
 
 

Zgjedhjet dhe Media: pyetjet që nuk i bëjmë 

 

Nga Elira Çanga  

 

“Nëse keni zgjedhur gazetarinë, dijeni se nuk do të bëheni kurrë aq të pasur sa dëshironi, nuk do 

të keni kohë të lirë mjaftueshëm dhe familja gjithashtu do të vuajë pasojat e punës pa orar”. Kur 

këtë na e tha një prej pedagogëve të gazetarisë në orën e parë të leksioneve këtu e 23 vjet më 

parë,  na u duk e çuditshme… një shaka e hidhur, aspak inkurajuese për rrugën që sapo kishim 

nisur si studentë të gazetarisë. “Në vend të këtyre, ju do të bëni një shërbim publik, do t’u jepni 

zë atyre që nuk kanë, do të bëni pyetjet në emër të atyre që nuk mund t’i bëjnë”, përfundoi 

pedagogu që e kishte pasion gazetarinë, kur e dalloi në sy hutimin a zhgënjimin.   

Në fakt, gazetaria është një e e mirë publike, është një mision dhe jo thjesht një biznes si 

gjithë të tjerët. Në vitet që pasuan, mundëm vetëm t’i vërtetojmë të dyja këto pohime.  

Në një mjedis ku media e pavarur sapo kishte lulëzuar pas viteve ’90 e që kaloi disa 

kulme si mbipopullimi i tregut me një numër rekord gazetash, rritja e bujshme e televizioneve 

private dhe më pas medias online, gazetarët u përballën vazhdimisht me sfida profesionale si 

presioni i politikës, biznesit apo të dyjave bashkë, kushtet e punës, siguria në punë, mugesa e 

pagesës apo vonesat.  

Përballë një trysnie të tillë, që ia vështirëson punën tej masë gazetarit, shpesh harrojmë 

thelbin e këtij profesioni: të informojmë publikun, të monitorojmë institucionet, të sigurojmë 

transparencën në mënyrë që qytetarët të marrin vendimet e duhura.  

Me pak fjalë, të bëjmë pyetje.   

Fushata zgjedhore e këtij viti na tregoi pikërisht këtë: mund të zhvillohej tërësisht pa 

pyetje dhe në mungesë të medias apo syrit të gazetarit. Në vijim të një viti të vështirë pandemie 

shkaktuar nga Covid 19 dhe në kushtet e kufizimeve të aktiviteteve si dhe numrit të 

pjesëmarrësve të tyre, aksesi në këto aktivitete për pjesëmarrësit e publikut dhe medias u kufizua, 

ndërsa fushata elektorale u zhvillua kryesisht online, në rrjete sociale të kandidatëve apo partive 

politike. 

 Rrjetet sociale janë platformë shumë e mirë komunikimi, një zbulim teknologjik që u jep 

zë të gjithëve, vetëm se “politika editoriale” nuk garanton informimin cilësor dhe nuk udhëhiqet 

nga parimet e komunikimit masiv. Në këto rrjete e platforma gjithçka planifikohet, përgatitet, 

“orkestrohet”, redaktohet, montohet dhe në disa raste manipulohet duke iu përshtatur synimit apo 

axhendës së vetë individit.  

Kjo është arsyeja pse përpara dhe gjatë zgjedhjeve të 25 prillit këto rrjete u mbingarkuan 

nga postime të kujdesshme mbi projekte të suksesshme, arritje të jashtëzakonshme në punën e 

përditshme, foto të kuruara kandidatësh që takonin publikun, çaste që nxirrnin në pah anën 

njerëzore të kandidatëve e të tjera si këto. Këto janë nisma të zakonshme në kohë zgjedhjesh që 

synojnë ta bombardojnë publikun me pozitivitet e premtime, të paktën deri në ditën e zgjedhjeve.  



Nuk kishte në rrjetet sociale a platformat e komunikimit pyetje për taksat a tatimet, cilësinë e 

edukimit dhe shëndetësisë, shërbimet ndaj qytetarit, rritjen e çmimit të ujit, furnizimin me energji 

elektrike a të tjera shqetësime të qytetarit. 

Nuk ka si të ketë në fakt, për sa kohë në këto ngjarje a aktivitete nuk ka gazetarë. Madje, 

arroganca e disa prej anëtarëve të pushtetit i mban larg gazetarët “për shkak se komunikimi i 

drejtpërdrejtë me publikun është më efikas sesa kur janë gazetarët në mes të cilët mund ta 

shtrembërojnë informacionin”. 

Në çdo vend demokratik, media dhe gazetarët janë një element i padiskutueshëm që 

mban nën kontroll pushtetin, duke informuar publikun dhe duke kërkuar transparencë. Media 

është një shtyllë themelore e demokracisë pa të cilën ajo nuk do të mund të ekzistonte. 

Në Shqipëri, mungesa e medias dhe gazetarëve u kthye në një normalitet në kushtet e pandemisë, 

pasi praktika e lajmeve të gatshme që vinin nga partitë politike apo kandidatët kishte më shumë 

se një dekadë që ishte e pranishme.  

Kur partitë e mëdha nisën të dërgonin kasetat e tyre me materiale të gatshme në kohë 

zgjedhjesh në redaksitë e televizioneve disa vite më parë, ato e shoqëruan këtë me pretendimin se 

po lehtësonin punën e gazetarëve. Pas reagimeve të para e ndonjë refuzimi, mediat e pranuan 

këtë praktikë që me kalimin e kohës vetëm u perfeksionua; partitë nisën të ngrenë “redaksitë” e 

tyre me gazetarë, kameramanë e montazhierë - shpesh të njëjtët që punonin edhe në mediat që do 

t’i transmetonin ato pasdite.  

Praktika u legjitimua gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2013, kohë në të cilën Komisioni 

Qendror Zgjedhor miratoi një vendim të shumëdiskutuar që detyronte televizionet të 

transmetonin gjatë edicioneve të lajmeve materialet e gatshme të përgatitura nga partitë politike, 

duke e cenuar lirinë editoriale të tyre. Kjo u reflektua më pas edhe në Kodin Zgjedhor.  

Ka një përzierje justifikimesh për vendosjen e këtij detyrimi.  

Rezultati ishte: publiku do të informohej jo nga materialet e përgatitura nga media, por 

nga vetë partitë politike.  

Reagimet që pasuan mes komunitetit të gazetarëve edhe pse ishin të shumta, nuk ishin 

plotësisht të koordinuara dhe ranë në vesh të shurdhër. Grupi i Partnerëve të Medias, një 

platformë diskutimi profesional mbi çështjet e zhvillimit të medias ku bëjnë pjesë organizata 

lokale dhe ndërkombëtare, në vitin 2015 doli me një deklaratë që bënte thirrje për braktisjen e 

kësaj praktike që e përjashtonte gazetarin nga raportimi dhe i mohonte publikut informimin e 

paanshëm. 

Dispozitat ligjore nuk ndryshuan; partive të mëdha u leverdiste kjo situatë dhe ato të voglat ishin 

të pafuqishme për të ndikuar vendimmarrjen.  

Heqja e këtij detyrimi dhe krijimi i mundësive optimale për një raportim të paanshëm të 

fushatës zgjedhore dhe zgjedhjeve ka qenë për vite me radhë një prej rekomandimeve kryesore të 

OSBE/ODIHR lidhur me mbulimin mediatik të zgjedhjeve. 

Në vitin 2015, në raportin e ODIHR lidhur me zgjedhjet lokale theksohet se një vëmendje 

e veçantë duhet ti kushtohet heqjes së nenit 84/1 të Kodit Elektoral që lejon transmetimin e 

materialeve të gatshme të partive politike
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informative reklamat politike. Në mënyrë inkurajuese, po këtë vit RTSH publikoi një deklaratë 

sipas të cilës nuk do të merrte në konsideratë “kasetat e gatshme” të partive. 

Dy vjet më pas, në 2019, raporti i ODIHR3 thekson sërish se legjislacioni duhet të amendohet 

në mënyrë që të kufizohet përdorimi i materialeve të gatshme që votuesit të mos keqdrejtohen. 

Gjithashtu, çdo material i tillë duhet të etiketohet qartë. 

Marrëveshja politike e 5 qershorit 2020 solli amendimin e Kodit Elektoral4, duke prekur edhe 

pjesën e medias. Sipas ndryshimeve të Kodit, materialet mund të publikohen vetëm në rast se 

media nuk mund t’i mbulojë dot vetë dhe gjithnjë duke informuar publikun se ky është një 

material që vjen nga partitë e jo nga gazetarët.  

Nuk është maksimumi, por është një hap. Për publikun e thjeshtë, nuk është e lehtë të 

dallosh se çfarë përbën lajm e çfarë është thjesht një takim rutinë elektoral me votuesit. Kur vjen 

puna të përdorimi i burimeve dhe fondeve publike, është edhe më e vështirë të dallosh se çfarë 

është premtim elektoral i mbajtur dhe çfarë është detyrë e përfaqësuesit të institucionit publik. 

Kjo situatë shpesh më kujton një mbishkrim të harruar prej vitesh në një prej nënkalimeve në 

rrugën e Elbasanit: “Këto janë rrugë të ndërtuara nga Partia X”.  

Lajmet nga aktivitete, përurime, përfundim projektesh të suksesshme marrin një vlerë të veçantë 

në fushata elektorale. Në sytë e pastërvitur të publikut, ndryshimet mund të jenë të vogla, madje 

inekzistente. Bombarduar nga një “grafik i mirëpërgatitur” i aktiviteteve të kandidatëve për 

deputetë, shumë shpesh diskutimi për cilësinë e kandidaturave mbeti peng i konceptit naiv të 

prezencës dhe ndërveprimit online.  

Pati raste pa fund gjatë kësaj fushate që deklaratat e politikanëve thjesht u transmetuan 

apo publikuan pa dyshuar për vërtetësinë e tyre, pa u faktuar apo verifikuar. Në raste të tjera 

aktivitetet më fonde publike “u paketuan” si premtime të mbajtura elektorale apo arritje të 

suksesshme. Gjatë fushatës, një politikane shqiptare deklaroi në një intervistë televizive se paga 

mesatare në Shqipëri është 72 000 lekë (të reja) dhe nëse forca politike që ajo përfaqëson do të 

fitonte zgjedhjet, kjo pagë do të rritej në 85.000 lekë. Një verifikim i thjeshtë duke marrë si bazë 

të dhënat e Institutit të Statistikave tregon se paga mesatare në Shqipëri është 53.000 lekë të 

reja
5
. Ndërsa një analizë e hollësishme dhe realiste e buxhetit, programit elektoral si dhe e 

parashikimeve financiare do të tregonte nëse është e mundur që kjo pagë të rritet në nivelet e 

premtuara. 

Kjo nuk është shkencë raketash, është gazetari bazike, por tashmë jemi kthyer pikërisht të 

bazat e gazetarisë. Dhe sigurisht, nuk do të ndodhte nëse gazetarët do të ishin të pranishëm në 

aktivitete e do të bënin pyetjet e tyre.  

Prania e përfaqësuesve të medias është e domosdoshme në çdo aktivitet e aq më tepër në 

fushatën zgjedhore, për të raportuar, verifikuar e faktuar informacionin që marrin apo u serviret. 

Gazetarët janë ata që e filtrojnë informacionin, verifikojnë burimet, të dhënat dhe pyesin edhe 

palën tjetër për qëndrimin. Ata masin sa vlejnë deklaratat e politikanëve dhe verifikojnë pasojat 

pasi transparenca dhe llogaridhënia publike janë mision i medias.  

Në fushatën zgjedhore dhe në çdo kohë, nuk është i rëndësishëm vetëm raportimi i 

programeve elektorale, qëndrimeve, këndvështrimeve, po edhe verifikimi i premtimeve 

                                                                                                                                                                                           
2
 https://www.osce.org/files/f/documents/4/d/346661.pdf 

3
 https://www.osce.org/files/f/documents/f/2/180731.pdf 

4
 http://kqz.gov.al/ëp-content/uploads/2021/04/Electoral-Code-of-Albania-english-2.pdf 

5
 http://www.instat.gov.al/media/7150/pagat_press_release-t1_-2020-altcom.pdf 



elektorale të katër viteve më parë – vetëm kështu do të kishim llogaridhënie për premtimet e 

mbajtura dhe të pa mbajtura elektorale në mënyrë që qytetarët të jenë të mirinformuar para se të 

votojnë. Në kohën e sotme, kur avancimi teknologjik e ka ndryshuar mënyrën se si informohemi 

dhe i ka bërë të gjithë të ndihen nga pak gazetar, detyra e vërtetë e gazetarit është të monitorojë, 

të ketë dyshime, të faktojë, të marrë të gjitha anët e një historie dhe të orientohet nga interesi 

publik.  

Me pak fjalë, të bëjë pyetjet në emër të publikut.  

 

 

 


