
 

 

 

Neutraliteti i medias në zgjedhje dhe raportimi i së vërtetës     

Zamir Alushi 

Fushata e zgjedhjeve është sprovë për gazetarin, që me raportimin e tij përmbush një detyrim 

ndaj demokracisë. Ky shërbim po deformohet ose mënjanohet nga formati i medias i përdorur 

vitet e fundit, në mbulimin e fushatës zgjedhore. Rëndomë, në periudha elektorale, pavarësia e 

gazetarit është cenuar nga porosia e pronarit, nga ndërhyrjet e qeverisë, ose nga kërcënimet 

direkte që i janë bërë. Kur ndërhyrjet e politikës kthehen në mënyrë mbijetese, media humb 

misionin e saj. Kështu, pas kurrizit të gazetarit zhvillohet një luftë e padukshme e politikës me 

mediat për të kontrolluar axhendën.        

Ekziston një standard për vlerësimin e mediave gjatë fushatave zgjedhore, që ndjek parametrat e 

demokracive perëndimore, si paanësia, ekuilibri, objektiviteti, ndershmëria dhe toni neutral. Në 

përgjithësi mediat tona kryesore, televizionet, radiot dhe gazetat, nën vëzhgimin e OSBE-së dhe 

të KQZ-së, përmbushin barazinë më minutazhin e transmetuar për partitë. Pra, balancë ndaj dy 

palëve, ku njëra ose të dyja nuk janë të ndershme me elektoratin, manipullojnë procesin, bëjnë 

premtime të gënjeshtërta, heshtin për problemet e pazgjidhura të njerëzve. Mendoj se neutraliteti, 

të cilit i kushtohet kaq shumë vëmendje gjatë monitorimit, sidomos në televizione, e më pak në 

gazeta, nuk mund të eklipsojë detyrimin për saktësinë, për kërkimin e së vërtetës.                                                                                                                

Në këtë neutralitet mediatik, njerëzit raportohen më tepër si një numër pjesëmarrësish apo 

mbështetësish. Eshtë qesharake se si pyetja “sa njerëz ishin në shesh?” nuk gjen asnjëherë 

përgjigje të saktë. Megjithatë, disa citojnë partinë, të tjerë burime nga policia, disa ngrenë dronin. 

Kështu, ndodh që, në kulmin e rënies së besimit tek politika, raportohen pjesëmarrje në miting 

mbi 500 mijë vetë. 

Futja e logjikës politike në editorialin e mediave ka sjellë si pasojë raportimin e fushatës si 

përplasje dhe konflikt. Kjo strategji u përshtatet politikanëve sepse permes polarizimit ruajnë 

mbështetjen e militantëve dhe fanatikëve, ndërsa shmangin përballjen me çështjet reale. Kohët e 

fundit zgjedhjet trajtohen edhe si garë sportive e furnizuar me sondazhe, apo me transmetimin e 

kronikave nga një miting tek tjetri. Për programet politike që e kanë zhytur vendin në dështim, 

nuk bëhet llogaridhënie. Gazetari raporton gjjthnjë e më pak, ndërsa lajmet mbushen me 

materiale të përgatitura nga vetë partitë. 



Ndikimi i politikës në editorialin televiziv është i qartë kur fushata personalizohet. Në zgjedhjet 

vitit 2017, pavarësisht se partia në pushtet nuk solli ndonjë platformë të re, i fitoi zgjedhjet vetëm 

me një batutë, “tepsinë”. Mediat ndoqën logjikën e përqëndrimit të raportimit tek ligjërimi 

personal i kryeministrit, tek rivaliteti i tij me presidentin, tek forcimi i pushtetit të tij. 

Personalizimi i raportimit të fushatës shmangu diskutimin e platformave sociale dhe ekonomike. 

Edhe pasqyrimi i fushatës së opozitës u personalizua tek kryetari, duke i dhënë publikut pamjen e 

ndeshjes së dy liderëve, që tregojnë forcën, por jo pikëpamjet.  

Ka raste kur e vërteta e zgjedhjeve parashtrohet në sfond zbavitës dhe opinionit i mbetet vetëm të 

qeshë Para 20 vjetësh, në Tiranë, një kryetar historik luftonte në Komitetin e Përgjithshëm 

Drejtues me rivalin e tij brenda partisë. Aty ndodhi një eksperiment në epruvetë. Kundërshtari i 

tij, në atë kohë kryeministër, i joshi shokët e partisë me privilegje dhe arriti shumicën. Në fillim 

mediat u përqëndruan tek raportimi i kësaj “shfaqje të demokacisë së brendshme” tek ky subjekt. 

Raportimi  investigativ disamujor zbuloi se sa banale ishte politika, që blinte edhe votat brenda 

forumit të saj drejtues. Kryetari rifitoi pozitën në parti, u bë kryeministër dhe i mori në kabinetin 

e tij të gjithë “korruptuarit” që i kishte telendisur në mbledhjen e famshme të KPD-së. Fjalimi i 

tij qarkullonte me CD dhe “zbaviste” njerëzit me batutat. Ishte një kohë anormale që parathoshte 

atë që ndodh sot. Në atë kohë, bashkë me kolegët kemi menduar se si mund të shkonin punët, 

nëse kjo metodë e blerjes së votave zbatohej në zgjedhjet e përgjithshme kombëtare?      

Të mbetur në tentativën për tranzicion, politikanët tanë kanë thyer rekorde duke u ricikluar në 

pushtet, në afro tri dekada. Përse njerëzit i votojnë këta politikanë, edhe pse e dinë që kanë 

abuzuar me fondet publike? Kjo dukuri ndodh zakonisht në vendet e varfra me regjime hibride si 

i yni. Të detyruar nga kushtet, njerëzit në këtë sistem zgjedhin këta politikanë në çdo zgjedhje 

për të siguruar vendin e punës, një privilegj apo një dhuratë. Në këtë situatë, sipas studimeve, 

mes të gjithë zërave e tjerë të vlerësimit të zgjedhjeve, performancën më të keqe e kanë mediat 

dhe mënyra e financimit të fushatave të partive.       

                                                                                                                                                                 

Që të rifitojnë besueshmërinë dhe të dalin nga ky qorrsokak, mediat duhet t’i japin fund raportit 

të sotëm gazetar-pronar, media-pushtet. Edhe sikur bosët e medias të mos e kuptojnë pozitën ku 

kanë rënë, gazetarët në secilin rol që kanë në redaksitë e tyre, mund t’ia dalin të ndryshojnë 

situatën në interes të publikut. Ata kanë kaluar periudha edhe më të vështira, ku pushteti 

kercënonte fizikisht lirinë e tyre, por me përkrahjen e organizatave ndërkombëtare të shtypit ia 

kanë dalë të mbrojnë lirinë e shprehjes.  

Të jesh i paanshëm, të raportosh me objektivitet dhe balancë, ashtu si Kodi i Etikës së Medias e 

kërkon, është ajo që një gazetar duhet të bëjë çdo ditë. Liria është kushti bazë për ta bërë këtë. 

Raporti i OSBE për zgjedhjet e vitit 2019, na bën të skuqemi në pjesën ku për mediat shkruan: 

“shkalla e kufizuar e fitimit të mediave ka bërë që ato të veprojnë si platforma lobuese për 

pronarët e tyre. Në mungesë të një vetërregullimi efikas dhe për shkak të pasigurisë për punën, 



gazetarët mbeten të prekshëm nga presioni dhe shpesh u duhet të përdorin autocensurën”. 

Vetëcensura nuk është rruga për të mbijetuar, përkundrazi duhet të mbrohet me çdo kusht 

integriteti.   

Sot, kur liria është përkeqësuar, media ka sfidë të re, të çlirojë vetveten.                                                                                                                                                                                                                                             

Të gjithë gazetarët që hiqen nga puna për shkak të shkrimeve investigative, si kritikë të qeverisë, 

që kërcënohen apo ngacmohen, duhet të denoncojnë publikisht, të njoftojnë organizatat 

ndërkombëtare dhe ato shqiptare. Çdo gazetar duhet ta konsiderojë detyrë morale të mbrojë 

kolegun në situata të tilla, duke raportuar, duke u solidarizuar, duke protestuar. Për të ruajtur 

pavarësinë gazetarët duhet të rikthejnë solidaritet in mes tyre dhe të rrisin shkallën e 

vetërregullimit. Deri tani janë vetëm pak media që e kanë pranuar formalisht anëtarësinë në 

këshillin e medias. Anëtarësimi në organizatën e vetërregullimit mendoj se duhet të bëhet edhe 

individualisht, pavarësisht se një pronar mediash nuk integrohet aty. Nga ana tjetër, mediat nuk 

mund t’ia lënë dorë vlerësimin e mbulimit të fushatës zgjedhore vetëm organizmit shtetëror, 

KQZ-së. Organizmi i vetërregullimit kërkohet të bëjë vetë një vëzhgim të mediave se si e 

zbatojnë kodin e etikës në mbulimin e zgjedhjeve, të trajtojë ankesat dhe të japë sanksione sipas 

rastit. Kjo do të rriste kredibilitetin e medias para publikut. 

Ndërkaq, natyra e fushatës zgjedhore po ndryshon. Në dekadën e fundit kemi parë se axhendat e 

partive të orkestrohen me kujdes nga kompanitë e huaja të publicitetit. Gjithçka është e 

kontrolluar fort. Konferencat për shtyp bëhen më rrallë, duke kufizuar hapësirën për pyetje. 

Eventet e fushatës zgjedhore organizohen larg shtypit, me inskenime në fabrika, në fshat, në një 

lagje qyteti, kryesisht me aktivistë të partisë. Në intervistat në studio, vitet e fundit nuk ka më 

ballafaqim të palëve kundërshtare. Politikanët në Shqipëri, qofshin në pushtet apo opozitë, 

kufizojnë aksesin e gazetarëve të pavarur duke përdor formate komunikimi që kontrollojnë 

narrativën. Partitë në shumicën e rasteve preferojnë të bëjnë vetë transmetimet e aktiviteteve 

përmes subjekteve të kontraktuara kundrejt pagesës. Kamerat e mediave të tjera nuk janë të 

lejuara. Nëse gazetari nuk është vetë i pranishëm në miting apo në një takim të vogël, e ka të 

vështirë të raportojë të vërtetën, duke përcjellë atë që ka nevojë politika. Përmes transmetimeve 

televizive të realizuara nga vetë stafet e partive dhe komunikimit direkt në rrjetet sociale me 

publikun synohet ndërtimi i imazhit në publik pa ndërmjetësinë e medias. Sipas të dhënave të 

kompanive që masin audiencën, mbi 60 për qind e lajmeve merren nga publiku përmes rrjeteve 

sociale. Për arsye të marrjes klikimeve dhe qëllimeve politike, lajmi që arrin tek konsumatori 

filtrohet dhe nuk ka përmbatjen fillestare. Rrjetet sociale në bazë  të algoritmeve krijojnë një 

rreth vicioz të shpërndarjes së lajmeve, në bazë të asaj që ti pëlqen, që e ke klikuar më parë,  

Kështu, njerëzit në rrjetet sociale marrin informacionin e njërës palë pa arritur të kuptojnë 

perspektivat e ndryshme politike dhe debatin që zhvillohet. Ky terren e thellon edhe më tepër 

ndarjen e zgjedhësve që marrin vetëm me ushqimin që u pëlqen. Rrjetet sociale i ofrojnë 

kandidatit mundësinë të lidhet direkt me elektoratin dhe të bëj mesazhe, të kurojë imazhin e tij 

me fotografitë që poston, duke anashkaluar median tradicionale. Modeli “netcast” e bën më të 



lehtë shpërndarjen e mesazheve tek njerëzit. Për të  shpërndarë tekste po përdoren edhe celularët, 

që mund të kapin popullsinë që nuk ka akses në internet. Monitorimi i gjithë hapësirës mediatike 

do të duhej të merrte parasysh se në gjithë vendin ka me dhjetëra televizione lokale dhe rreth 1 

mijë faqe interneti që në shumë raste mbahen me para informale të deputetëve apo bizneseve të 

lidhura me politikën dhe krimin. Këta marrin para nga kandidatët në fushatat elektorale dhe janë 

burime për përhapjen e lajmeve të rreme. Sidomos mediat online që janë lënë jashtë 

monitorimeve, nuk kujdesen për asnjë lloj etike dhe bëjnë dëmin më të madh gjatë fushatave 

zgjedhore.  

Në këto kushte, redaksitë duhet të shumëfishojnë forcat në mbulimin e fushatës zgjedhore. 

Mediat shqiptare duhet të krijojnë mekanizma të reja që mundësojnë afrimin tek e vërteta e 

procesit zgjedhor. Për më tepër, kur politikanët e kanë strategji të komunikimit shmangien e 

shtypit, kur çdo deklaratë kontrollohet dhe kurohet nga zyrat e partisë, nevojitet një sy i ri. 

Mediat duhet të adoptojnë Institucionin e Kontrollimit të Fakteve për të përballuar përroin e 

gënjeshtrave politike gjatë fushatës elektorale, por edhe për të shpëtuar nga fenomeni  i “fake 

news “. Kjo strukturë mund të mos jetë pjesë e redaksisë, por mund të kontraktohen profesorë të 

fushave të ndryshme dhe staticienë që do të përpunonin të dhënat e porositura.  

Edhe gazetaria sociale duhet të përdoret më shumë në funksion të mbulimit të fushatës. Nën 

tendosjen e akuzave dhe replikave, mes konfliktit që e duan politikanët, duke folur vetëm për 

anët e forta të programeve elektorale, koha fluturon dhe fushata anashkalon problemet e 

rëndësishme që prekin shtresa të tëra. Gazetari duhet t’i sjellë në diskutim këto çështje, t’i bëjë të 

njohura për të gjithë, që kandidatët të detyrohen të flasin e të gjejnë zgjidhje. Historitë njerëzore 

mund të sjellin në vëmendje shqetësimet e komunitetit, reportazhet duhet të pasqyrojnë gjendjen 

reale të fshatrave dhe qyteteve, për të cilat politikanët kujtohen vetëm në zgjedhje. Gazetarët 

duhet të sigurojnë forumin e njërëzve të zakonshëm, të shprehin mendimet dhe ankesat e tyre.  

Në kushtet kur mosnjohja e zgjedhjeve është një zakon i palës humbëse, media duhet të jetë më 

vigjilente gjatë procesit. Gazetari është vëzhguesi më mirë i zgjedhjeve, ai nuk bën raport 

përfundimtar, por njofton në çdo moment shkeljet që mund të ndodhin. Janë mundësitë që një 

media të funksionojë edhe si vëzhguese në të gjitha pikat e votimit. Këtë mund ta arrijë pëmes 

bashkëpunimit me universitetet dhe shkollat e mesme, duke akredituar tek KQZ një numër 

njerëzish të mjaftueshëm për të raportuar çdo shkelje në procesin zgjedhor.  

Po ashtu, ura bashkëpunimi mund të vendosen me institute të shoqërisë civile që kanë krijuar 

bazë të dhënash për ekonominë dhe fushat e tjera. Mediat mund të mos kenë mundësi financiare 

të kontraktojnë kompani sondazhesh, por mund të ftojnë ekspertë që të zbërthejnë të dhënat e 

anketave që bëhen publike. Përpara se të raportohet se cili kandidat është në krye dhe kush po 

mbetet pas, duhet të bëhen shumë verifikime dhe duhen pyetur ekspertët. Raportimi i sondazheve 

të fushatës mund të krijojë perceptimin se dikush është fitues dhe sondazhet pasuese do të 



ndjekin këtë perceptim. Kësisoj, media bëhet palë nëse raporton sondazhe të dyshimtë.  

Redaksitë duhet të jenë të hapura për rininë, sidomos në kohën e zgjedhjeve. Dhjetëra  të rinj 

mund të ftohen për të monitoruar rrjetet sociale, historitë që qarkullojnë, si komunikojnë 

politikanët me elektoratin në internet, opinionet që qarkullojnë, mendimet e njerëzve për 

fushatën e partive dhe kandidatët.                                                                                                 

Ndërkaq televizioneve iu duhen mjetet e nevojshme financiare për mbulimin e fushatave. Në çdo 

raport të ODIHR për zgjedhjet, në të njëjtën faqe, monitorimi i mediave nis me rreshtin “Mjedisi 

mediatik në Shqipëri është i gjallë, por dukshëm tejet i madh për mundësitë e kufizuara që ofron 

tregu i reklamës mediatike”. Në fakt audienca e mediave shkon me shpejtësi drejt internetit, por 

reklamuesit nuk e ndjekin. Jo vetëm gazetat, por të gjitha llojet e mediave po përjetojnë krizën e 

largimit të lexuesve dhe shikuesve, rrjedhimisht edhe humbjen e të ardhurave. Financimi i 

redaksive me dhjetëra gazetarë bëhet i vështirë. Pikërisht vështirësitë ekonomike dhe financiare 

janë burimi i të gjitha të ndikimeve negative në mbulimin e fushatave zgjedhore. Deri tani KQZ 

shpërndan tek mediat fonde për reklamat e edukimit të publikut. KQZ duhet të japë edhe 

financime të tjera që të mbulojnë transmetime larg Tiranës, të cilat shpesh detyrohen t’i kryejnë 

me mjetet e partive, madje detyrohen të pranojnë edhe ushqimin nga shtabet elektorale. Shtypit i 

duhen fonde për trajnimin e gazetarëve mbi ligjin elektoral, i cili ndryshon vazhdimisht. Sidomos 

në kontekstin shqiptar ku zgjedhjet ankimohen vazhdimisht, duhet që gazetarët të kenë njohuri të 

mira juridike. Në përfundim, gazetarët duhet të përgatiten mirë për mbulimin e fushatës 

zgjedhore, të bëhen gjithnjë interpretues të çështjeve politike, duke adoptuar një rol aktiv, skeptik 

dhe këmbëngulës ndaj politikanëve. 

 

 

 

 

 

  


