
 

Sfidat e pasqyrimit të çështjeve sociale dhe grupeve vulnerabël në median shqiptare  

Besnik Baka 

Mbulimi i ngjarjeve me karakter social si dhe trajtimi i çështjeve që lidhen me grupet vulnerabël 

duhet të përbëjë një detyrim por edhe një qëllim që udhëheq aktivitetin e medias informuese si dhe 

gazetarinë në tërësi. Në zhvillimin e medias në epokën dixhitale, grupet e marxhinalizuara e kanë 

patur gjithmonë e më të vështirë për të penetruar në informacionin e mediatizuar dhe për t’u bërë 

‘realitet’ në jetën shoqërore dhe sociale të një vendi. Në një vlerësim të përgjithshëm vërehet se 

mbulimi i temave me karakter social është më shumti rrjedhojë e kushteve dhe faktorëve të 

jashtëm që kanë të bëjnë me ngjarje të ditës apo raportime zyrtare dhe aspak qëllim në vetvete i 

mediave qofshin këto kombëtare ose lokale.  Ndaj mbulimi mediatik i grupeve më të ndjeshme në 

shoqëri kryesisht pasqyron tiparet: një numër dhe nivel i kufizuar i mbulimit dhe proces i raportimit 

jo fleksibël. 

-   -   -   -   - 

Mbulimi i temave sociale në gazetari është me rëndësi të veçantë duke marrë në konsideratë 

misionin që vet gazetaria ka: në kërkim të së vërtetës dhe interesit publik. Ndaj, si në manualet e 

gazetarisë apo në leksionet ku brumosen me vlerat dhe parimet e raportimit gazetarët e ardhshëm,  

një theks i veçantë vendoset tek trajtimi i ngjarjeve me ndjeshmëri të lartë sociale, mbrojtja e 

mbështetja e grupeve të margjinalizuara, madje edhe si të kujdesemi që publikimi i lajmeve mos të 

cenojë dinjitetin apo sigurinë e individëve apo komuniteteve të cenueshme.  

Ndërkohë edhe në Kodet e Etikës së Gazetarisë, edhe pse ende të paformalizuara e aspak obliguese 

në Shqipëri, rishtas gjen këshilla dhe rekomandime mbi mbulimin e ngjarjeve me karakter social si 

dhe ruajtjen e burimeve përkatëse 1,2. Qartësisht Kodi i Etikës së Gazetarit thekson principin e 

interesit publik si prioritet për t’u mbrojtur dhe respektuar në çdo rrethanë. Kjo përfshin, përveç 

synimit për të vërtetën, edhe përpjekjen për të shmangur një dëm të mundshëm ndaj individit apo 
komunitetit, reflektimin e një shumëllojshmërie zërash në mbulimin e ngjarjeve të kësaj natyre, të 

treguarit kujdes të veçantë ndaj fëmijëve apo grupeve të tjera vulnerabël, etj..  

Në përgjithësi Kodi Etik synon të sigurojë që media duhet t'u drejtohet qytetarëve jo thjesht si 

spektatorë ose viktima, por t'i fuqizojë ata për të zgjidhur problemet e tyre. Pikërisht këtu merr 

rrjedhë edhe një model i ri dhe ende i pazhvilluar i gazetarisë cilësore, që paracaktohet si ‘gazetari 

fuqizuese’: “… ku media mund të forcojë mekanizmat e komunikimit për grupet e cenueshme dhe duke 

bërë këtë kontribuon në fuqizimin e tyre”.3 Ky zhanër në gazetari mundëson që media t'i përgjigjet 

më mirë dhe të reflektojë nevojat e informacionit dhe komunikimit të këtyre grupeve vulnerabël, 

duke e bërë median një instrument kyç e vendimtar në fuqizimin e tyre.  
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Por, a mjafton edukimi dhe përcaktimi i principeve të raportimit në Kodin Etik që vërtet të kemi një 

gazetari dhe mbulim cilësor të ngjarjeve që fokusohen tek individët në nevojë, grupet vulnerabël, 

komunitetet e diskriminuara apo minoritetet e papërfaqësuara? 

Panorama e vërtetë e medias së shkruar, elektronike dhe online përsa i përket mbulimit të lajmeve 

me karakter social dhe në veçanti artikujt apo kronikat që shënjestrojnë grupet vulnerabël është 

aspak optimiste. Në tërësi në Shqipëri mungojnë të ashtuquajturat ‘mediat e komunitetit’ të cilat 

funksionojnë si organizata apo entitete mediatike të pavarura që ofrojnë mbulim të çështjeve 

komunitare, por edhe inkurajojnë pjesëmarrjen e komuniteteve lokale në nivele të ndryshme të 

strukturave të tyre. Ato janë programuar për të qenë zëri i komuniteteve lokale, por mbijetesa dhe 

zhvillimi i tyre në tregun mediatik mbetet një sfidë e vazhdueshme. Sipas OSBE4  nënfinancimi 

sistemik të mediave të shërbimit publik dhe mediave të komunitetit mbetet një problem serioz në 

mjaft vende përfshi edhe Shqipërinë, me efekt që ato media “...nuk janë në gjendje të përqafojnë 

zhvillimet teknologjike dhe si rezultat mbeten prapa dhe nuk janë në gjendje të përmbushin detyrat e 

tyre dhe të japin një kontribut të rëndësishëm në pluralizmin e mediave”.  

Në shumë vende përfshi edhe Shqipërinë shërbimi publik dhe media e komunitetit, mbeten në një 

krizë financiare që kërcënon vetë ekzistencën e tyre. Në këtë kontekst është detyra e shteteve për 

të siguruar që të gjithë, përfshirë minoritetet apo grupe të caktuara në shoqëri, të ushtrojnë të 

drejtën e tyre të lirisë së shprehjes në një mënyrë praktike dhe efektive në epokën dixhitale. Kjo 

preket edhe në Rekomandimin e Këshillit të Evropës mbi pluralizmin e medias dhe diversitetin ku 

shtetet anëtare, përfshi edhe Shqipërinë, duhet të marrin masa për të garantuar transparencën e 
mediave, pluralizmin e mendimeve si dhe diversitetin e përmbajtjes së shpërndarë;5  

Edhe pse kjo përpjekje më së shumti në Shqipëri bëhet nga Transmetuesi Publik Shqiptar - RTSH i 

cili në programacionin e tij përmban programe që mbulojnë kategori të ndryshme në shoqëri, kjo 

nuk është e mjaftueshme për të përmbushur nevojat që kanë grupet dhe komunitete të ndryshme 

në vend, në vecanti për të qenë denjësisht të përfaqësuara edhe në median komerciale.  

Fatkeqësisht në vendin tonë tregu mediatik mbetet tërësisht i orientuar nga një model 

konsumatorizmi në kornizat e programeve ‘argëtuese’ apo ‘sensacionaliste’  që drejtohen nga 

rregullat e ekonomisë së tregut, dhe ku në vetvete media duhet të shesë produktet e saj pavarësisht 

nevojave që kanë për mbulim grupet e margjinalizuara.  

Si rrjedhojë vërehet një mbulim i reduktuar i ngjarjeve dhe çështjeve me karakter social dhe më 

konkretisht i grupeve të cenueshme6, ku sipas të dhënave më pak të përfaqësuarit janë komuniteti 

LGBTI dhe të moshuarit, ndërkohë që mbulimet më të shpeshta vërehen mbi personat me aftësi të 

kufizuara.7 Por nëse ndalemi tek cilësia e mbulimit mediatik, kuptojmë që në 90%  të rasteve bëhet 

fjalë për lajme të shkurtra në rubrikat ‘sociale’ të mediave të ndryshme8 kryesisht raportime rutinë. 

Këto janë dhe të parat që sakrifikohen në konkurrencën e lajmit të fundit apo lajmit të ditës. 

Ndërkohë vërehen shumë pak komente/analiza, reportazhe apo investigime në këtë fushë. Sipas 

monitorimit të realizuar nga Instituti Shqiptar i Medias, duke na lejuar të kuptojmë disa tendenca 

dhe sjellje të medias ndaj grupeve të margjinalizuara, vërejmë se shpesh në këto lajmë mungojnë 

citimet nga vet të prekurit, informacion i thelluar, apo intervistat madje pjesa më e madhe e tyre 

janë me një burim, duke i qëndruar besnike komunikimeve kryesisht zyrtare.  
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Në Shqipëri kemi një numër të madh të grupeve të cenueshme e komuniteteve vulnerabël siç janë 

fëmijët, komunitetet LGBTI, minoritetet etnike si ai Rom e Egjiptian, grupe të tjera me nevoja 

specifike si personat e trafikuar apo të shfrytëzuar apo komunitete lokale që preken nga një ngjarje 

e caktuar. Megjithatë, përsëri vërehet se zëri i tyre në media nuk dëgjohet si dhe sa duhet. Edhe kur 

kjo ndodh ata janë në shërbim të ‘interesit të lajmit’ e jo të ‘interesit publik’ ku shpesh ndodh që të 

denigrohen apo cenohen në mënyrën e mbulimit të ngjarjeve, identitetet e tyre zbulohen duke 

cenuar shpesh edhe sigurinë e tyre, trajtohen si viktima të përhershme madje edhe paragjykohen 
pa shkas nga gazetari apo media për t’i shërbyer më mirë sensacionit të lajmit. Në pjesën 

dërrmuese të rasteve, vërehet se media trajton pothuajse vetëm anën e errët dhe të trishtë të 

këtyre grupeve vulnerabël dhe minoriteteve të ndryshme në shoqëri, e si rrjedhojë thekson dhe 

përforcon edhe më shumë stereotipat e paragjykimet ndaj këtyre grupeve në sy të mazhorancës. 

Sipas një raporti të PNUD në këtë fushë, në 98,7% të rasteve, zhanri i përdorur në raportimin mbi  

trafikimin është lajm i shkurtër me 1 ose 2 paragrafë dhe vetëm në 0.8% të artikujve të monitoruar, 

vërehen përpjekje të pakta për të hedhur dritë mbi shkaqet dhe faktorët që i shtyjnë gratë dhe 

vajzat të bien pre e trafikimit. Madje në 25% të rasteve ‘viktima e trafikimit’ cilësohen si ‘prostituta’ 

dhe shpesh shoqëruar me imazhe ilustruese denigruese, fyese e paragjykuese. Gjini të tilla si 

investigimi dhe reportazhi mungojnë plotësisht (0% artikuj)9 ndërkohë raporti vëren asnjë rast të 

fokusuar në riintegrimin e viktimave të trafikimit në shoqëri dhe aplikimin e ‘gazetarisë fuqizuese’.  

Ky fenomen shkon edhe më tej duke theksuar një problem fondamental në mbulimin e ngjarjeve 

dhe temave të cilat prekin grupe të caktuara të cenueshme në Shqipëri, siç është edhe përdorimi i 
gjuhë së urrejtjes dhe gjuhës diskriminuese ndaj komuniteteve të caktuara apo individëve, pjesë e 

këtyre grupeve. Sipas një monitorimi të realizuara nga organizata LGBT-PRO gjatë periudhës Tetor 

– Dhjetor 2017 në mediat televizive online vërehet se rreth 12% e totalit të përgjithshëm të 

artikujve të monitoruar përmban gjuhë urrejtjeje/diskriminuese, ku në gjysmën e rasteve kjo i 

drejtohet drejtpërdrejtë komuniteteve të caktuara. 10 Sipas autorit të studimit gratë përbëjnë grupin 

më të madh të prekur nga gjuha e urrejtjes/seksizmit/diskriminimit, ku në 68.9% të artikujve 

gazetareskë apo emisioneve janë identifikuar raste të përdorimit të gjuhës së urrejtjes ndaj grave.11 

Kjo ndodh në mënyrë të hapur dhe aspak indirekte ku 84% e gjuhës së urrejtjes/diskriminimit 

shfaqet në haptazi në titull, tekst apo citime, ndërsa 16% e artikujve përhapin diskriminim përmes 

fotografive dhe elementëve të tjerë shoqërues të multimedias. 12 

-  -  -  -  -  - 

Arsyet e kësaj panorame aspak të favorshme të përfaqësimit të grupeve vulnerabël në median 

shqiptare janë të ndryshme duke theksuar kapacitetet dhe vetëdija e ulët e gazetarëve dhe 

reporterëve që mbulojnë këto tema, mungesa e financimit dhe e burimeve të duhura për të bërë 

gazetari ‘fuqizuese’, prirja ndaj gazetarisë ‘komerciale’ dhe gazetarisë ‘argëtuese’ e cila bie ndesh me 

parimet e ‘gazetarisë fuqizuese’ apo ‘publike’, e deri tek qëllimi në vetvete për të krijuar sensacion 

mediatik nëpërmjet fotove, titujve dhe përmbatjes jo korrekte, e cila gjeneron audiencë të 

momentit.  

Vlen të theksohet se masmediat nuk janë entitete të pavarura por tërësisht pjesë integrale e rendit 

politik e shoqëror të një vendi. Ndaj shpesh mediat manifestojnë dhe reflektojnë garën dhe 

konkurrencën mes pushteteve dhe influencave të ndryshme që i karakterizojnë. Këto influenca 

mund të jenë me karakter politik, ekonomik apo thjesht editorial. Pikërisht mungesa e zërit të 
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grupeve vulnerabël në media thjesht pasqyron pozitën e tyre të pafavorshme në shoqëri si në 

aspektet e burimeve shoqërore ashtu edhe në të drejtat e gëzuara, duke bërë që dizavantazhi 

ekonomik të sjellë dobësi politike dhe kulturore.13 Si pasojë mungesa e zërit qytetar apo e zërit të 

grupeve të caktuara në media është rrjedhojë ‘e pushtetit’ të pakët që vet këto grupe gëzojnë në 

shoqëri, krahasuar me forcat e tjera më madhore që përcaktojnë axhendat mediatike. Jo më kot 

grupet e margjinalizuara në shoqëri janë grupe të margjinalizuara edhe në media çka reflekton 

pozicionin e tyre të dobët në shoqëri dhe pamundësinë për të influencuar axhendat mediatike. 
Madje, shpesh këto fuqi që influencojnë median mund të bëhen barriera të vet interesit publik 

sepse në mënyrë direkte apo indirekte mund të jenë përgjegjëse për çështje të caktuara që prekin 

interesat e komuniteteve të caktuara. Për ilustrim, një strukturë shtetërore përgjegjëse për çështje 

të caktuara në një komunitet lokal mund të  influencojë median që raportime të tilla mos të 

realizohen pasi cenojnë reputacionin e institucionit; apo një Korporatë Ekonomike lehtësisht mund 

të bindë median për të ndaluar një raportim që edhe pse prek thellësisht interesin publik të 

shoqërisë apo një komuniteti, mund të cenojë interesat e saj madhore ekonomike; ose një entitet i 

fuqishëm politik me një axhendë të caktuar mund të influencojë trajtimin jo korrekt të minoriteteve 

apo grupeve të caktuara në shoqëri etj. Në këtë kontekst media ka një rëndësi kyçe pasi ndikimi i 

saj përcakton pikërisht ‘vëmendjen sociale’ ndaj çështjeve të ndryshme me interes publik, duke 

ndikuar kështu në procese sociale, zhvillimin shoqëror madje deri në konsumin e tregut dhe sjelljen 

sociale të individit. Por fatkeqësisht grupet e cenueshme gjenden në fund të kësaj piramide pasi 

gjendja e tyre sociale-ekonomike nuk i lejon ata të ndikojnë e influencojnë median çka rezulton në 

margjinalizimin e vazhdueshëm e më të thellë të tyre.  

Teksa marrim në konsideratë se hapësirat në mediat komerciale janë të kufizuara dhe të shtrenjta 

për t’u përballur nga grupet e margjinalizuara, zhvillimi i mëtejshëm i mediave rajonale/lokale dhe 

gazetarisë të fokusuar ndaj komuniteteve përkatëse do të thotë më shumë mundësi për gazetari 

publike dhe fuqizuese me fokus tek komunitetet lokale, duke siguruar më shumë diversitet dhe 

barazi në mbulimin mediatik. Sfida bëhet e vështirë duke marrë në konsideratë faktorët financiarë 

dhe burimet e nevojshme që gazetaria jo-komerciale përballet në epokën e dixhitalizimit. Kjo 

dëshmohet edhe në faktin se gazetat kanë një tendencë më të madhe për të mbuluar në kuantitet 

dhe cilësi tema me karakter social, kjo sepse kanë më shumë hapësirë për të mbuluar tema të 

ndryshme. Ndërkohë në median elektronike dhe në veçanti në atë online, të cilat priren kryesisht 

drejt argëtimit dhe sensacionalizmit, mbulimi i temave sociale që fokusohen te grupe në nevojë apo 

të margjinalizuara është gjithmonë e më shumë në tkurrje duke u reduktuar në përmbajtje e cila 

mbetet sipërfaqësore e shpesh kundër produktive. Por në një kohë që gazetat lejojnë më shumë 

hapësirë për lajmet me karakter social, tirazhi e audienca e tyre është e papërfillshme krahasuar 
me median elektronike dhe atë online, duke e thelluar edhe më tej krizën e kësaj gazetarie 

-  -  -  -  -  - 

Mbulimi korrekt i temave me karakter social si dhe temave që prekin grupet e cenuara në 

shoqërinë tonë kërkon një rishikim rrënjësor të marrëdhënies midis Medias dhe audiencës së tyre, 

një marrëdhënie në të cilën lidhjet dhe influencat me pushtete të ndryshme rishikohen ose 

përmbysen tërësisht për t’i dhënë zë qytetarit. Ndërkohë një marrëdhënie më reciproke me 

audiencat specifike siç janë grupet vulnerabël dhe të cenueshme do të kërkonte që redaktorët dhe 

gazetarët të heqin dorë, si nga dëshira e tyre për të kontrolluar historinë/lajmin, edhe nga tendenca 

për të marrë përgjigje vetëm për pyetjet e tyre klishe, pa mundur të thellohen në problematikat 

përkatëse. Teksa zhvillimi i gazetarisë fuqizuese në vendin tonë mbetet ende një ‘mision i 

pamundur’, analiza dhe rekomandimet e prekura në këtë artikull mund të ndihmojnë në 

kuptueshmërinë më të mirë të kësaj problematike si dhe të kontribuojnë në një përmirësim të 
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mbulimit të ngjarjeve me karakter social e publik me një fokus të veçantë te minoritetet e grupet në 

nevojë.  
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