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LIRIA PËR TË ZGJEDHUR DREJTËSINË.  

(ose një model analize për vendimmarrje etike) 

 

Irena Myzeqari 

 

Të flasësh për integritet dhe etikë në kohëra të pasigurta është një sipërmarrje e vështirë. Fjalë 
të tilla abstrakte janë terrene kuptimore ku përplasen shpesh institucionet sociale, të cilat tek 
integriteti dhe etika, nuk shohin vetëm një mënyrë të të bërit të gjërave por edhe një mënyrë 
ekzistence si entitet. E nëse në rrafshin filozofik, dilema të tilla të mundësojnë llastim 
intelektual, në rrafshin e përditshmërisë, implikimet e tyre praktike, jo pak herë kanë krijuar 
efekte sociale, të cilat kanë sfumuar së tepërmi kufirin midis të mirës dhe të keqes. 

 

Në kufijtë e këtij purgatori na ndodh të gjithëve të kalojmë një pjesëz rrugëtimi, individë a 
institucione qofshim, ama ekziston një entitet, kumti i të cilit fle dhe ushqehet nga tymnaja e 
dendur që prodhon moria e ngjarjeve, informacioneve dhe fakteve të jetës moderne. Media, 
tradicionale a moderne qoftë, është shndërruar sot në fushëbetejën ku integriteti dhe etika po 
paraqiten si kërcënime serioze të një organizmi që prodhon klikime për fitime. Nisur nga 
dinamikat e raportimit mbi ngjarjen e fundit në rrethin e Librazhdit, ky shkrim është një 
përpjekje për të ndërtuar një model analize, i cili rrit shanset për një gazetari cilësore. Thënë 
kjo, fokusi nuk është gjykimi i ngjarjes perse, porse shqyrtimi i hapave të munguar, të cilat 
kthyen dhunën dhe brutalitetin në një sensacion viral.  

PËRKUFIZIMI 

përcakt/ój folje kalimtare; -óva, -úar 1. caktoj a gjej me përpikëri diçka sipas të dhënave; 

sqaroj diçka të errët a të panjohur: 2. marr vendim për diçka, pasi i mendoj rrethanat dhe 

mundësitë;  
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Në një mjedis mediatik miks, ku rrokullisen zakonet e mediave tradicionale me dinamikat e 
mediave të reja, është thuajse e pamundur t’u përgjigjesh dy pyetjeve qendrore: Çfarë është 
gazetaria? Kush është gazetar? Revolucioni teknologjik duket se ka ndryshuar përqasjen ndaj 
profesionit dhe profesionistit, duke relativizuar ndjeshëm rëndësinë e formimit akademik apo 
përgatitjen për t’u marrë me lajmin.  

Paqartësia për të adresuar këto dy çështje  është domethënëse në rastin e  ngjarjes në fokus, ku 
përpara se të fillonte “gjuetia e shtrigave”, zyrat e redaksive të lajmeve, duhej të  hidhnin një 
hap pas dhe  t’u përgjigjeshin tri pyetjeve bazike:  

- Cili është lajmi?  
- Cili është burimi?   
- Cili është gazetari? 

Përgjigjet janë shokuese! 
- Jeta private e një njeriu në një fshat të Shqipërisë  
- Portali JOQ 
- Nuk e dimë, por nisur nga përkufizimet e reja, ata që bënë videon, mund të cilësohen 

“qytetarët  gazetarë”  
Përgjigjet flasin vetë! 

E vërteta është se media tradicionale ndihet sot e rrezikuar nga rrjetet sociale dhe  viraliteti që 
ato mundësojnë. Në garën për më shumë audiencë, gazetari vendos të ndjekë çdo gur që 
hidhet në lumë, për t’i drejtuar më pas mikrofonin dhe dritën e kamerës; guri si përfundim, 
rezulton të jetë një gur më shumë, valët e të cilit nuk dallojnë nga moria e guralecëve vërdallë.   
Gazetaria serioze dhe gazetari profesionist dallon nga aftësia për t’i rezistuar çdo ngacmimi të 
ardhur nga bota online, e cila gëlon nga shumësia  e tingujve dhe  imazheve të parregulluara, 
kakofonia e të cilëve, bën mirë të mos gjejë më shumë hapësira për t’u replikuar. Mbulimi 
mediatik, ardhur pas publikimit të videos, nuk është shembull i një gazetarie profesionale, 
sepse jo çdo portal online mund të marrë të drejtën të quhet media dhe mbi të gjitha jo çdo 
frymë apo frymor përbën lajm.  

VLERA 

vlerës/ój folje kalimtare; -óva, -úar 1. caktoj vlerën e diçkaje. 2. jap mendim për dikë a për 

diçka; përcaktoj rëndësinë ose vlerën shoqërore të dikujt a të diçkaje:  

Do të na mjaftonte analiza e mësipërme për të kuptuar se vërsulja dhe rendja pas çdo 
personazhi të asaj videoje, shpërfaq një media, e cila nuk e njeh etikën si zgjedhje dhe 
integritetin si parakusht suksesi. Në fakt etika dhe integriteti, nuk janë shqetësime parësore 
të botës moderne, sidomos të asaj bote të pasqyruar në  rrjetet sociale, ku vlerat shoqërore 
të dikujt apo diçkaje, vendosen mbi kritere krejtësisht  arbitrare, si sensacioni, viraliteti  dhe 
klikimet.  
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A ia vlen të bëjmë kurban jetën personale të dikujt për më shumë klikime? Përgjigja mesa 
duket është po! Rrjetet sociale janë kthyer në një tempull narcizi, ku secili është në garë për 
të qenë më i ndjekuri dhe më i pëlqyeri nga turma, garë në të cilën duket sikur “falen” ose 
përligjen të gjitha mëkatet. Tituj fantazmagorikë, imazhe provokuese, video të montuara ose 
të pacensurura, të gjitha në emër të klikimeve. E gjithë kjo panoramë mbushet me më shumë 
re të zeza, kur ndeshesh edhe me rreziqet e fake news apo të dezinformimit, të cilat duket se 
po ushqejnë etjen  e individëve/portaleve për t’u ngjitur lart në klasifikimin algoritmik.  

Kish diçka malinje në viralitetin e asaj video. Për etikë, përmbajtja është lënë mënjanë në këtë 
analizë, por është turbulluese gjithë ai pështjellim i atyre ditëve në mediat tradicionale dhe 
rrjete sociale. Kërkimi i sensacionit në kurriz të dramave të të tjerëve, është tregues i një 
psikologjie sociale jo të shëndetshme, e cila shfrytëzon çdo trup të gjallë a semiotik për të 
përmbushur nevojat e veta vuajëriste.  

Nën këtë trysni, nuk përbën më çudi dhuna, bullizmi dhe brutaliteti, përkundrazi 
“natyralizohen” si reagime sociale, efektet e të cilave gëlltiten shpejt, pa pasur kohë apo 
nevojë për reflektim.  Shpejtësia e botës së re të medias, ku profesionistë e amatorë vrapojnë 
të gjithë në ndjekje të lajmit, lë pak kohë për të ndërtuar një sistem vlerash, të cilat jo 
detyrimisht duhet të pasqyrojnë një botë idilike, por të paktën, të marrin në konsideratë 
respektin për dinjitetin njerëzor, si parakusht kryesor për çdo vendim personal a profesional 
që marrim në jetë. Fundja poshtërsia nuk kërkon shumë mund, ndërsa empatia dhe 
mirëkuptimi po.  

PARIMI 

vërtet/ój folje kalimtare; -óva, -úar pohoj pasi e kam shqyrtuar ose provoj me fakte se diçka 

është e vërtetë; tregoj se një dokument është i saktë duke e nënshkruar; vërtetësoj: 

Në themel të të gjithë doktrinave etike qëndron raporti me të vërtetën. Veçse në botën e 
Post-truth-it, duket e vështirë të ngresh një piedestal e aq më pak të luftosh për të. Degdisur 
në një krijesë mitike, e vërteta sot ndeshet me relativizimin e tejskajshëm të çdo fakti, ku 2 +2 
mund të bëjnë sa të duam ne, por jo 4. Nën këtë klimë, media e ka humbur misionin e saj të 
mbledhjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit me ndershmëri, duke mos marrë 
asnjë përgjegjësi për vërtetësinë dhe dobishmërinë e asaj çka u servirin audiencave. Gazetaria 
etike ka në qendër individin dhe gazetari është ai që duhet të balancojë nevojën për 
informacion me dëmin a shqetësimin që mund t’i shkaktohet dikujt, sepse të ndjekësh lajmin 
nuk të jep të drejtën të fusësh hundët aty ku nuk të thërrasin.  

Mbi cilin parim operoi media në rastin e Librazhdit? Cila etikë mbizotëroi në gjithë atë 
shëmti? Vështirë se i japim një përgjigje pa u skuqur prej turpit! Në fakt, ky turp rëndon po aq 
shumë edhe mbi ne shikuesit, që në mos krijues përmbajtjeje, sot kemi në dorë të marrim një 
vendim etik, duke e shpërndarë apo reaguar mbi atë video. E çfarë bëmë ne? U sulëm të 
gjithë për të qenë spektatorë të një shfaqjeje që kishte pak nga të gjitha; seksizëm, dhunë  
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verbale, fizike e emocionale, shkurt fjala një fletë rrufe moderne, e cila sapo u ngjit në murin 
e shoqërisë, mblodhi rrëmbyeshëm gjithë inatet dhe frustrimet tona sociale.  

Mëshira është virtyt, ndaj ndjeshmëria në të tilla raste mbizotëron ndaj gjithçkaje tjetër. 
Gazetaria nuk duhet të harrojë se individi privat ka më shumë të drejta për të kontrolluar 
informacionet e jetës së tij, krahasuar me ata që janë figura apo mbajnë funksione publike. 
Thënë kjo, nuk kushton shumë të peshohen pasojat e të publikuarit apo transmetimit të 
informacioneve personale. Mjafton të veshësh këpucët e “targetit” dhe të kuptosh se 
ndonjëherë kurioziteti i tepruar, mund të të çojë në përballje me ligjin.  

 

BESNIKËRIA NDAJ VETES OSE NJË PËRPJEKJE PËR KONKLUZION   

integritét,-i emër i gjinisë mashkullore; numri shumës; -e(t) i ligjërimit libror; 2. të qenët një i 

tërë e i paprekshëm; të qenët vetvetja plotësisht:  

Në garën midis të mirës dhe të drejtës, duhet të fitojë drejtësia. Drejtësia bazohet në fakte dhe 
kërkon peshim të të gjithë elementeve dhe detajeve, marrjen në konsideratë të të gjithë 
implikimeve njerëzore e ligjore, përpara se të merret një  vendim. Të qenit i drejtë kërkon të 
lësh mënjanë paragjykimet momentale, për të ndërtuar situatë pas situate një sistem 
rregullash, i cili do të shërbejë si udhërrëfyes në rrugëtimin personal dhe profesional, individ a 
institucion qofsh.   

Drejtësia të mundëson të ruash integritetin, ose ndryshe aftësinë për të përcaktuar saktë 
rrjedhën e ngjarjes, evidentimin e vlerave dhe ndjekjen e parimeve në të cilat beson. Drejtësia 
nuk është puritane, është njerëzore, sepse ajo kërkon të shpërblejë  zgjedhjet, të cilat e bëjnë 
këtë botë më të mirë. Ndaj pyetja që ky shkrim u ngre gazetarëve, qytetarëve dhe medias në 
tërësi është e thjeshtë: Në të gjithë këtë pështjellim, cili prej jush zgjodhi drejtësinë dhe a dini 
kujt i qëndroni besnik?  


