
 
 
Cdo gjë e madhe ka nisur me një hap të vogël! 
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Në prill të këtij viti Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) lajmëroi fillimin e konsultimeve publike për 
rishikimin e Kodit të Transmetimit. I miratuar në vitin 2017, ky Kod përcakton rregullat e veprimtarisë për 
operatorët audiovizivë në Republikën e Shqipërisë që licensohen nga AMA. Megjithëse i ri në operim, Kodi 
ka vijëzuar disa momente kyce të veprimtarisë së operatorëve audiovizivë, sidomos ato që lidhen me 
portretizimin e fëmijëve në ekran, reklamat, gjuhën e urrejtjes, mosdiskriminimin e personave me aftësi 
ndryshe etj. Autoriteti është munduar që të disiplinojë përmbajtjet e operatorëve audiovizive me anë të 
këtij Kodi, edhe pse jo gjithmonë ia ka dalë. Për shkelje flagrante, janë aplikuar gjobat dhe tërheqja e 
vëmendjes. Megjithatë sërish Kodi reflektonte disa mangësi, sidomos kur ishte fjala për interpretime të 
sakta në fushën e diskriminimit gjinor, sic është seksizmi, e cila nuk pasqyrohej asfare në Kod. 
 
Sipas përcaktimit të Këshillit të Europës, kemi të bëjmë me seksizëm në media kur seksualizohet dhe 
objektifikohet figura e gruas në reklama, klipe, filma, videolojëra apo 
programe televizive; kur ka përfaqësim të pabarabartë dhe mungesë të pjesëmarrjes së grave në role të 
ndryshëm profesionalë si eksperte, analiste, sidomos për gratë e pakicave; kur vërehen raportime për 
dhunën ndaj grave që fajësojnë viktimën dhe kur kemi raportime dhe imazhe të burrave dhe grave ne role 
klishe brenda familjes dhe komunitetit. 
 
Të gjitha këto dukuri vërehen në programet tona audiovizive, por nuk kishte deri tani një udhëzim sesi të 
veprohej me to. Ndaj është lajm i mirë që kapitulli i parë që propozohet të shtohet në Kodin e Ri të 
Transmetimit është pikërisht ai mbi Barazinë Gjinore, Diskriminimin Gjinor dhe Luften ndaj seksizmit.  Nuk 
ka qenë e lehtë për të arritur deri këtu. Ka patur një sërë lëvizjesh nga ana e shoqërisë civile, por edhe e 
gazetarëve për ta pasqyruar këtë mangësi në Kod. Së pari, një grup gazetarësh, të mbështetur nga UN 
Women, kanë krijuar një Forum për të përmirësuar mënyrën e raportimit për gratë në media, vecanërisht 
për të mbijetuarat ose viktimat e dhunës në familje. Janë bërë rreth 10 takime ku është diskutuar në 
detaje cfarë nuk shkon, pse bëjmë gabime në raportim kur e dimë se si duhet të raportohet. Janë 
shkëmbyer përvoja me vende si Italia, Serbia, Kosova, kemi biseduar me plot njerëz të mencur e kurajozë 
që merren me këtë cështje.  Dhe kemi vene re se edhe pas kaq vitesh, me gjithë përpjekjet tona, është 
krijuar një ishull i vogël raportimi profesional, që mbetet i pamjaftueshëm për të ndryshuar kulturën e 
përgjithshme që ekziston në mediat tona rreth portretizimit të grave dhe vajzave. Aq e vërtetë është kjo 
saqë në raportin e GREVIO-s për Shqipërinë, raportimi i medias konsiderohet troc "joprofesional" .  
 
GREVIO është grupi që monitoron zbatimin e Konventës së Stambollit, ku përmbahen parimet e luftës 
kundër dhunës me bazë gjinore. Ishte ky Forum qe para dy vjetësh i kërkoi AMA-s me anë të një letre 



zyrtare që të reagojë më fuqishëm për rastet e publikuara të dhunimit të vajzave në media në raste kur 
ato përdhunohen a vriten nga partnerët/familjarët e partnerit dhe media i përgojon ato për arsyet e 
dhunimit. Paralel me këtë lëvizje, një studim i Shoqatës së Gruas në Audiovizual AWA zbuloi se kuadri ynë 
ligjor nuk përmbante asnjë dispozitë rreth seksizmit në media, sipas përcaktimit të Këshillit të Europës 
dhe standardeve të Bashkimit Europian. Rekomandimi sërish ishte për AMA-n që të rishikonte Kodin e 
Transmetimit. Situata dukej se po dilte jashtë kontrollit edhe me ankesat e shumta të publikut rreth 
programeve te njohjeve ose "dating show", ku jo rrallë viheshin re paraqitje të seksualizuara të grave dhe 
vajzave.  
 
Cështja është se këto dukuri nuk mund të frenoheshin më vetëm nga një grup gazetarësh të 
ndërgjegjësuar rreth pasojave të raportimit joprofesional rreth grave dhe vajzave. Kishte ardhur koha që 
parimet profesionale deontologjike të ktheheshin në standarde që zbatohen në të gjithe industrinë, e cila 
vërtet është sipërmarrje private në pjesën më të madhe të saj, por menaxhon hapesirë publike të 
ligjërimit, sic janë frekuencat televizive.  
 
Propozimet, të cilat janë të publikuara në faqen zyrtare të AMA-s në internet kanë një natyrë më shumë 
nxitëse sesa ndëshkuese. Fjalët "nxiten" dhe "inkurajohen të marrin masa" janë më të shpeshta sesa 
"ndalohen" apo "duhet". Vetëm në dy raste, udhëzimi është kategorik: 
 
1.  OSHMA-ve u ndalohet të përdorin gjuhë urrejtjeje mbi baza seksiste.  
2. OSHMA-të ndalojnë transmetimin e reklamave që krijojnë një imazh, rol dhe dukshmëri stereotipike të 
grave dhe burrave, ose që kanë një gjuhë dhe përmbajtjes seksiste që mund të çojë në diskriminim për 
shkak të gjinisë, nxitje të urrejtjes dhe dhunës me bazë gjinore. 
 
Gjithashtu është propozuar që "OSHMA-të distancohen, ndërpresin menjëherë transmetimin ose nuk 
transmetojnë kur gjenden përpara situatave të mbrojtjes, promovimit ose nxitjes, në çdo formë, 
denigrimit, urrejtjes, stigmatizimi ose kërcënimi në lidhje me një person ose grup personash dhe justifikimi 
i të gjitha llojeve të shprehjes, bazuar në racw, ngjyrë, prejardhje, origjinë kombëtare ose etnike, moshë, 
aftësi". 
 
Ky qëndrim pasqyron një qasje të vullnetshme nga ana e autoriteteve të AMA-s për të krijuar një klimë 
bashkëpunimi dhe ndihme me operatorët audiovizivë dhe jo klimë frike apo raprezaljesh. Në AMA besojnë 
se me edukim mund të arrihet më shumë sesa me ndëshkim. Gazetaret, me të drejtë janë skeptikë kur 
vjen puna tek qasja se nëse bëhen më shumë trajnime, do kemi me pak shkelje. Ato këmbëngulin ne 
vendosjen e masave ndëshkuese për operatorët audiovizivë. Sërish unë besoj se po të kemi më pak 
gazetarë që e shkelin Kodin e Transmetimit me vetëdije, do kemi më pak raste për AMA për të ndëshkuar 
shkelësit. Pra, duhet krijuar frymë, nga një ishull duhen bërë shumë "ishuj" që të dallohet e keqja më lehtë 
dhe të ngushtohet rrethi për ata që "shijnë" duke mos pyetur për standarde. Si është më mirë: të kesh 
raste dhe t'i dënosh apo të mos kesh raste fare? 
 
Në konsultimin e parë që AMA bëri me grupin e gazetarëve dhe organizatat e shoqërisë civile që veprojnë 
në fushën e barazisë gjinore, disa thanë se nuk e kemi te keqen tek mediat audiovizive, dmth tek 
televizionet që ka nën juridiksion AMA, por tek mediat sociale. "Kemi presion të madh - thanë , për klikime 
më shumë se mediat sociale." Unë mendoj se  cështja është thjesht zgjedhje: do ta ulim nivelin e TV-ve 
tek llumi, apo do ngrihemi mbi to? Do të bëhesh si mediat sociale? Dorëzoje licencën dhe merru me një 
han pa porta, me cilësi informacioni banale! Nuk mundesh edhe të marrësh frekuencë publike, edhe ta 
përdorësh si mediat sociale! Pas cdo gjëje, vjen dhe reputacioni , jo vetëm fitimi. Dhe do isha shumë , po 



shumë e kujdesshme, me kërkesat për ta rregulluar me ligj median sociale, meqë nuk ia dalim dot gjithë 
ligësisë që ka vërshuar në to!!!  
 
Dhe vijmë tek elementi i tretë, pa të cilin kjo betejë nuk fitohet: Publiku/Audienca! Nëse edukon publikun 
të mos klikojë lajmet për sensacion, me shkelje të rënda etike, madje t'i raportoje ato per shkelje të etikës- 
nëse miratohen ndryshimet për shkelje të Kodit të Transmetimit, më pak raste të tilla do kemi. Logjika se 
publiku këto lajme do, nuk funksionon! Publiku mbase do dhe pornografi, po eshtë e ndaluar me ligj! Pra 
ka një kufi edhe në këtë mes për menaxhimin e hapësirës sonë publike të ligjërimit.  
 
Unë besoj se  trekendëshit që është bërë kular Media-Biznes-Politikë mund t'i dilet vetëm me 
trekëndëshin tjetër Gazetarë profesionistë- Institucione (AMA)-Publik i ditur. Cdo gjë e madhe ka nisur 
me një hap të vogël, nga të gjitha palët, por në drejtimin e duhur. 
 
 
RREGULLA QË SUGJEROHEN TË PARASHIKOHEN TE SEKSIONI “PARIMET THEMELORE” 
 
OSHMA-të duhet të garantojnë që transmetimet audiovizive informative, argëtuese ose të natyrave të 
tjera të mos përmbajnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të nënkuptuar mesazhe diskriminuese për shkaqe 
si: gjinia, raca, mosha, ngjyra, etnia, gjuha, identiteti gjinor, orientimi seksual, bindjet politike, fetare ose 
filozofike, pozita arsimore ose shoqërore ose çdo shkak tjetër. 
 
OSHMA-të distancohen, ndërpresim menjëherë transmetimin ose nuk transmetojnë kur gjenden përpara 
situatave të mbrojtjes, promovimit ose nxitjes, në çdo formë, denigrimit, urrejtjes, stigmatizimi ose 
kërcënimi në lidhje me këtë person ose grup personash dhe justifikimi i të gjitha llojeve të shprehjes, bazuar 
në race,ngjyrë, prejardhje, origjinë kombëtare ose etnike, moshë, aftësi. 
 
RREGULLA TË REJA QË SUGJEROHEN TË PARASHIKOHEN NË SEKSIONIN “KËSHILLI I ANKESAVE” 
- Këshilli i Ankesave trajton me vëmendje të veçantë ankesat në lidhje me seksizmin në media dhe në 
reklama dhe kërkon që përmbajtja ose reklama me përmbajtje seksiste të tërhiqet ose të modifikohet. 
- Këshilli i Ankesave në bashkëpunim me organet e barazisë, organizatat e medias, të drejtave të njeriut 
dhe grave promovon praktikat e mira në lidhje me luftimin e seksizmit dhe steriotipet gjinore në media; 
- Këshilli i Ankesave respekton parimet e barazisë gjinore në vendimmarrjen dhe praktikën e tij në  
monitorimin e zbatimit të KT dhe të trajtimit të ankesave përsa i përket respektimin e këtij kodi nga 
OSHMA-të. 


