
 

 

PR-i si formë e re e propagandës dhe depërtimi i tij në 

mediat shqiptare 

Rrapo Zguri 

Duke jetuar në kapërcyell të dy sistemeve, personalisht kam mendimin se nëse ka një fill që i 

përshkon të dyja dhe është e pranishme si në një sistem edhe në tjetrin, kjo është propaganda. 

Pavarësisht nga format dhe ngjyrat që merr, ajo është sërish aty, rezistente ndaj çdo lloj kure dhe 

ndaj çdo lloj procesi evolucionar. Nuk arrij dot në ndonjë përfundim lidhur me dilemën nëse 

propaganda në shoqëritë liberal-demokratike ka qenë një element i qënësishëm i sistemit qysh në 

gjenezën e tij (Walter Lippmann në fillim të viteve 1920-të konstatonte se propaganda është 

kthyer tashmë në një “organ normal të qeverive popullore”) apo u huazua më pas nga përvoja e 

sistemeve totalitare komuniste dhe u modifikua si një mjet i efektshëm i ushtrimit të pushtetit. 

Gjithsesi, pavarësisht nga përgjigja ndaj kësaj dileme, fakti është fakt: Siç pohojnë edhe Edward 

S. Herman dhe Noam Chomsky në librin e tyre të mrekullueshëm “Manufacturing Consent: The 

Political Economy of the Mass Media” (Manifakturimi i dakortësisë: Ekonomia politike e mass-

mediave), propaganda përmes mediave është aktualisht pjesë e sistemit edhe në vende të tilla 

udhëheqëse të liberal-demokracisë, siç janë SHBA. Në këtë botim të vitit 2002, autorët bëjnë 

ndër të tjera edhe një skanim të modelit të propagandës në këtë vend. 

Kur flasim për praninë e propagandës në Shqipëri, natyrisht këtu mund të shtojmë edhe faktorë 

specifikë që e shpjegojnë atë, siç mund të ishin trashëgimia e drejtpërdrejtë si teori dhe praktikë 

nga sistemi totalitar komunist, prania në rritje e populizmit dhe e simptomave të autoritarizmit si 

dhe stadi foshnjor i demokracisë në vend. 

Forma më e përpunuar dhe më e sofistikuar e propagandës së sotme në Shqipëri është ajo që 

kalon  dhe paraqitet si veprimtari e zyrave të marrëdhënieve publike (anglisht “Public 

Relations”, shkurt PR). Kuptohet PR-i (siç thirret rëndom nga njerëzit e fushës) është veprimtari 

komunikimi normale kur ai përdor kanalet e veta për të shpërndarë mesazhet në publik. Por kur 

PR-i  përdor apo shfaqet në mediat masive, atëhere ai merr trajtat e propagandës dhe shndërrohet 

në një problem të madh për shoqërinë. Pasi duke pushtuar mediat, ai i shndërron ato nga mjete 

informimi në mjete propagande.  



Cilat janë disa nga format më tipike të PRopagandës që kanë arritur të depërtojnë tinëzisht apo të 

shfaqen hapur në mediat shqiptare? Duke monitoruar nga afër mediat prej vitesh për qëllime 

studimore, kam konstatuar një prani në rritje të PR-it në mediat shqiptare, prani e cila 

shumëfishohet sidomos në raste fushatash elektorale. Më poshtë po paraqes disa nga gjetjet e mia 

lidhur me format e propagandas mediatike që vjen nga PR-i, të sistemuara subjektivisht brenda 

një klasifikimi që aplikon renditjen sipas shkallës së dëmit që sjellin në publik dhe shpeshtësisë 

së përdorimit të tyre: 

Diskursi i zgjedhjes së vetme: Paraqitja e një oferte politike si e vetmja apo më e mira e 

mundshme. Përmes të ashtuquajturave “kaseta të gatshme” që vijnë nga zyrat e PR apo përmes 

raportimeve të njëanshme, kjo taktikë propogandistike është përdorur sidomos nga partia aktuale 

në pushtet, për të kërkuar mandate të rinj të pushtetit. Për fat të keq kjo linjë diskursi 

propagandistik e artikuluar nga lideri i mazhorancës, është ngulitur në publik edhe për shkak të 

vendit të konsiderueshëm që ka zënë në raportimin e mediave. 

Spektakolarizimi i arritjeve: Paraqitja e përfundimit të një pune brenda detyrimeve 

kontraktuale përmes një eventi festiv me formën dhe regjizurën e një spektakli. I freskët në këtë 

kontekst është përcjellja në media i spektaklit të përurimit të tunelit në rrugën Kardhiq – Delvinë. 

Në këtë rast është kaluar nga praktika e ceremonive të prerjes së shiritave përurues, (e aplikuar 

gjerësisht si nga Hoxha në diktaturë, edhe nga Berisha dhe nga Rama në post-diktaturë), në 

skenarin e organizimit të spektakleve “popullore”, të ngjashme me ato të firmave piramidale në 

vitet 1995-1996 në të cilat shpenzohej paraja e marrë nga publiku për të mashtruar vetë publikun. 

Transferimi i prestigjit: Përpjekja për të bartur prestigjin dhe respektin që njerëzit ndjejnë për 

dikë apo diçka tek dikush apo diçka tjetër. Këtu mund të përmendim ceremonitë zyrtare të 

organizuara me rastin e kthimit në atdhe me medalje të artë të kampiones së Europës, atletes 

shqiptare Luiza Gega. PR-i qeveritar i përcjellë në media e përdori këtë rast për të transferuar tek 

vetja prestigjin e fitores historike të arritur nga atletja.   

Takimet “Gju më gju me popullin”: Ky lloj teatri propogandistik ka një traditë që vijon e 

njëllojtë që nga sistemi totalitar, kohë kur lindi eshe togfjalëshi “gju më gju me popullin”. Pamjet 

e Lulëzim Bashës në fushatë me “xhinse çunash” apo të kryeministrit aktual me “atlete çunash” 

nën një kostum zyrtar janë episode tipike të kësaj tipologjie propogande. Edhe takime me 

“popullin” në lëndina e ara, ulur mbi dëngje kashte synojnë të përcjellin idenë se “ne jemi si ju”. 

Gogoli i frikës: Fatkeqësia që do të rezultojë nëse nuk ndjekim rrugën e sugjeruar të veprimit. 

Fushata e PR-it qeveritar gjatë pandemisë synoi ndër të tjera të krijojë edhe sindromën e frikës. 

Imponimi i masave të debatueshme për t’u mbrojtur nga pandemia e Covid 19 u parapri nga 

fushata agresive për krijimin e gogolit të “armikut të padukshëm”. Objektivi: Arritja e qëllimeve 

përmes përdorimit të frikës. 

Përdorimi i fëmijëve: Sjellja në skenë e fëmijëve, marrja në krahë apo ledhatimi i tyre, loja me 

top me ta, etj. për të krijuar idenë se “ne punojmë për të ardhmen e tyre”. Kryetari aktual i 

bashkisë së Tiranës e përdor mjaft këtë taktikë propagandistike. Nga ana tjetër në fushatat e veta 



qeveria justifikon jo rrallë sakrificat që duhen bërë “për t’u lënë fëmijëve një Shqipëri më të 

mirë”, edhe pse ajo që kërkojnë në fakt fëmijët është që të gëzojnë aktualisht një fëmijëri më të 

mirë. Prania në mediat masive e mesazheve apo imazheve që i takojnë kësaj kategorie 

propagande, reflekton edhe hipokrizinë në vendim-marrjen mediatike.   

Përdorimi i  VIP-ave si dëshmues: Një person i famshëm, mbështet një produkt ose ide për të 

cilën mund ose mund të mos ketë një qëndrim të vetin real. Aktorë të mirënjohur të 

kinematografisë shqiptare i shohim shpesh të reklamojnë për kompani sigurimesh apo për kura 

çudibërëse të prostatit, edhe pse ata mund të mos kenë përvojë personale apo lidhje konkrete me 

produktin që propagandojnë. 

Përdorimi i eufemizmave: Një fjalë e butë, për një realitet të ashpër e mizor. Tipik në këtë 

kontekst është prania në disa gazeta të majta e eufemizmave për  të emërtuar sistemin totalitar 

komunist apo diktatorin Hoxha, si në rastet: “në kohën e xhaxhit”, “në kohën e qoftëlargut”, 

“gjatë kohës së merhumit”, etj. Pas rreshtave të emërtimeve të tilla nuk është e vështirë të lexohet 

edhe nostalgjia për sistemin totalitar. 

Argumenti “Jashtë shtetit…”: Justifikimi i problemeve me argumentin se ato ekzistojnë edhe 

në vendet e tjera. Në ndonjë rast , një diskurs i tillë propagandistik ka rezultuar me pasoja të 

jashtëzakonshme për Shqipërinë dhe shqiptarët. Kujtojmë këtu argumentet e qeverisë së kohës të 

përcjella edhe në media për justifikimin e firmave piramidale si diçka që ka ndodhur edhe në 

vendet e tjera apo të përhapjes së drogës si diçka që ndodh edhe “jashtë shtetit”.  

Përgjithësimet vezulluese: Fjalë dhe fraza të paqarta, me konotacion pozitiv që nuk thonë asgjë 

specifike. Shprehje të tilla si “E përgjithshmja është mirë”, me origjinë të drejtpërdrejtë nga 

propaganda totalitare, i gjen jo rrallë sot në ligjërimin politik të përcjellë në media, natyrisht në 

forma nga më të ndryshmet të të shprehurit.  

Argumenti “krizë”: Justifikimi i problemeve me argumentin e pranisë dhe zhvillimit krizave 

ndërkombëtare. Rritja galopante e çmimeve gjatë këtij viti, madje edhe për produkte që nuk 

kishin asnjë lidhje me krizat, si përshembull perimet apo qumështi, u justifikua shpesh nga PR-i 

qeveritar si pasojë e Luftës në Ukrainë. 

Efekti i turmës: Të gjithë të tjerët po e bëjnë atë, kështu që edhe ju duhet ta bëni. Objektiv i 

kësaj forme propogande shpesh janë grupmoshat e reja, të cilave iu ofrohen produkte, shërbime 

apo qëndrime të caktuara me argumentin se ato janë përqafuar apo adoptuar nga i gjithë brezi i ri. 

Nacionalizimi i diskursit: Përdorimi  i argumentave nacionaliste për të kritikuar apo legjitimuar 

zhvillime të ndryshme. Në këtë kontekst, veçojmë si rast të freskët fushatën e liderit aktual të 

opozitës Sali Berisha kundër projektit të Ballkanit të Hapur, me argumentin se i shërben 

qëllimeve të Putinit dhe të Serbisë, edhe pse projekti ka si qëllim kryesor hapjen e Ballkanit në 

planin ekonomik dhe në planin e marrëdhënieve fqinjësore. 

Siç e shohim, lista e formave të propagandës së përcjellë në media përmes praktikave të PR-it 

ëshë e gjatë. Ajo flet për një praktikë agresive të kamufluar apo të hapur të zyrave të 



marrëdhënieve publike të qeverisë, opozitës apo të organizatave të ndryshme. Së fundmi, me 

teknologjitë e reja, praktika të tilla janë sofistikuar edhe më tej, duke e bërë më të vështirë 

identifikimin dhe mbrojtjen e publikut të gjerë prej tyre. Organizimi i fushatave apo trajnimeve 

ndërgjegjësuese me gazetarët për dëmin që ato sjellin mund të ishte një rrugë e efektshme për 

minimizimin e dëmit. Nga ana tjetër një kurë efektive ofrohet edhe nga praktika e edukimit 

mediatik, e cila ndërgjegjëson publikun e gjerë për nevojën e aplikimit të një filtri kritik ndaj 

mesazheve mediatike që merren në përditshmëri dhe ndihmon për identifikimin dhe demaskimin 

e propagandës së përcjellë nga mediat. 


