandojnë që “të respektohet interesi i fëmijëve 
si shikues dhe dëgjues të programeve të RTSH-së, nëse 
këto programe u janë drejtuar atyre në mënyrë të veçantë 
apo qoftë edhe një audience më të përgjithshme.”

Parimet  kërkojnë që  “gazetarët dhe autorët e progra-
meve të shqyrtojnë me kujdes ndikimin që ka emisioni 
te një fëmijë i përfshirë në të, si në mënyrën e realizimit, 
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ashtu edhe ndikimet e mundshme që mund të ketë kur 
të transmetohet programi”, si dhe të konsultohen me 
profesionistë të fushës kur e shohin të nevojshme.

Gjithashtu, Parimet sugjerojnë që “kur regjistrohen 
praktika të paligjshme dhe kriminale nga fëmijët, 
me qëllim për të theksuar më shumë praktikën sesa 
individët, rregulli i përgjithshëm është që fëmijët nuk 
identifikohen.	Çdo	gjë	që	çon	në	identifikimin,	gjatë	një	
procedure gjyqësore të një dëshmitari, të të pandehurit 
ose çdo pale tjetër, që është nën moshën 18 vjeç, nuk 
mund	të	bëhet	publike.	Kufizimet	përfshijnë	emërtimin	
e shkollave dhe të adresave. Pamjet e të miturve nën 18 
vjeç nuk mund të transmetohen.”

Është pikërisht zbatimi i Parimeve Editoriale që e bën 
RTSH të vetmin respektues të Kodit të Transmetimit në 
monitorimin e ngjarjes së Kavajës, përmendur më lart 
si rast studimor. Kjo tregon edhe njëherë rëndësinë që 
ka hartimi i Parimeve Editoriale dhe zbatimi i tyre nga 
OSHMA-të.

Thënë kjo, në pikëpamje të tematikës së trajtuar në 
lajme, RTSH ka nevojë të zgjerojë gamën e tyre. Vetëm 
2 kronika në 93 të tilla të transmetuara në një javë, janë 
shumë pak krahasuar me përqindjen që zënë fëmijët si 
segment popullate.

RTSH ka nënshkruar në vitin 2016 një kontratë 
shërbimi 5-vjeçare me AMA-n, e cila përcakton ndër 
të tjera dhe programe që kanë të bëjnë me zhvillimin 
dhe edukimin e fëmijëve. Emisionet për fëmijë janë 
menduar në formën e emisioneve të posaçme, “me 
të ftuar të profesioneve të ndryshme, si sociologë, 
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psikologë, punonjës social, drejtues teknike të sistemit 
parashkollor apo mësues të sistemit shkollor, prindër 
apo drejtues të niveleve të larta të institucioneve 
shtetërore që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me politikat 
e zhvillimit dhe të edukimit të fëmijëve. Në gjithë 
harkun kohor prej një viti programe të tilla do të 
zënë përafërsisht 10% të kohës së transmetimit apo 
afërsisht 870 orë transmetimi”, thuhet në Kontratë.

Sipas raportit vjetor të RTSH për vitin 2018, 
programacioni për fëmijët aktualisht në RTSH është 
i	kufizuar	në	një	kanal	tematik	për	fëmijët,	nga	dy	që	
është parashikimi në Kontratën e Shërbimit. Kanali ka 
filluar	transmetimin	e	tij	“On	Air”	më	datë,	1	Qershor	
2018. Kanali ka prodhuar disa emisione si “Miku im më 
i mirë”, “Troç”, “Me duar të vogla”, “Na ishte një herë” si 
dhe programi i madh i Vitit të Ri “Mirësevjen Vit i Ri”.
Problem kryesor, nënvizon raporti, mbetet mungesa 
e	serialeve	dhe	filmave	për	fëmijë,si	produkt	bazë	për	
funksionimin e një kanali. Gjithashtu një fashë orare 

Sipas raportit vjetor të RTSH për vitin 2018, programacioni për fëmijët aktualisht në RTSH është
i kufizuar në një kanal tematik për fëmijët, nga dy që është parashikimi në Kontratën e 
Shërbimit. Kanali ka filluar transmetimin e tij “On Air” më datë, 1 Qershor 2018. Kanali ka 
prodhuar disa emisione si “Miku im më i mirë”, “Troç”, “Me duar të vogla”, “Na ishte një herë” 
si dhe programi i madh i Vitit të Ri “Mirësevjen Vit i Ri”.Problem kryesor, nënvizon raporti,
mbetet mungesa e serialeve dhe filmave për fëmijë,si produkt bazë për funksionimin e një 
kanali.Gjithashtu një fashë orare e posaçme i kushtohet fëmijëve në kanalin gjeneralist RTSH 1 
dhe kanalet rajonale. 

Edhe pse në objektivat e vitit 2019 janë vendosur edhe 5-6 emisione të reja për fëmijë, ndër të 
cilët dy kanë lidhje me shkencën, oferta televizive e RTSH-sëështë e varfër në prodhime 
origjinale, duke mbuluar pjesën më të madhe me material arkivor,i cili nuk i përgjigjetnevojave 
dhe kërkesave tëfëmijëve të sotëm. Edhe disa programe bashkëkohore të dhuruara nga partnerët
EBU me të cilët RTSH ka marrëveshje, nuk u transmetuan për mungesë buxheti për dublim. Nuk 
ka programe për shkencën, ose konkurse dijesh, të cilat nuk janë të shtrenjta për t’u prodhuar, 
por kërkojnë krijueshmëri dhe vullnet për bashkëpunim. Ka pak ose aspak programe për gjuhën 
shqipe, duke ditur rolin e madh që transmetuesi publik ka në ruajtjen dhe përcjelljen e kulturës 
amtare në breza.

Në përgjithësi, në programet për fëmijë të RTSH vihet re qasja “adult gaze” që do të thotë se
programet për fëmijë prodhohen nga këndvështrimi i të rriturit, duke u lënë pak ose aspak 
hapësirë fëmijëve për t’u angazhuar drejtpërdrejt në prodhimin mediatik. RTSH ka një histori 
suksesi me këto lloj programesh me emisionin ikonë TROÇ, ku fëmijët janë dhe autorë të 
programeve, të cilit duhet t’i rikthehet. 
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e posaçme i kushtohet fëmijëve në kanalin gjeneralist 
RTSH 1 dhe kanalet rajonale. 
Edhe pse në objektivat e vitit 2019 janë vendosur 
edhe 5-6 emisione të reja për fëmijë, ndër të cilët dy 
kanë lidhje me shkencën, oferta televizive e RTSH-së 
është e varfër në prodhime origjinale, duke mbuluar 
pjesën më të madhe me material arkivor,i cili nuk i 
përgjigjet nevojave dhe kërkesave tëfëmijëve të sotëm. 
Edhe disa programe bashkëkohore të dhuruara nga 
partnerët EBU me të cilët RTSH ka marrëveshje, nuk u 
transmetuan për mungesë buxheti për dublim. Nuk ka 
programe për shkencën, ose konkurse dijesh, të cilat 
nuk janë të shtrenjta për t’u prodhuar, por kërkojnë 
krijueshmëri dhe vullnet për bashkëpunim. Ka pak 
ose aspak programe për gjuhën shqipe, duke ditur 
rolin e madh që transmetuesi publik ka në ruajtjen dhe 
përcjelljen e kulturës amtare në breza.

Në përgjithësi, në programet për fëmijë të RTSH vihet 
re qasja “adult gaze” që do të thotë se programet për 
fëmijë prodhohen nga këndvështrimi i të rriturit,  
duke u lënë pak ose aspak hapësirë fëmijëve për t’u 
angazhuar drejtpërdrejt në prodhimin mediatik. RTSH 
ka një histori suksesi me këto lloj programesh me 
emisionin	 ikonë	TROÇ,	 ku	 fëmijët	 janë	 dhe	 autorë	 të	
programeve, të cilit duhet t’i rikthehet. 

Qasja	gjithëpërfshirëse	për	fëmijët	me	aftësi	të	kufizuar	
do të duhej të zbatohej në programe gjithashtu, si për 
shembull përdorimi i gjuhës së shenjave për fëmijët që 
nuk dëgjojnë. 

Raporti vjetor i RTSH për vitin 2018 rendit 
arsyet	 financiare	 si	 parësore	 për	 këtë	 situatë	 në	
programacionin e fëmijëve. Megjithatë mungesa e 
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buxhetit nuk duhet të bëhet pengesë për pasurimin 
e ofertës televizive. Në vend të kësaj, RTSH duhet 
të kërkojë forma të reja bashkëpunimi me aktorë të 
jashtëm si Ministria e Arsimit, Teatri i Kukullave apo 
Akademia e Arteve, dhe prodhues të pavarur, duke i 
dhënë përparësi sidomos programeve për edukimin 
mediatik, si një nga format e reja në të cilat operatorët 
publikë europianë po angazhohen në përmirësimin e 
ofertës televizive për fëmijët. 

Edukimi mediatik siguron edhe lëndë të parë për 
programacionin pasi vetë fëmijët aftësohen në 
prodhimin e klipeve të shkurtra apo dokumentarëve. 

Edukimi mediatik do të sillte edhe audiencë më të 
ndërgjegjësuar për median, duke rritur presionin dhe 
ankesat tek autoritetet përgjegjëse për ndëshkim të 
operatorëve që nuk i zbatojnë ato.

Një angazhim më i madh i RTSH kërkohet edhe në lëmin 
e edukimit në shembullin e kanalit publik Italian RAI 
Scuola ose ABC australiane. Studime në këtë fushë20 
tregojnë se shtylla e dytë e misionit të Transmetuesve 
Publikë, edukimi, ka qenë strategjike në ruajtjen e 
pozicionit të tyre në treg, aty ku informacioni dhe 
argëtimi kanë qenë të dobët përballë konkurrencës. 
Në ligjin për Ekonominë Digjitale, Britania e madhe 
rekomandoi se transmetuesi publik Channel Four 
“duhet të merrte pjesë në bërjen të rëndësishme të 
përmbajtjes mediatike që tërheq shijet dhe interesat e 
fëmijëve dhe të të rinjve”. (PACT 2009). 5 milionë paund 

20 Debret, Mary, Reinventing Public Service Television for Digital 
Future, Intellect, Bristol UK/Chicago USA, 2010
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buxhet për fashën 14-19 vjeç lëvizën nga televizioni 
linear te mjedisi online, sepse Four kërkoi ndërveprim 
dhe projekte multiplat formatike ku struktura loje, 
rrjete social, UCG dhe blog mund të adoptohen për 
qëllime edukative. Dokumentarët gjithashtu u përdorën 
si edukues në fusha të tilla si historia bashkëkohore 
ose e kaluar. Në SHBA, rrjeti publik i televizioneve PBS 
që lindi si bashkim i kolegjeve universitare, vendosi 
edukimin e vazhduar si përparësi në programe duke 
ofruar kurse edukimi në distancë.

Në kushtet kur arsimi shqiptar është i paaksesueshëm 
për një numër fëmijësh në zonat e thella malore ose 
kur ndërpritet mësimi për shkak të motit, RTSH mund 
të ofrojë infrastrukturën e vet audiovizive për të 
mundësuar edukimin në distancë të këtyre fëmijëve dhe 
programe të tjera ndihmëse për nxënësit e shkollave. 
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4
reKomandime

Për Autoritetin e Mediave Audiovizive

 Monitorim i rregullt dhe më i rreptë i Kodit të 
Transmetimit për fëmijët;

 Forcim i penaliteteve për operatorët që shkelin 
Kodin e Transmetimit për fëmijët, në mënyrë të 
përsëritur deri në heqje të licencës;

 Bashkëpunim me organizatat e mbrojtjes 
së të drejtave të fëmijëve në monitorimin 
e vazhdueshëm të medias dhe ofrimin e 
programeve të edukimit mediatik.

Për redaksitë e lajmeve

 Të shtohet diversiteti i tematikës në lajme, duke 
përfshirë dhe fëmijët;

 Të përdoren qasje pozitive dhe konstruktive në 
portretizimin e fëmijëve;

 Të ofrohet informacion për zgjidhje për 
problematikat sipas praktikës më të mirë të 
gazetarisë së bazuar në zgjidhje (solution based 
journalism);
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 Të zbatohen rregullat e Kodit të Transmetimit 
dhe Kodit të Etikës për raportimin e fëmijëve;

 Të vazhdohet trajnimi i gazetarëve për 
raportimin për fëmijët.

Për RTSH

 Të pasurohet oferta televizive për fëmijë;

	 Të	fillojë	urgjentisht	prodhimi	i	programeve	të	
edukimit mediatik;

 Të rritet numri i bashkëpunimeve me aktorë të 
jashtëm për programet e fëmijëve;

 Të nxitet bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit 
për hapjen e një kanali tematik për shkollën.
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