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Parimisht gjatë periudhave të krizave dhe katastrofave natyrore, mediat janë kritike për të 

kontribuar objektivisht në mbulimin e situatës. Ndër të tjera ato supozohet të luajnë rol parësor 

në fazën e parë të krizës për të siguruar që qytetarët apo grupet e prekura të kenë qasje në 

informacione që shpëtojnë jetën si dhe për të përcjellë tek publiku masat e marra nga autoritetet 

shtetërore. Në fazat e rimëkëmbjes apo analizës së ndikimit të krizës, mediat supozohet të luajnë 

rolin e tyre kritik duke investiguar masat e marra dhe duke hedhur dritë mbi menaxhimin e 

situatës. Edhe pse mediat janë një medium komunikimi thelbësor në kohë krizash, si tërmete të 

mëdha, pandemi dhe fatkeqësi të tjera, duke qenë se këto janë ngjarje të pazakonta, parimet dhe 

praktikat standarde nuk mund të zbatohen lehtësisht. Këto janë situata që karakterizohen nga 

nivele të larta pasigurie dhe publiku pret informacione dhe mesazhe sigurie që komunikohen 

përmes mediave, qofshin audiovizive, te shkruara apo online. Kështu, mediat janë mënyra 

kryesore për t‟u dhënë zë ekspertëve për të shpjeguar kërcënimin dhe situatën dhe për autoritetet 

për të ofruar informacione se si t‟i përgjigjen rreziqeve të tilla nga situatat e fatkeqësive. Në të 

njëjtën kohë, duke qenë situata të jashtëzakonshme, qeveritë marrin një rol më të madh edhe 

duke kufizuar liritë e qytetarëve.  

 

Në përputhje me Udhëzimet e Këshillit të Evropës për mbrojtjen e lirisë së shprehjes dhe 

informacionit në kohë krize, situata e krizës nuk duhet të përdoret si pretekst për të kufizuar 

aksesin e publikut në informacion. Këshilli i Evpropës kujton se shtetet nuk duhet të vendosin 

ndonjë kufizim mbi lirinë e medias përtej kufizimeve të lejuara nga neni 10 i Konventës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Kjo pasi liria e shprehjes, pavarësia e medias dhe diskutimi i 

hapur, në vend se kontrolli i informacionit, janë parimet thelbësore të demokracisë evropiane 

zbatimi i te cilave do t‟i mundësojnë shoqërive evropiane të kapërcejnë sfidat e mëdha me të cilat 

përballen. Pra dhe në kohë krizash, gazetarët dhe mediat së bashku me aktivistët e shoqërisë 

civile dhe qytetarët, duhet të kenë të drejtën të kritikojnë autoritetet dhe të shqyrtojnë me 

vëmendje reagimin e tyre ndaj krizës. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në kohë krize, kur 

mekanizmat e tjerë të demokracisë mund të jenë të pezulluar veçanërisht nën masat e 

emergjencës apo edhe te gjendjes se jashtëzakonshme. 

 

Që nga muaji nëntori i vitit 2019, Shqipëria po vuan efektet e dy krizave të mëdha të 

njëpasnjëshme - atë të një tërmeti shkatërrimtar me magnitudë 6.4 në 26 nëntor 2019 dhe 

pandeminë globale Covid-19. Të dy krizat e njëpasnjëshme padyshim që kanë nxjerrë më në pah 

problemet dhe sfidat ekzistuese dhe të reja të funksionimit të demokracisë shqiptare, përfshirë 
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dhe rolin e medias. Atëherë lind pyetja se si u pozicionua media shqiptare përgjatë kësaj 

periudhe krizash?  

 

Studimi për rolin e medias në kohë krize që fokusohet në rastin e Shqipërisë tregon se si në rastin 

e tërmetit shkatërrimtar dhe të fillimit të pandemisë COVID-19, media shqiptare ka luajtur një 

rol vendimtar në dhënien e informacionit të shpejte për situatën, bërjen apel për ndihmë duke u 

fokusuar  tek qytetarët e prekur apo dëmtuar, mobilizimin e fondeve dhe realizimin e fushatave 

ndërgjegjësuese. Një nga zhvillimet pozitive në media gjatë fazës së parë të menaxhimit të 

krizave si ajo e tërmetit apo pandemisë ishte raportimi i krizës bazuar në shkencë, evidenca dhe 

të dhëna. Kështu raportimi i krizës së tërmetit bëri që në studiot dhe intervistat televizive të rritej 

prania e ekspertëve, inxhinierëve dhe shkencëtarëve. Përgjatë pandemisë COVID-19, ekspertët e 

shëndetit publik, mjekët dhe shkencëtarët morën një hapësirë mediatike qendrore, duke forcuar 

lidhjen mes gazetarisë dhe kërkimit shkencor që tradicionalisht ka munguar në Shqipëri. Këto 

praktika sfiduan gazetarët dhe nxorën kërkuesit dhe ekspertët jashtë zonës së tyre të komfortit 

duke i vendosur në lidhje më të drejtpërdrejta me publikun. Njëkohësisht, raportimi i krizave 

tregoi nevojën për zhvillimin e gazetarisë së shkencës dhe të të dhënave në Shqipëri (science and 

data journalism) duke nisur nga kurrikulat akademike e deri tek kualifikimi i vazhdueshëm i 

gazetarëve dhe ndërlidhja e rrjetëzimi me botën akademike.  

 

Media u përpoq të kryente rolin e saj monitorues, por edhe hulumtues të situatës dhe të përgjigjes 

së shtetit për menaxhimin e krizës. Ky funksion ishte më lehtësisht i realizueshëm gjatë krizës së 

tërmetit sesa gjatë pandemisë. Kjo sepse lloji i ndryshëm i krizës ndikon edhe në rolin apo 

performancën e mediave. Efektet e tërmetit të nëntorit 2019 ishin mjaft të dukshme edhe me sy 

të lirë, duke i bërë të mundur medias që të ketë kontakte të drejtpërdrejta me ngjarjen dhe të 

prekurit. Kriza Covid-19 është e një natyre më shumë të mbyllur (si krizë e shëndetit publik në 

radhë të parë dhe e shkaktuar nga virusi „i padukshëm‟), duke penguar kështu aksesin e medias 

tek ata që preken drejtpërsëdrejti prej saj (për shkak të frikës së infektimit apo mos lejimit të 

aksesit në spitale). Ndaj qasja e gazetarëve nuk ishte plotësisht e ngjashme gjatë dy krizave. Për 

më tepër, shtrirja në kohë e krizës së lidhur me tërmetin nuk është e njëjtë me pandeminë e cila 

po arrin tashmë thuajse në vitin e saj të dytë. Gjithashtu, pandemia u shoqërua me gjendje të 

jashtëzakonshme ku kufizimet e lëvizjes dhe ndryshimi i praktikave të punës së qeverisë, 

Parlamentit dhe autoriteteve të tjera prekën dhe mënyrën e të bërit gazetari.  

 

Mbulimi i tërmetit nga media lidhet me fazat e njëpasnjëshme të katastrofës: goditja nga tërmeti, 

operacionet e shpëtimit, ndihma, rimëkëmbja dhe pasojat. Aspektet më të spikatura të përdorura 

për të strukturuar lajmet ishin: interesi dhe siguria njerëzore, dëmet dhe pasojat, caktimi i 

përgjegjësisë, solidariteti dhe mobilizimi, rindërtimi dhe mbështetja ndërkombëtare. Vihen re 

edhe disa funksione vëzhguese të mediave, veçanërisht në lidhje me caktimin e përgjegjësisë për 

krizën. Mediat sociale u përdorën edhe për të denoncuar abuzimet dhe keqmenaxhimin, edhe kur 

kjo gjë nuk mbulohej nga mediat kryesore. Megjithatë, në aspektin negativ mund të thuhet se 

ndjekja e mëtejshme e problematikës ka qenë në nivel të ulët dhe investigimet e mediave për 

pasojat e tërmetit apo për aktorët përgjegjëse kanë qenë të kufizuara. 

 

Një çështje kryesore që u vu re gjatë të dy krizave, por sidomos gjatë pandemisë lidhet me 

aksesin tek informacioni publik dhe me transparencën e institucioneve. Duhet të theksohet se 

krizat evidentuan edhe më shumë problemet ekzistuese të transparencës dhe besimit në 
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institucionet publike. Gjatë të dy krizave, shqetësimet kryesore të mediave lidhen me mungesën 

e organizimit të institucioneve, koordinimit dhe të kapaciteteve për të reaguar si dhe me 

mungesën e transparencës dhe aksesit tek informacioni publik, i monopolizuar nga Qeveria. 

 

Mediat përballen me sfida serioze gjatë krizës së Covid-19 për sa i përket lirisë dhe sigurisë, si 

rreziqet për shëndetin dhe sigurinë me të cilat përballen gazetarët dhe stafi i medias gjatë 

raportimit nga terreni me njohuri, infrastrukturë dhe procedura të pamjaftueshme të raportimit në 

kohë pandemie për të mbrojtur vetveten, për të mbrojtur të tjerët dhe në mungesë të udhëzimeve 

për etikën. Raporte të ndryshme konfirmojnë se vazhdon ende një klimë pasigurie, frikësimi dhe 

presionesh ndaj gazetarëve me një trend të qartë të rënies së lirisë së medias dhe tkurrjes së 

hapësirës së mediave kritike dhe të pavarura. Covid-19 vuri në vështirësi punën e medias, 

veçanërisht për sa i përket burimeve financiare, me rënie të reklamave dhe media që nuk shtypen 

me ose që falimentojnë. Ndërkohë që rritej nevoja nga media për informacion të saktë dhe të 

besueshëm gjatë krizës, media u përball me mungesë të aksesit në informacion dhe mungesë 

transparence ku qeveria kishte monopolizuar informacionin publik. Aspektet kryesore të 

mbulimit nga mediat të Covid-19 ishin frika nga “armiku i padukshëm”, interesi njerëzor, 

shëndeti dhe siguria publike, rritja e ndërgjegjësimit, ndikimi dhe e ardhmja. Mediat e kanë 

portretizuar Qeverinë si dritare shpëtimi, veçanërisht në fazat e hershme të shpërthimit të 

pandemisë. Si për krahasim, në fazat e mëtejshme media të tjera u përqendruan më shumë te 

kritikat ndaj qeverisë për përgjigjen dhe menaxhimin e krizës. 

 

Roli i mediave sociale gjatë pandemisë Covid-19 është i ngjashëm si në rastin e tërmetit. Media 

sociale ishte jetike me raportimin e lajmeve për shpërthimin e pandemisë Covid-19. Postimet, 

ripostimet dhe rindarja e analizave, komenteve, paralajmërimeve dhe përmbajtjeve të tjera ishin 

masive. Po ashtu, ishin të pranishme edhe komentet, postimet dhe njoftimet me përmbajtje të 

pavërtetë që nxisnin panik, ku lajmet e rreme u bënë virale. Mediat sociale u përdorën edhe nga 

OSHC-të për rritjen e ndërgjegjësimit, për koordinimin dhe sigurimin e mbështetjes për grupe të 

ndryshme. Gjithsesi, lajmet e rreme, disinformimi dhe teoritë e konspiracionit ishin edhe më 

dominuese sesa gjatë tërmetit. Dhomat e ekos (grupimet ideologjike) dhe “karremat e klikimeve” 

mbetën, gjithsesi, shqetësimet kryesore në lidhje me përhapjen dhe cilësinë e informacionit në 

hapësirën virtuale. Pavarësisht kësaj, mediat sociale luajtën një rol jetik në komunikimin, 

mirëqenien psikologjike, qëndresën e komunitetit, thirrjen për ndihmë, mbledhjen e donacioneve 

dhe denoncimin e abuzimeve. 

 

Media shfrytëzoi teknologjinë e përparuar dhe arriti të ndërthurë raportimin profesional me 

përmbajtjen e krijuar nga qytetarët. Programimi u përshtat me masat e mbylljes përmes 

përdorimit të platformave online. Megjithatë, teksa pandemia u bë “normaliteti i ri”, media 

rimori nuancat e saj të zakonshme të kornizimit (framing) sipas interesave të ndërthurur politike, 

ekonomike apo të tjerë. Investigimi i thellë dhe sistemik i rolit të autoriteteve në menaxhimin e 

pandemisë mbetet ende i kufizuar tek disa media, sidomos media alternative, kritike dhe 

investiguese, por që nuk arrijnë të vendosin agjendën publike.  

 

Komunikimi është element kyç në kohë krizash. Media është një ndërmjetës i besimit mes 

publikut dhe autoriteteve, kështu që kriza ofron mundësinë të transformohet duke ruajtur 

baraspeshën mes llogaridhënies së autoriteteve dhe dhënies së informacionit të saktë për 

publikun.  Prandaj është e rëndësishme ngritja  e kapaciteteve për profesionistët e medias dhe 



studentët e gazetarisë nëpërmjet të mësuarit formal dhe informal për raportimin gjatë dhe pas 

krizës si dhe ofrimi i stimujve për gazetarët për t‟u specializuar në raportimin dhe menaxhimin e 

krizave. Gjithashtu, këto dy kriza gjithashtu treguan se ka vlerë edhe duhet forcuar më tej 

bashkëpunimi mes mediave, shoqatave të tyre, OSHC-ve, botës akademike dhe institucioneve të 

tjera arsimore dhe autoriteteve përkatëse publike. Përmes mekanizmave alternativë të financimit 

që mundësohen nga digjitalizimi i shpejtë dhe i kudogjendur, media mund të prodhojë  

përmbajtje specifike (tema pak të raportuara, tema interaktive me elementë pamorë dhe 

multimedialë, çështje angazhimi, pjesëmarrje e publikut, monitorime) si dhe të angazhohet në 

verifikimin e fakteve dhe prezantimin e historive të thelluara nëpërmjet të cilave qytetarët 

kuptojnë proceset dhe marrëdhëniet. 

 

Këndvështrimi i medias për krizën mund të ndryshojnë nga kriza në krizë dhe madje të 

zhvendoset edhe gjatë zhvillimit të së njëjtës krizë. Prandaj, është me rëndësi të madhe të 

shqyrtohen me kujdes linjat editoriale të mediave dhe roli i tyre në planifikimin e përgatitjes për 

të qenë gati, përgatitje që i paraprin një situate krize si pandemia, përgjigjes ndaj saj dhe 

përfshirjesh në të ardhmen. 


