
Covid-19 dhe rrjedhojat në industrinë e medias 

 

Prej disa javësh, Shqipëria i është bashkuar masave ekstreme të shumë vendeve, dhe atyre 

fqinje, për parandalimin e përhapjes së Covid-19. Disa prej tyre janë: izolimi në shtëpi, 

mbyllja e bizneseve, pezullim i fabrikave të prodhimit, reduktimi i programeve televizive me 

dy persona në studio etj. 

Në këtë kohë të vështirë për shkak të pandemisë së koronavirusit të gjithë janë në vështirësi 

shumë të mëdha. Ndërkohë, për asnjë ditë nuk e kanë lënë punën mjekët, infermierët, 

farmacistët, policia, por edhe gazetarët. Këta të fundit jane në terren këto ditë për një mision 

shumë të rëndësishëm siç është informimi. Të gjithë shqiptarët në shtëpi përveç shqetësimit të 

përditshëm për shëndetin, kanë shqetësim ushqimin, ndërsa informimi ka gjithaq vlerë sa 

ushqimi. Media është e vetmja rrugë komunikimi në këtë situatë të pazakontë që është 

krijuar. 

Gazetarët e terrenit janë më të rrezikuarit, por jo të vetmit që po përballen me sfidën e 

raportimit në kohën e COVID-19 në Shqipëri. Përmes një deklarate në Facebook, Unioni i 

Gazetarëve Shqiptarë apelon që të bëhen teste të shpejta për gazetarët, sidomos reporterët e 

terrenit, të cilët janë më të rrezikuar. Unioni i Gazetarëve Shqiptarë i ka bërë thirrje 

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, që të ofrojë falas mjete mbrojtëse për 

gazetarët, pasi rreziku i infektimit po bëhet gjithnjë e më i lartë. Gjithashtu, në një deklaratë 

të datës 24.03.2020, Unioni i Gazetarëve Shqiptarë shprehet se e ndjek me shqetësim këtë 

situatë dhe apelon për masa të posaçme ruajtëse dhe parandalimi. “Ne u drejtohemi gjithë 

kolegëve që janë në lëvizje e komunikime për arsye raportimi jashtë redaksive dhe banesave, 

të dëshmojnë kujdes e përgjegjshmëri ndaj këtij rreziku. Respektimi i këshillave dhe guidave 

shëndetësore është detyrim për çdo gazetar kudo ku ndodhet dhe sido që ta sjellë rrethana”, u 

bëhet thirrje gazetarëve, në veçanti atyre që mbulojnë situatën ditë pas dite në spitale apo në 

zona të tjera “të nxehta” raportimi. 

Në situatën e krijuar tërë industria mediatike ndodhet në vështirësi. Kompanitë mediatike u 

gjendën gjithashtu të papërgatitura dhe po tronditen dita-ditës nga regjimi drastik dhe rënia e 

shpejtë e reklamës – një ndër burimet kryesore të financimit të pagave për qindra punonjës të 

tyre. 

Efektet e krizës u shfaqën menjëherë mbi median e shkruar, pjesa më e dobët e zinxhirit 

mediatik të Shqipërisë. Me hyrjen në fuqi të ndalimit të qarkullimit, u njoftua ndërprerja e 

paprecedentë e botimit të gazetave, duke e konsideruar këtë një aktivitet të pamundur. 

Gazetat rifilluan te botohen ne tirazhe te kufizuara ne javen e trete te prillit. 

Të dytët në radhë, edhe mediat audiovizive mbyllën një duzinë emisionesh televizive dhe 

dërguan në shtëpi me qindra punonjës të tyre. Televizionet u detyruan gjithashtu që të 

riformatojnë programacionet për t’i bërë ato të përputhshme me aktin normativ të qeverisë, që 

ndalon praninë e më shumë se dy vetave në një studio televizive. 

Tërheqja e bizneseve nga reklamat është goditja e tretë dhe më e paparashikueshmja për të 

ardhmen e kompanive mediatike. Lëkundjet e para ekonomike paralajmërojnë një vit të 

zymtë për mijëra punonjës të medias, një pjesë e të cilëve rrezikojnë pagat dhe vendin e tyre 

të punës. 



Prej tri javësh, epidemia e koronavirusit i ka futur edhe redaksitë e televizioneve në karantinë, 

ndërsa kompanitë mediatike po përballen me probleme të reja për të mbrojtur shëndetin e 

gazetarëve dhe për të mbajtur sinjalin hapur. Top Channel, një ndër televizionet kombëtare 

më shikueshmëri më të lartë u detyrua të mbyllte përkohësisht një seri programesh, gjithashtu 

shumica e stafit janë të detyruar të punojnë nga shtëpia. Vetëm një numër i domosdoshëm, 

teknikësh, inxhinierësh, grafistësh dhe montazhierësh punojnë me orare të reduktuara dhe në 

ambiente të dezinfektuara.  

Edhe në televizionin tjetër kombëtar, mjaft të ndjekur, TV Klan janë vendosur rregulla të reja 

për të shmangur grumbullimet në ambientet e punës; stafi është i ndarë në grupe dhe punon 

një javë nga shtëpia dhe një javë në redaksi. 

Me futjen e Shqipërisë në hartën e pandemisë së COVID-19 gjithçka ka ndryshuar me 

shpejtësi. Me qindra biznese kanë mbyllur dyert në të gjithë vendin dhe një pjesë e tyre 

rrezikojnë falimentimin, duke e rënduar edhe më tej situatën ekonomike të vendit. 

Biznesi i medias, që numëron si të punësuar 6120 gazetarë, redaktorë, operatorë dhe staf 

mbështetës, nuk bën përjashtim. Të ushqyera në një masë të konsiderueshme nga reklamat, 

mediat po përballen me tërheqjen e shpejtë të bizneseve nga fushatat e tyre të komunikimit, 

duke u ekspozuar ndaj një krize afatgjatë. Sipas vlerësimeve të revists “Monitor”, prej disa 

vitesh, tregu i reklamave në vend vlerësohet i mbërthyer në shifrat e 37-39 milionë euro në 

vit. Edhe pa ardhur kjo goditje, tregu ishte në stanjacion vitet e fundit për shkak të tkurrjes së 

buxheteve nga kompanitë e telekomunikacionit, që janë reklamuesit më të mëdhenj në vend 

dhe moshyrjes së sipërmarrjeve të reja, me buxhete të mëdha publiciteti. Sipas kësaj reviste, 

kompanitë e marketingut vërejnë një rënie me 15% të volumit të reklamave në dy javët e para 

të izolimit, ndërsa parashikojnë rënie edhe më drastike për muajin prill, të llogaritura në 

masën 30-40%. Efekti zinxhir i krizës së reklamave rrezikon të prekë në mënyrë të 

drejtpërdrejtë gazetarët në vijën e parë të raportimit të epidemisë së koronavirusit, si dhe 

stafet mbështetëse të tyre. Kjo mund të përkthehet në ulje apo vonesa pagash apo edhe më 

keq, humbje të vendeve të punës. Me gazetat e mbyllura, redaksitë televizive të përgjysmuara 

dhe reklamat në pikiatë, kriza e koronavirusit rrezikon të lërë pa paga dhe pa punë një numër 

të konsiderueshëm punonjësish të medias në vend. 

Drejtuesit e mediave kryesore në Shqipëri kanë filluar të parashikojnë që tani vështirësitë në 

shpërndarjen e pagave dhe shohin si zgjidhje në horizont përfshirjen edhe të medias në 

paketën e ndihmës së qeverisë. 

Qeveria ka bërë një lëvizje, duke propozuar një paketë ndihme financiare, për biznesin. 

Paketa siguron një pagë për cilindo që qëndron në shtëpi dhe e ka të pamundur të ushtrojë 

profesionin e tij për shkak të Covid-19. Vetëm se mediat janë lënë jashtë kësaj pakete. Në një 

intervistë dhënë emisionit Opinion në Tv Klan, kryeministri Edi Rama u shpreh se mediat 

janë biznese të mëdha dhe si të tilla ftohen të shfrytëzojnë garancinë sovrane, pra kredi me 

kushte të lehtësuara për të paguar punonjësit që nuk janë më aktivë.  

Reagimet nuk vonuan. Unioni i Gazetarëve Shqiptarë, në nje deklarate te posacme shprehet 

se mediat dhe gazetarët nuk mund të përjashtohen nga ndihma, duke e cilësuar këtë 

diskriminim. “Media shqiptare është sot në gjendje kolapsi, pasi të gjitha kompanitë 

reklamuese janë tërhequr. Asnjë biznes nuk bën reklamë në këtë kohë krize. Përjashtimi i 

mediave nga vendimi i qeverisë dhe indiferenca ndaj gazetarëve të punësuar në këtë sektor 

përbëjnë akt të pastër ndëshkues dhe penalizues për bukën dhe jetesën e gazetarëve dhe 



familjeve të tyre”, shprehet kryetari i Unionit Aleksandër Çipa. Unioni sjell në vëmendje se 

mediat dhe fjala e lirë janë arma e vetme kundër territ informativ, i cili paraqitet si një 

kërcënim konkret në ditët e luftës me pandeminë COVID-19 duke i ftuar te gjitha mediat dhe 

gazetarët dhe shoqatave aktive në mbrojtjen e të drejtave të gazetarëve dhe të lirisë së shtypit 

të bashkohen në reagim të përbashkët kundër këtij vendimi diskriminues të qeverisë. 

Edhe Shoqata e Gazetarëve Europianë, seksioni shqiptar, i ka dërguar një letër qeverisë dhe 

trupit diplomatik, ku thuhet se një numër i konsiderueshëm televizionesh dhe gazetash 

përfshirë edhe ato online, kanë nisur me shkarkime të stafeve dhe përgjysmim të pagave, për 

shkak të situatës financarie. “Duke parë këtë situatë që sa vjen e po përkeqësohet, dhe duke e 

konsideruar median si shumë të rëndësishme për demokracinë e një vendi, Ju apelojmë që të 

ndikoni sa më shpejt të jetë e mundur, në krijimin e një pakete lehtësuese dhe mbështetëse 

shumë dimensionale, për të gjitha mediat, duke filluar nga ato kombëtare, lokale, të shkruara 

dhe online,” thuhet në letër.  

Kjo kërkesë ka gjetur edhe mbështetjen e presidentit Ilir Meta, i cili ka vlerësuar punën dhe 

sakrificën e gazetarëve, duke nënvizuar nevojën për të ndihmuar edhe këtë grup. “Mediat, 

gazetarët dhe stafet e tyre mbështetëse, të cilët janë në vijën e parë të raportimit, nuk mund të 

braktisen në këto momente tepër të vështira! Mirënjohje dhe solidaritet për punën e shkëlqyer 

heroike dhe atdhetare në shërbim të informimit publik, transparencës dhe mbrojtjes së 

shëndetit të çdo qytetari!,” shkruan Meta. 

Reagimet nuk kanë munguar edhe nga institucionet e pavarura. Agron Gjekmarkaj, anëtar i 

AMA-s (Autoriteti i Medias Audiovizive) shprehet se qeveria shqiptare duhet të jetë në krah 

të medias në këto kohë të vështira që po kalon. Në një intervistë për Top Channel, ai thekson 

se ndihma duhet të jetë e gjithanshme aty ku shteti mundësi të ndërhyjë. Kjo ndërhyrje mund 

të jetë një suport financiar, pse jo edhe një paketë ligjore për mediat kur ato janë të 

ekspozuara përpara një rreziku real, kur hiqen reklamat, kur bie mbështetja financiare. Në të 

tilla raste është e domosdoshme të kërkohet konsensusi për një ligj mbështetës të medias në 

tërësi, qofshin ato elektronike ashtu dhe të shkruara. 

Për t’u përmendur është edhe paketa lehtësuese për televizionet në kushtet e korona virusit e 

propozuar nga anëtarja e AMA-s, Suela Musta, e cila i propozoi Bordit të AMA-s një paketë 

lehtësuese për televizionet në kushtet e krizës së koronavirusit. Veçojmë këtu uljen në masë 

të konsiderueshme të pagesës dhe shtyrjes së afatit të shlyerjes për tarifat e përvitshme të 

licencës për transmetime, si dhe të gjitha tarifat e tjera që paguhen tek AMA për vitin 2020 

nga operatorët audiovizivë; subvencione të qeverisë për mediat audiovizive, portaleve online 

dhe gazetave për pagat e stafeve mediatike, (gazetarë, operatorë, montazhierë); minimizimin 

e tatimeve mbi reklamat, tatim fitimin, pagesat e sigurimeve shoqërore, pezullimin e 

pagesave te qirave shtetërore dhe rishikimin e tarifave doganore për pajisjet dhe logjistikën e 

transmetimeve audio-vizive; të shihet mundësia e granteve apo donacioneve, si nga pushteti 

lokal apo ai qendror përmes institucioneve, si dhe nga e organizatat ndërkombëtarë për 

mbështetjen e televizioneve lokale (si subjekte të pafuqishme ekonomikisht). 

 

Nisur nga fakti që paketat e ndihmës financiare të qeverisë do të vijojnë në varësi të 

zhvillimeve dhe kohëzgjatjes së gjendjes së emergjencës, dhe falë trysnisë së ushtruar nga 

grupet e interesit, mbetet shpresa në shqyrtimin e nevojave të industrisë mediatike dhe 

përfshirjen e tyre në paketat e mëtejshme të ndihmës që do të ofrohen nga Qeveria. 

 


