
 

Churnalism, çfarë është dhe pse gazetarët shqiptarë e bëjnë kaq mirë? 

Loneta Progni 

 

Po i jap vetës lirinë të përdor një term anglisht për të përshkruar një fenomen shqiptar.  

Churnalism” i referohet një procesi ku gazetarët prodhojnë lajme të bazuara në njoftime për 

mediat, të përgatitura paraprakisht nga “makiazhistët” e qeverisë, konsulentët e 

marrëdhënieve me publikun ose agjencitë e lajmeve, pa bërë kërkime të pavarura apo edhe pa 

kontrolluar faktet, por duke i ofruar si të tilla, pra si fakte1. 

Pas përkufizimit të termit, jam e sigurt se do të më kuptoni kur them që ky është një fenomen 

kaq shqiptar. Gjithësesi vetë përdorimi i një fjale të huaj na shpëton nga gracka e izolimit të 

kësaj semundjeje të gazetarisë vetëm brenda vendit tonë. Gazetarit të BBC-së Waseem Zakir i 

atribuohet përdorimi për herë të parë i termit “churnalism”, një kombinim mes dybekut dhe 

gazetarisë, “përpunimit” të faktit dhe përcjelljes së tij.  Sipas Zakir, tendenca drejt kësaj forme 

të lajmeve përfshin gazetarët që bëhen më reaktivë dhe më pak proaktivë në kërkimin e 

informacioneve2. 

Jemi bërë aq familjarë me churnalism-in në Shqipëri, sa fatkeqësisht e kemi normalizuar dhe 

nuk na e vret më syrin. Kryeministria, ministritë, presidenca, partitë politike, bashkitë, 

institucionet shtetërore, policia e shtetit etj, kanë grupe në WhatsApp me gazetarët (jo email) 

ku shpërndajnë deklaratat për mediat dhe i njëjti tekst përçohet te publiku me ndryshime 

minimale ose tekstualisht. Nën hilenë e citimit, gazetarët përgjithësisht nuk lodhen të shkojnë 

përtej, për të verifikuar, fillimisht nëse ajo që po shpërndajnë është e vertetë, cili është burimi 

dhe sa i besueshëm është ky burim. A thua se nëse e shpërndan zyra e shtypit e Kryeministrisë 

apo e opozitës, nuk ka vend për dyshime.?! 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka qenë në fokus të gazetarëve, sidomos gjatë 

periudhës së pandemisë Covid-19, dhe meqë informacioni ishte i cunguar në nivel global (në 

                                                             
1 Karl Thompson (2019), Churnalism and the News, Revise Sociology 
 
2 Martin Robbins (2011), Science Churnalism, The Guardian 



muajt e parë), ne besuam çfarë na serviri Ministria, duke i qëndruar besnikë procedurës “kopjo 

dhe shpërndaj”. Ende publikohen në media shifrat e të të prekurve, viktimave dhe të të 

shtruarve në spitale me Covid-19, shqeto, pa asnjë analizë, pikëpyetje apo studim të 

bashkëngjitur. Vesi me të cilin u infektuam gjatë pandemisë, na zgjati më shumë se sëmundja. 

Po marr një shembull me të dhënat që ofroi Komiteti i Ekspertëve të Imunizimit lidhur me linë e 

majmunit. 

Në lajmin e paketuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shkruhet ndër të tjera: 

“Komiteti i Ekspertëve të Imunizimit ka rekomanduar vaksinën e lisë për kontaktet e afërt dhe 

personelin shëndetësor, në rast të shfaqjes së rasteve me linë e majmunit. Komiteti i Ekspertëve 

të Vaksinimt ka marrë vendim, në trajtën e një rekomandimi, për të mundësuar që përsa i përket 

kontakteve të afërta të rasteve me të cilat mund të diagnostikohen me linë e majmunit, të 

mundet të përdoret vaksina e lisë. Një vaksinë, e cila ka një efikasitet, sikurse edhe studimet 

tregojnë, rreth 85% përsa i përket mbrojtjes nga lia e majmunëve. Vlerësohet nga ekspertët tanë 

që do të jetë një sasi, e cila për këtë fazë do t’i dedikohet kontakteve shumë të afërta apo edhe 

personelit mjekësor, që mund të jenë në përballje këtë sëmundje”, tha Manastirliu. Edhe pse 

Shqipëria është një vend me risk të ulët përsa i përket lisë së majmunit, Manastirliu theksoi se ka 

një survejancë të shtuar aktive. 

Mediat e kopjuan të plotë ose pjesërisht3 pa ngritur asnjë pikëpyetje, pa verifikuar faktet, pa 

kërkuar më shumë informacion. Cilat janë studimet mbi të cilat bazohet ministrja e 

Shëndetësisë kur thotë se vaksina ka efikasitet 85% sa i përket mbrojtjes nga lija e majmunit? 

Pse Shqipëria është një vend me risk të ulët? 

Pandemia po zë gjithnjë e më pak vend në njoftimet për media. Nga lija e majmunit, që kaloi 

tangent, vëmendja tani është përqendruar të kriza ekonomike dhe te turizmi si “asi nën 

mëngë”. 

Në datën 7 korrik 2022, kryeministri Edi Rama shkruan në mediat sociale: “30 mijë turistë kanë 

zgjedhur të hyjnë përmes Portit të Durrësit për të kaluar pushimet në Shqipëri, gjatë muajit 

qershor. Shqipëria Turistike ka hyrë në rrugën për t'u bërë kampione e Ballkanit në turizëm, në 

këtë dekadë transformimi epokal”. 

                                                             
3 Disa shembuj të përzgjedhur rastësisht: 
https://www.monitor.al/lija-e-majmunit-mblidhet-komiteti-kombetar-i-imunizmit-vaksinim-per-kontaktet-e-
aferta/ 
https://fjala.al/2022/05/30/rreziku-nga-perhapja-e-lise-se-majmunit-manastirliu-mbledh-ekspertet/ 
https://www.cna.al/sociale/lia-e-majmuneve-manastirliu-merr-masat-vaksinim-per-kontaktet-e-aferta-i313270 
https://euronews.al/kryesore/2022/05/30/lija-e-majmunit-komiteti-teknik-rekomandon-vaksine-per-kontaktet-e-
aferta/ 
https://www.gazetatema.net/sociale/perhapja-e-lise-se-majmunit-manastirliu-mbledh-ekspertet-vaksinim-per-ko-
i340647 
 

https://shendetesia.gov.al/mblidhet-komiteti-kombetar-i-imunizmit-manastirliu-shqiperia-ka-risk-te-ulet-per-line-e-majmunit-vaksinim-per-kontaktet-e-aferta-2/
https://www.monitor.al/lija-e-majmunit-mblidhet-komiteti-kombetar-i-imunizmit-vaksinim-per-kontaktet-e-aferta/
https://www.monitor.al/lija-e-majmunit-mblidhet-komiteti-kombetar-i-imunizmit-vaksinim-per-kontaktet-e-aferta/
https://fjala.al/2022/05/30/rreziku-nga-perhapja-e-lise-se-majmunit-manastirliu-mbledh-ekspertet/
https://www.cna.al/sociale/lia-e-majmuneve-manastirliu-merr-masat-vaksinim-per-kontaktet-e-aferta-i313270
https://euronews.al/kryesore/2022/05/30/lija-e-majmunit-komiteti-teknik-rekomandon-vaksine-per-kontaktet-e-aferta/
https://euronews.al/kryesore/2022/05/30/lija-e-majmunit-komiteti-teknik-rekomandon-vaksine-per-kontaktet-e-aferta/
https://www.gazetatema.net/sociale/perhapja-e-lise-se-majmunit-manastirliu-mbledh-ekspertet-vaksinim-per-ko-i340647
https://www.gazetatema.net/sociale/perhapja-e-lise-se-majmunit-manastirliu-mbledh-ekspertet-vaksinim-per-ko-i340647


Mediat shpërndanë “lajmin e mirë”4, pa hulumtuar mbi të dhënat. Të 30 mijë ishin turistë? Të 

30 mijë erdhën për pushime? Kur hyri Shqipëria turistike në rrugën për t’u bërë kampione e 

Ballkanit në turizëm? Mbi çfarë kriteresh? Cilat janë të dhënat për turizmin në muajin qershor? 

Ndërsa turizmi ecën me ritme të shpejta drejt titullit “kampion”, opozita ka ritmin e vet për të 

shfaqur fakte dhe dokumente të reja për të ashtuquajturën afera e inceneratorëve. 

Në datën 15 korrik 2022, Partia Demokratike publikon fakte dhe dokumente të reja, përmes 

deklaratës së deputetit Belind Këlliçi.“Pas skandaleve të reja të publikuara ditët e fundit në 

lidhje me “Aferën e Shekullit”, atë të inceneratorëve, pas publikimit të kompanive fantazëm që 

bëjnë evazion fiskal me qindra milionë euro, pas faktimit të përdorimit të të moshuarve që 

jetojnë në azil, atyre që janë të pastrehë, barinjve që jetojnë në Greqi dhe madje përdorimit 

makabër të personave që kanë ndërruar jetë, duke i vjedhur atyre identitetin dhe duke 

qarkulluar e vjedhur miliona euro në emër të tyre, sot po publikojmë disa fakte të reja. …Duhet 

të dini se prej vitit 2016, rastësisht në të njëjtën periudhë kur nisi dhe afera me inceneratorët, 

ekziston një kompani e cila ka lejuar dhe miratuar faturat fiktive të punimeve imagjinare të 

inceneratorëve dhe kjo kompani quhet “Ave Consulting”…Sot po publikojmë dy dokumenta 

autentike. E para është kontrata e mbikqyrjes së punimeve me inceneratorin e Tiranës në vlerën 

649,440 euro dhe dokumenti i dytë është konfirmimi i kësaj kompanie për mbylljen e punimeve 

për inceneratorin e Fierit.” 

Sa janë, kësaj herë, ata qindra miliona të vjedhur? Në këtë deklaratë, që vjen edhe e zbardhur 

për mediat, sikurse në të tjera deklarata të partive opozitare apo maxhorancës lidhur me 

inceneratorët, ka shumë të dhëna që kërkojnë thellim, hulumtim e verifikim. Çfarë bëjnë 

mediat5? Churnalism. 

                                                             
4 Disa shembuj të pwrzgjedhur rastësisht: 
https://kallxo.com/lajm/edi-rama-30-mije-turiste-kane-hyre-ne-qershor-permes-portit-te-durresit-foto/ 
https://newsbomb.al/30-mije-turiste-kane-hyre-ne-shqiperi-nga-porti-i-durresit-gjate-qershorit-rama-vendi-drejt-
rruges-per-tu-bere-kampione-e-ballkanit-ne-turizem/ 
https://lajme.rtsh.al/artikull/30-mije-turiste-u-futen-ne-shqiperi-gjate-muajit-qershor-permes-portit-te-durresit-
rama-dekade-transformimi-epokal 
https://www.gazetaexpress.com/rama-30-mije-turiste-u-futen-ne-shqiperi-gjate-qershorit-permes-portit-te-
durresit/ 
https://kohajone.com/2300683-2/ 
 
5 Disa shembuj të zgjedhur rastësisht: 
https://lapsi.al/2022/07/15/inceneratoret-pd-ja-kompania-qe-miratoi-faturat-fiktive/ 
http://shekulli.com.al/pd-nxjerr-dokumentet-e-kompanise-qe-miratoi-faturat-fiktive-per-inceneratoret/ 
https://abcnews.al/emri-afera-e-inceneratoreve-pd-publikon-fakte-te-reja-faturat-fiktive-kjo-eshte-kompania-qe-
ka-legjitimuar-punimet-imagjinare-ne-tirane/ 
https://a2news.com/2022/07/15/afera-e-inceneratoreve-pd-publikon-fakte-per-kompanine-qe-miratoi-faturat-
fiktive/ 
https://www.oranews.tv/vendi/pd-denoncim-te-ri-per-inceneratoret-kellici-dokument-do-ti-cojme-ne-spak-
i1049739 

https://fb.watch/euapehIGp1/
https://kallxo.com/lajm/edi-rama-30-mije-turiste-kane-hyre-ne-qershor-permes-portit-te-durresit-foto/
https://newsbomb.al/30-mije-turiste-kane-hyre-ne-shqiperi-nga-porti-i-durresit-gjate-qershorit-rama-vendi-drejt-rruges-per-tu-bere-kampione-e-ballkanit-ne-turizem/
https://newsbomb.al/30-mije-turiste-kane-hyre-ne-shqiperi-nga-porti-i-durresit-gjate-qershorit-rama-vendi-drejt-rruges-per-tu-bere-kampione-e-ballkanit-ne-turizem/
https://lajme.rtsh.al/artikull/30-mije-turiste-u-futen-ne-shqiperi-gjate-muajit-qershor-permes-portit-te-durresit-rama-dekade-transformimi-epokal
https://lajme.rtsh.al/artikull/30-mije-turiste-u-futen-ne-shqiperi-gjate-muajit-qershor-permes-portit-te-durresit-rama-dekade-transformimi-epokal
https://www.gazetaexpress.com/rama-30-mije-turiste-u-futen-ne-shqiperi-gjate-qershorit-permes-portit-te-durresit/
https://www.gazetaexpress.com/rama-30-mije-turiste-u-futen-ne-shqiperi-gjate-qershorit-permes-portit-te-durresit/
https://kohajone.com/2300683-2/
https://lapsi.al/2022/07/15/inceneratoret-pd-ja-kompania-qe-miratoi-faturat-fiktive/
http://shekulli.com.al/pd-nxjerr-dokumentet-e-kompanise-qe-miratoi-faturat-fiktive-per-inceneratoret/
https://abcnews.al/emri-afera-e-inceneratoreve-pd-publikon-fakte-te-reja-faturat-fiktive-kjo-eshte-kompania-qe-ka-legjitimuar-punimet-imagjinare-ne-tirane/
https://abcnews.al/emri-afera-e-inceneratoreve-pd-publikon-fakte-te-reja-faturat-fiktive-kjo-eshte-kompania-qe-ka-legjitimuar-punimet-imagjinare-ne-tirane/
https://a2news.com/2022/07/15/afera-e-inceneratoreve-pd-publikon-fakte-per-kompanine-qe-miratoi-faturat-fiktive/
https://a2news.com/2022/07/15/afera-e-inceneratoreve-pd-publikon-fakte-per-kompanine-qe-miratoi-faturat-fiktive/
https://www.oranews.tv/vendi/pd-denoncim-te-ri-per-inceneratoret-kellici-dokument-do-ti-cojme-ne-spak-i1049739
https://www.oranews.tv/vendi/pd-denoncim-te-ri-per-inceneratoret-kellici-dokument-do-ti-cojme-ne-spak-i1049739


Mund të ketë vlerë studimi rreth pyetjeve “kur, si dhe pse përfunduam në churnalistë”, por 

pyetja që vërtet më shqetëson është: Edhe sa kohë do vazhdojmë të bëjmë PR-in e 

politikanëve? Misioni ynë nuk është ky.  


