
 

Media lokale,  qeverisja dhe demokracia  
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Rëndësia e medias së lirë dhe të pavaruar për demokracinë është një çështje shumë e diskutuar 

dhe tashmë e gjithëpranuar. Megjithatë në shumicën e rasteve kur flasim për binomin media - 

demokraci, vëmendja përqëndrohet mbi mediat qëndrore. Aq e fortë është kjo lidhje sa që ne 

përgjithësisht e asociojmë fjalën media vetëm me televizionet që janë të përqëndruar në Tiranë, 

duke mos kuptuar se media është më shumë sesa kaq. Në shumë pak raste diskutohet situata e 

mediave lokale, rëndësia që ka ajo për qytetarët dhe demokracinë. Studiuesja Mary Ellen Klas 

thotë se më pak media lokale, do të thotë më pak demokraci. Kur bie fuqia e medias dhe 

gazetarisë lokale, përfundimi është më pak transparencë në qeverisje dhe më pak angazhim 

qytetar. Si humbja e transparencës qeveritare ashtu edhe mungesa e angazhimit qytetar, janë dy 

shenjat kreysore të një demokracie në rrezik. (Klas 2019)  

Fuqia e internetit dhe përhapja e mediave sociale ka ndryshuar jo vetëm mënyrën sesi gazetarët 

dhe mediat angazhohen në prodhimin e informacionit, por njëkohësisht komunikimin politik. 

Politikanët e sotëm janë të prirur vazhdimisht që duke shfrytëzuar mediat sociale, të 

anashkalojnë mediat dhe gazetarët duke tentuar komunikimin e drejtpërdrejtë me qytetarët. 

Madje ne sot përballemi me një brez të ri politikanësh si në nivel qendror ashtu edhe lokal, që 

nuk e njeh fare rolin ndërmjetësues të medias. Rezultati i shmangies së medias duke injoruar 

rolin ndërmjetësues që ajo ka, sjell si rezultat të pashmangshëm, ekspozimin në rritje të 

audiencave ndaj propagandës qeveritare dhe dizinformimit.  Studiuesit në Universitetin e 

Harvard kanë zbuluar se sa më shumë rritet varësia e audiencave ndaj mediave sociale dhe 

medias tradicionale qendrore për sa i përket lajmeve politike, aq më shumë rritet mundësia që ata 

të bien pre e manipulimit dhe lajmeve të rreme. Studiuesja dhe gazetarja e Ellen Klas i referohet 

një sërë studimesh që tregojnë se mungesa e media dhe lajmeve lokale çon në uljen e angazhimit 

qytetar.  

Autorët Steven Waldman dhe Charles Sennott në shkrimin e tyre të botuar në gazetën 

Washington Post argumentojnë se kriza në gazetarinë lokale është kthyer në një krizë 

demokracie. Sipas tyre mungesa e lajmit lokal bën që qytetarët të mos kenë informacion të 

mjaftueshëm për të marrë vendime që kanë të bëjnë me mirëqënien e familjeve të tyre apo të 

kërkojnë llogari drejtuesve të institucioneve lokale që janë përgjegjëse për këtë. (Waldman and 

Sennott 2018) Informacioni mbi aktivitetin e institucioneve në nivel lokal ka një rëndësi të 

jashtëzakonshme për angazhimin qytetar në nivel lokal. Ndërkohë studiuesi Rasmus Kleis 



Nielsen argumenton se gazetaria lokale ndihmon në uljen e korrupsionit të qeverisë, rrit 

reagueshmërinë e zyrtarëve të zgjedhur ndaj zgjedhësve të tyre dhe inkurajon pjesëmarrjen e 

publikut në politikën lokale. 

Në kontekstin shqiptar media lokale luan gjithashtu një rol të rëndësishëm për komunitetet 

lokale. Problematikat që kanë prekur media lokale në vende të ndryshme të botës, hasen edhe në 

realitetin shqiptar. E veçanta për rastin shqiptar qendron në faktin se media lokale e reflekton 

edhe më shumë krizën që përjetojnë këto mjete informimi në gjithë vendet e tjera. Fakti që 

Shqipëria ka një historik të shkurtër të medias së lirë dhe sipërmarrjes private në median lokale, 

ka bërë që shumë operatorë të mos kenë arritur një model të qëndrueshëm ekonomik. Nga ana 

tjetër presioni i internetit dhe medias sociale, i shoqëruar edhe me efektin e procesit të 

dixhitalizimit i ka vënë akoma më shumë në vështirësi këto media. Këto vështirësi reflektohen në 

cilësinë e produktit që u ofrohet audiencave lokale ashtu edhe në statusin profesional të 

gazetarëve.  

Një studim i kryer nga Instituti Shqiptar i Medias mbi mediat lokale zbuloi se vështirësitë 

ekonomike mbajnë vendin e parë ndër shqetësimet që ka komuniteti i gazetarëve dhe 

profesionistët  e medias lokale. Mbi 

80% e të anketuarve mendojnë se 

vështirësitë ekonomike janë një nga 

problemet më të mëdha të medias 

lokale. Ky rezultat është tregues i 

krizës që po kalojnë operatorët lokalë. 

Kjo krizë prek median si në nivel 

institucional ashtu edhe statusin e 

gazetarit. 

Presioni politik shihet si shqetësimi i 

dytë më i madh për mediat lokale. Të 

dhënat tregojnë se të anketuarit kanë 

rënditur si problemin e dytë më të 

rëndësishëm pikërisht presionin që 

vjen nga politika me 45.3%. Arsye 

kjo që çon në censurë dhe vetëcensurë 

të gazetarëve.  

Ndërsa në vendin e tretë qëndron 

konkurrenca e mediave kombëtare.  

Konkurrenca nga mediat e mëdha 

gjeneraliste, shihet si një faktor që 
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mund të ndikojë negativisht median lokale. Në listën e problemeve të medias lokale, janë 

renditur çështje si autocensura (26.4%), mungesa e kontratave të punës së gazetarëve (24.5%), 

presioni i botës së krimit (19.8%), dhuna verbale dhe kërcënimet fizike ndaj gazetarëve, etj.  

Vështirësitë ekonomike ndikojnë direkt mbi fuqinë e medias lokale në mbikqyrjen e aktivitetit të 

bashkive dhe intitucioneve të tjera të qeverisjes lokale.  Nga ana tjetër, një gazetar i pasigurtë për 

vendin e tij të punës dhe me një status të cënuar profesional, mbetet i ekspozuar ndaj presionit të 

politikanëve lokal, botës së krimit dhe interesave të biznesit. Me fjalë të tjera, reporteri i lokal sot 

në Shqipëri është vështirë të prodhojë lajme për korrupsionin në nivel lokal. Studimi i ISHM-së 

mbi mediat lokale tregoi gazetarët e këtyre 

institutcioneve nuk e shohin vetën si aktorë 

të rëndësishëm në luftën kunder kurrupsionit 

në nivel lokal. Shifrat e anketimit treguan se 

më shumë se gjysma e tyre mendojnë se 

media lokale ndikon pak ose aspak në luftën 

kundër korrupsionit në nivel lokal. 

Ndonëse është e vështirë të bësh një lidhje 

direkte mes mungesës së medias lokale dhe 

nivelit të korrupsionit, studime të ndryshme 

kanë arritur të përllogarisin kostot që kjo 

situatë shkakton tek qytetarët.  

Tre studiues nga Universiteti i Notre Dame dhe Universiteti i Illinios në Shtetet e Bashkuara të 

Amerikës vërtetuan përnes studimit të tyre se pas mbylljes së një gazete lokale, kostot e 

huamarrjes në nivel bashkie rriten me 5 deri në 11 pikë, duke i kushtuar bashkisë më shumë se 

650 mijë dollarë shtesë për ç’do rast. Sipas tyre se media lokale i mban nën presion llogaridhënës 

qeverisjen lokale duke bërë të mundur kosto më të ulëta të huamarrjes  duke kursyer paratë e 

taksapaguesve lokalë. (Gaoy, Lee and Murphy 2020 ) Studimi pa dyshim që zgjon kureshtje për 

përfundimet në rast se do të aplikohej në kontekstin shqiptar. 

Me siguri që në rastin tonë pafuqësisë së medias lokale i mbivendosen edhe faktorë të tjerë si 

kriza politike, e cila ka prodhuar një pushtet lokal një-partiak duke zhbërë mekanizmat e 

brendshëm të mbikqyrjes dhe transparencës. Në këto rrethana është e rëndësishme të gjejmë 

mekanizmat për të fuqëzuar median lokale në mënyrë që të garantojmë llogaridhënien e 

qeverisjes lokale, transparencë në përdorimin e parave të taksapaguesve dhe më shumë angazhim 

qytetar. Mënyrat sesi arrihet fuqizimi i medias lokale nuk janë aq të lehta për t’u gjetur dhe vënë 

në jetë, megjithatë në botë ka mjaft shembuj shpresëdhënës. Një nga mënyrat që duket se po 

funksionon është ai i mediave jo-fitimprurëse që bazohen në mbështetjen e donatorëve të huaj, të 

përqëndruara në gazetarinë investigative dhe gazetarinë e fakteve, janë një nga rrugët që mund të 

ndiqet edhe në kontekstin lokal 
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Sipas bindjes apo perceptimit tuaj, 
sa ndikim kanë patur mediat lokale 

në luftën kundër korrupsionit në 
nivel lokal


