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“Gjithë dija jonë për shoqërinë dhe botën, buron në parim nga mediat“ shkruan 

sociologu gjerman, Niklas Luhmann. Thënë ndryshe, nga mediat varet gjithë jeta 

jonë shoqërore. Ndaj sa kohë informacioni i marrë prej tyre i përgjigjet realitetit, 

mënyra jonë e reagimit përkon me të. Në të kundërtën, sjellja jonë prish ekuilibra, 

shpërthen pritshmëri dhe mund të shndërrohet në rrezik për veten dhe komunitetin.  

Karakteri jetik i shërbimit, që media ka për detyrë t’i ofrojë shoqërisë dhe ndikimi, 

që cilësia e këtij shërbimi ka në marrëdhëniet shoqërore (nga organizimi i jetës 

individuale te dizenjimi i votës, simpative politike dhe ndarjes së pushtetit), e vë 

median në një pozicion po aq kyç (pushtet i katërt) për organizimin e shoqërisë sa 

edhe tri pushtetet e tjera: legjislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori. Pretendimi, me të 

cilin ajo e përmbush këtë detyrë diktohet nga standardi i vetë medias, marrëdhënia 

me pushtetet e tjera, formimi i publikut dhe jo së fundi, nga zhvillimi teknologjik. 

Sipas René Marcic, filozof dhe publicist austriak, “bartësi i vetëm legjitim i një 

“pushteti të katërt” në shtetin kushtetues demokratik është publiku, tërësia e të 

gjithë qytetarëve, e formuar në një proces të përhershëm komunikimi dhe 

informimi përmes medias, e cila funksionon si organ kontrolli për pushtetin 

shtetëror”. Media është pjesë e këtij kontrolli vetëm në masën që ajo ndikon 

krijimin dhe mbarëvajtjen e këtij procesi të komunikimi shoqëror. Po niveli i ulët i 

zhvillimit demokratik të një shoqërie dhe medias brenda saj si edhe mungesa e 

pjekurisë së publikut mund të bëhen shkak për keqkuptimin ose deformimin e këtij 

koncepti, duke i dhënë aplikimit të “pushtetit të katërt” formën e një autoriteti 

mbikëqyrës përtej çdo kontrolli shoqëror ose, thënë ndryshe, të një “kurthi” 

dëmtues për të gjithë ato ekuilibra demokratikë, që ai në fakt ka për detyrë t’i ruajë.  

*** 



Një vështrim i shpejtë i medias elektronike shqiptare mjafton për të konstatuar, se 

mënyra e saj e funksionimit është larg konceptit të mësipërm: ajo sillet gjithnjë e 

më pak si ndërmjetëse komunikimi dhe gjithnjë e më shumë si ushtruese pushteti 

shoqëror. Cilido, që ka mundësinë ta njohë sadopak nga jashtë dhe nga brenda këtë 

dimension të të ashtuquajturit „pushtet të katërt“ në Shqipëri, e ka të lehtë të 

konstatojë, se si struktura e brendshme ashtu edhe marrëdhëniet e medias me 

mjedisin jashtë saj, karakterizohen nga arbitrariteti, si modus vivendi.    

Në rolin e saj si “pushtet i katërt”, media në demokraci kryen tri funksione: së pari, 

informon publikun, se ç‘ndodh dhe se ç’bën politika; së dyti, ushtron kontroll, 

përmes gazetarisë investigative dhe ballafaqimit të politikanëve me premtimet e 

veta elektorale; së treti, është pjesë e debatit politik, përmes mbartjes së mendimit 

të të tretëve dhe pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë në diskutim. Që këto funksione të 

ushtrohen sipas pritshmërive të një shoqërie demokratike, duhet që fillimisht vetë 

media t’u përgjigjet të njëjtave pritshmëri në strukturë, funksionim dhe synime. 

Çka për tregun e parregulluar audioviziv shqiptar rezulton prej dhjetëvjeçarësh e 

vështirë deri e pamundur. Tregu sigurisht që ka pësuar zhvillimin e vet. Por ky ka 

ndodhur më shumë në formë dhe teknologji sesa në përmbatje dhe angazhim 

qytetar. Kontrata e licensës vijon të mos përmbajë detyrime të specifikuara për 

formate edukative dhe sociale ndërsa trendi i programacioneve gjeneraliste shkon 

gjithnjë e më shumë drejt debatit politik apo spektaklit argëtues me nivel të 

diskutueshëm dhe përmbajtje shpërfillëse për strukturën moshore të publikut.  

Mungesa e transparencës së financimit mbetet gangrena më rezistente dhe 

fantazma më kanosëse e tregut audioviziv shqiptar. Entet rregullatore kanë 

dështuar ose refuzuar të verifikojnë burimet e pasurimit apo bilancet e bizneseve, 

që kërkojnë apo kanë licensa mediatike, megjithese dihet, se një biznes bazuar në 

evazion fiskal, kontrabandë apo larje parash është një herë i rrezikshëm në 

aktivitetin e vet dhe dhjetëfish më shumë, kur licensën e përdor si armë dhe 

kërcënim për politikën, shtetin apo individët, që i kundërvihen. Licensa mediatike 

e parave të pahetuara e shndërron krimin në model, blen opinione, gjeneron lobim 

dhe shpërthen tregun me superpaga dhe superinvestime në teknologji dhe në imazh 

me paranë e derdhur pa vrarë mendjen për rentabilitet, parime apo interes shoqëror.  

Drejtimin e „zhvillimit“ të sistemit e diktojnë për pasojë interesat e të mëdhenjve 

dhe të „fortëve“. Vetë ecuria e procesit të digjitalizimit, me të gjitha zvarritjet dhe 

vendimmarrjen e komplikuar përkitazi ndarjes dhe manaxhimit të frekuencave, 



dëshmon kompleksitetin e faktorëve që pengojnë mirëfunksionimin e tregut 

audioviziv shqiptar pavarësisht apo jashtë interesave. Dhe arbitrariteti vazhdon... 

Asnjë prej mediave audiovizive shqiptare – publike e private – që vënë në 

dispozicion tarifat a priori të sekondës së publicitetit nuk disponon llogaritje 

transparente të kësaj kostoje dhe as grupe pune për ndjekjen e saj në vazhdimësi.  

Reklama vijon të ndahet në mënyrë arbitrare bazuar më shumë në influencë se sa 

në shifra, matja e audiencës funksionon vetëm pjesërisht pa u shndërruar dot në kut 

funksionimi për mbarë tregun, ndërsa shkelja e etikës së komunikimit, dhuna fizike 

dhe verbale, seksizmi dhe banalitetet jo vetëm, që bëhen rrallë objekt kritike dhe aq 

më pak penalizimi, por janë magneti, që thith audiencën dhe sfidon konkurrencën.  

Në tregun audioviziv shqiptar mungon verifikimi i burimeve të teknologjisë, ndaj 

nuk dihet, se sa përqind e saj është e vjedhur, sa është e autorizuar dhe e licensuar, 

ku është “kapur” a monopolizuar dhe si duhet organizuar puna, që situata të 

normalizohet, në mënyrë që ligjet e konkurrencës të mos shkelen.  

Entet rregullatore ende nuk merren seriozisht dhe me standarde të njehsuara me 

verifikimin e të drejtave të transmetimit, vjedhjen dhe piratimin e produkteve dhe  

të ideve apo fallsifikimin e kontributeve. Një llogaritje e shpejtë dhe e përafërt e 

numrit të ritransmetimeve të produkteve joautentike në njësi kohe, do të mund t‘i 

evidentonte lehtësisht shkeljet, po siç duket ato shqetësojnë pak- ose askënd. Edhe 

manaxhimi i të drejtave të autorit i është lënë në dorë monitorimit të shoqatave 

përkatëse, pa arritur të shndërrohet në standard funksionimi për vetë median 

Mungesa e sindikatave prestigjioze të medias sjell mosreagimin e koordinuar ndaj 

ndryshimeve legjislative tw pafavorshme, lejon mizerjen e kontratave të punës, 

punësimin ilegal, diksriminimin gjinor, mungesën e librave të njehsuar të pagave, 

mungesën e hierarkisë profesionale dhe për pasojë arbitraritetin e skajshëm në 

përshkrimin profesioneve të medias. Të drejtat e tjera të punonjësve të skllavëruar 

të medias shqiptare, që nuk kanë as orar, as rregulla të sigurimit teknik dhe vuajnë 

nga një mori sëmundjesh profesionale mbeten pa adresim. Askush, as inspektoriati 

i punës, fisku, mbrojtja kundër zjarrit apo shoqatat e gazetarëve s‘kanë mundur të 

hyjnë për kontroll në ndonjë media pa u shpallur si shkelës të lirisë së informimit.  

Po a mund të funksionojë si „pushtet i katërt“ një media, së cilës pushtetet e tjera i 

duhen për të mbajtur në këmbë ekzistencën e vet të çalë, të padeklaruar apo të 

paligjshme? Dhe nëse po, në ç’formë? 



Zhvillimi i sistemit mediatik po shkon drejt një superfuqizimi, që e bën gjithnjë e 

më arbitrar, indiferent për përgjegjësinë dhe alergjik ndaj kritikës. Trendi edhe 

global, sipas të cilit “sistemit mediatik i interesojnë gjithnjë e më pak rreziqet dhe 

pasojat e pushtetit të tij” (Salmina, E. “Mediat. Pushteti i katërt“), i shtyn disa 

studjues të flasin për tranzicionin e demokracisë së shtetit ligjor drejt demokracisë 

së shtetit mediatik. Rrjedhimisht garantimi i pavarësisë së politikës, drejtësisë dhe 

paprekshmëria e privatësisë kërkojnë përgjegjësi nga ana e medias dhe syçeltësi 

nga ana e publikut - në shoqërinë tonë „mall deficitar i dyfishtë“ si pasojë e profilit 

të sipërpërshkruar të medias dhe formimit të mangët demokratik të publikut.  

Nëse do të funksionin si “pushtet i katërt” i përgjegjshëm, mediat do të duhej të 

“korregjonin deformimet e hetuara shoqërore”, çka në fakt nuk ndodh. Efektiviteti 

i angazhimit të medias nuk është në përpjestim të drejtë me praninë e saj. Shkurt, 

rritja numerike nuk ecën paralelisht me rritjen cilësore, duke e degraduar pushtetin 

e publicitetit në një tigër prej letre dhe shumë zhurmë për asgjë. Në pamje të parë 

gazetaria është bërë vërtet më agresive. Po kjo nuk ndodh në kauzën e vet! Ajo 

vërtet duket sikur zbulon, demaskon, investigon dhe skandalizon. Po s’dihet se për 

se a për kë...Titujt janë vërtet gjithnjë e më sensacionalë, fotot dhe pamjet filmike 

gjithnjë e më diskredituese. Në mediat me emër vërtet nuk rreshtet së foluri kundër 

padrejtësisë...  Po kauzat e vërteta janë megjithatë pak dhe rezultatet thuajse aspak!  

Fjala e medias nuk peshon, se askush nuk ka më frikë prej saj. Siç do të kishin, 

nëse ajo me të vërtetë do të ishte pushteti i katërt i pavarur ose mjeti që lind dhe 

ushqen pushtetin e katërt të vërtetë, opinionin e publikut. Po për sa kohë mediat 

nuk janë jashtë interesave të tri pushteteve të tjera, ato i kanë të gjitha hallkat e 

punës me informacionin të komanduara nga synimet e përbashkëta me segmentet 

përkatëse të pushteteve të tjera – me këtë orientim zgjidhen temat, lajmet, burimet 

dhe citimet, pamjet dhe fotografitë, gazetarët dhe moderatorët, dokumentacioni dhe 

të ftuarit. Ndaj temat dhe problemet “vdesin” në media në vend që të marrin udhë 

prej saj. Pas çdo katastrofe, pas çdo defekti teknik, akti të dhunshëm, skandali apo 

shpërdorimi shtrohen të njëjtat pyetje, thërriten të njëjtët analistë, bëhen të njëjtat 

betime dhe predikohet kthesa në qindra komente. Mullinjtë analogë dhe digjitalë 

bluajnë për ditë me radhë dhe gazetarët shndërrohen në ekspertë, të ofruar në çdo 

cep, format apo orar televiziv. Po rezultati nuk matet, se askujt nuk i intereson, se 

cilat qenë impulset që u dërguan në publik dhe në ç’drejtim e nxitën ato reagimin 

shoqëror. Ndaj gjithshka shuhet pa referenca efektiviteti sapo të tjera interesa t’i 

shtrojnë udhën një tjetër ngjarjeje a skandali drejt fokusit të lakmuar mediatik.  



Në fakt publikimi në media nuk i zgjidh problemet dhe as e bën botën më të mirë. 

Pritshmëritë për të kundërtën janë po aq zhgënjyese sa edhe keqkuptimi i konceptit 

“pushtet i katërt”. Ajo që nuk kuptohet, është se rëndësia e mediave nuk buron nga 

opinionet, që ato gjenerojnë, por nga opinioni publik, që raportimi i tyre prodhon. 

Dhe opinioni publik nuk janë vetë mediat, por qytetarët, tërësia e të cilëve në 

formën e publikut demokratik, bën të mundur reagimin shoqëror dhe për pasojë 

vendimmarrjen politike përmes votës. Mediat janë me fjalë të tjera thjesht 

mekanizma, për zgjidhjen e problemit të pushtetit përmes demokracisë. Prej nga 

buron edhe detyrimi i tyre për paanësi dhe besnikëri ndaj interesit publik. 

Gazetari i njohur gjerman, Joachim Friedrich citohet të ketë thënë, se “një gazetar 

nuk duhet të identifikohet me asnjë kauzë, madje me asnjë kauzë pozitive”. Po në 

aktivitetin e përditshëm, ky synim mbetet utopi. Duke mos u ndjerë vetëm mbartës 

të diskutimit publik, por protagonistë të tij, mediat marrin pjesë në të në mënyrë të 

angazhuar, duke rrezikuar seriozisht informimin e pandikuar të publikut si në 

mediat publike ashtu dhe në ato private. Sidomos në ato private. 

Se ndërsa në median publike kërcënimi për integritetin vjen nga shteti, në atë 

private, arsyet financiare ndjellin sipërmarrës, që e bëjnë atë pjesë interesash të 

ndryshme, duke e futur politikën redaksionale në një udhë të paditur dhe shpesh pa 

krye. Sigurisht, që parimisht manaxhimi i shtëpive mediatike nga sipërmarrës 

privatë nuk përbën problem dhe është konform logjikës së ekonomisë së tregut. Po 

kjo vlen vetëm për aq kohë, sa blerja e medias nuk është blerje pushteti politik ose 

ekonomik. Shembujt për këtë janë lokalë sa edhe globalë. Kështu, nga studimet 

prestigjioze në SHBA rezulton, se Fox News ka ndikuar rezultatin e zgjedhjeve 

presidenciale në vitet 2002 dhe 2004 në SHBA. Murdock ka blerë me median e tij 

qartazi pushtet politik, nuk ka e ndjekur publikun, por e ka ndikuar atë. 

Veçanërisht në nivel lokal, publiku duhet të bëhet i ndërgjegjshëm nga njëra anë 

për rëndësinë kyçe të informimit dhe pushtetin, që mund të ushtrojë përmes tij dhe 

nga ana tjetër, për rrezikun e vazhdueshëm të manipulimit dhe nevojën e 

verifikimit të vazhdueshëm të cilësisë së informimit. Kjo detyrë individuale sa 

edhe shoqërore kërkon angazhim të institucioneve, shoqërisë civile dhe shkollave, 

por nuk çliron kurrsesi nga përgjegjësia vetë mediat dhe opinionbërësit. Ndaj 

“lufta” për mbrojtjen e “pushtetit të katërt” mund dhe duhet të jetë para së gjithash 

luftë për cilësinë dhe vërtetësinë e informacionit.  


