
 

Shumë emisione, pak besueshmëri: A duhet media të skanojë veten në emër të besimit 

publik?  
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96 emisione të drejtpërdrejta shfaqen në 10 ekrane televizive shqiptare nga e hëna në të 

premte. Jepen në 10 ekrane nga 76 që janë në transmetim.  

Për shkak të shikueshmërisë së televizioneve dhe hapësirës së këtij mendimi kritik, u morën 

në shqyrtim vetëm 10 ekrane: EuronewsAlbania, A2 CNN, Top Channel, Klan e Vizion Plus, si 

edhe televizionet e lajmeve News 24, Top News, Ora News, Report TV dhe ABC News.  

Të gjitha këto media kanë emision mëngjesi. Shumica kanë emisione Live në drekë. Të 

dhjeta kanë emision me të ftuar në studio apo Skype, për çështje të ditës, në mëngjes, drekë 

apo në mbrëmje. Gjithsej, 96 emisione Live që kërkojnë rreth 576 të ftuar në 5 ditë.  

Edhe sikur të jenë të ftuar të përsëritur, do të thotë se janë 576 zëra, frekuenca, hapësira të 

dhëna e të kërkuara në 5 ditë, për një treg me 1.8 milionë ndjekës.  

Ç'do të thotë kjo për median? Çfarë treguesi është?  

Emisionet televizive duhet patjetër të dallojnë nëse janë informuese, argëtuese, edukuese 

apo një miksim i cilës prej të triave. Bëhen me synimin për t’i shërbyer me diçka audiencës, 

që ajo të kthejë e mbajë sytë në një ekran. A ndodh kjo? Apo realizohen si fotokopje e 

shpejtë me lazer vetëm që aty të shënohet shikueshmëria më e lartë e me të në dorë, media 

t’i drejtohet departamentit të marketingut e ofruesve të reklamave?  

Në cilësinë e shërbimit mediatik, duhet kuptuar se cilit treg i shërbejnë 96 emisionet LIVE në 

10 ekranet shqiptare. Po ashtu, duhet kuptuar si merren vendimet për të hapur, mbyllur, 

zgjeruar a ngushtuar hapësira televizive për emisionet formative e informative në Shqipëri. 

Media ka rrugë për të bërë derisa ta kuptojë identitetin dhe qëllimin e saj në këto dy 

drejtime: cilës audience i drejtohet në cilin treg dhe si merren vendimet për t’iu adresuar 

kësaj audience? 

Duke analizuar përmbajtjen e emisioneve të mbrëmjes që këto ekrane shfaqin gjatë një jave 

(35 të tilla), dalin në pah marrëdhëniet që media lejon të krijohen përmes saj, duke lejuar e 

inkurajuar tema, tone, leksik, gjuhë e orientime ideologjish të paracaktuara në studio. Gjuha 



dhe ideologjia marrin nga aty peshë publike saktësisht sipas hapësirës dhe emrave që media 

zgjedh të ftojë, por edhe sipas mënyrës si ajo ka zgjedhur se cilën temë të trajtojë çdo 

mbrëmje, e nga cili këndvështrim apo interes. 

Studimet bashkëkohore të medias thonë se emisionet politike të mbrëmjeve shpesh 

funksionojnë si aparatura ideologjie dhe shërbejnë për të magazinuar ide e alibi që do i 

duhen më vonë protagonistëve, duke gatuar kështu përmbajtje e kuptime që jo gjithmonë 

janë të dukshme për publikun. Këto emisione ngrenë mite për veten dhe rolin që mendojnë 

se kanë në audiencë, por në të vërtetë janë foleza që u japin mundësi njerëzve, ideve e 

axhendave të caktuara që të depërtojnë nga aty tek publiku. Si bëhet kjo? Përmes skemave 

të vetëdijshme ose jo të manipulimit mediatik, shfrytëzimit të ekranit dhe besimit që 

audienca ka në të; përmes keq-portretizimit të ngjarjeve apo personazheve, duke prodhuar 

e kornizuar kështu kuptime të gatshme për audiencën masive. Kjo  çon në konfuzim të 

audiencës dhe keqinformim të saj për shumë çështje.  

Pasoja më negative është se me emisionet e bëra në moment të fundit, shumë të shpeshta 

e me pak kohë për të qenë opinion-formuese të balancuara, audienca ndjehet e mbingopur, 

e paqartë dhe padashur, e gatshme të krijoje stereotipe për temat, të ftuarit dhe median 

vetë. Ngrihen dyshime, teori të paqëna dhe diskurse interpretimi që nuk paraqesin realitetin 

e asaj që media mendon se përçon.  

Në të tilla kushte, ç’duhet të bëjë media?  

Hapi bazë, një skanim të vetvetes: Çfarë qëllimi kam? Përse e kam marrë licencën? Cili është 

synimi im afatshkurtër (fitimi i parasë) e afatgjatë? (Fitimi i besueshmërisë së publikut, që 

paraja të fitohet bashkë me reputacionin për cilësinë).  

Hapi i dytë: Të përcaktojë një synim të qartë se si kërkon të kuptohet nga audienca: si ekran 

sherri, besueshmërie, militantizmi apo profesionalizmi?  

Hapi i tretë: Të investojë në mënyrë të vazhdueshme në trajnimin e stafit, si atij redaksional, 

ashtu edhe për stafin e terrenit apo edhe të gazetarëve të studios.  

Të gjitha këto hapa bazë duhen bërë pa rënë pre e madhështisë, sepse një media televizive 

nuk mund të quhet e tillë nëse nuk bën skanimin e vetes, analizën e përmbajtjes dhe vendit 

të saj jo vetëm në tregun e fitimeve financiare, por së pari, në tregun mediatik. Ky i fundit 

nuk matet nga audienca me porosi, por nga reputacioni për të qenë burim i besueshëm 

informacioni apo opinion-formuesi si nga institucionet, ashtu edhe nga publiku.  

Kjo përqasje përmirësimi e përmbajtjes së mirëmenduar e balancuar mediatike nuk sjell as 

para, as famë brenda 24 orëve. Por në maratonën e ekzistencës mediatike, sjell 

qëndrueshmëri dhe besueshmëri të lartë (shihni rastet e transmetuesve perëndimorë, të 

cilëve u marrim me apo pa leje lajmet nga bota).  

Njëlloj si ato, televizionet shqiptare duhet të bëjnë analizën dhe parashikimet e detajuara në 

fillim të çdo sezoni, para se të vendosin në mes të shtatorit të hapin emisione të reja pa plan 



vjetor, pa shkresa javore, pa kosto të parashikuara saktë, pa staf të plotë, pa objektiva të 

qarta për rezultatet që duan të arrijnë me emisionet që nisin, apo me ato që shtohen nga 

një, në 4 apo 5 herë në javë.  

Po ashtu, është e vështirë ta cilësosh “emision” një minutazh në studio që varet nga prania 

ose jo e 4 apo 8 të ftuarve nga ata 576 zërat që përmendën në fillim. Kaq duhen për të bërë 

emisionet dhe bisedat e shpeshta në studio. Atëherë, këto bëhen në kurriz të cilësisë së 

analizës, skanimit, dhënies kuptim e krijimit të opinionit a mendimit të qartë për temat dhe 

çështjet. Duket sikur emisionet më shumë bëhen për drejtuesit apo ekranet (dhe interesave 

që ata u shërbejnë), sesa për audiencën.  

Në një këndvështrim profesional mediatik, këto emisione nuk duhet as të shërbejnë si 

rregullatorë të klimës politike a sociale, e as nuk duhen referuar nga mediat e tjera si burime 

informacioni, sepse prodhojnë vetëm ide e deklarata personale, por të paverifikuara për t’u 

quajtur lajme.  

Për shumë prej nëntëdhjetë e gjashtë emisioneve të formatit “fast-foodmediatik” ka ardhur 

koha të foksuohen më shumë tek roli fisnik i medias për ta ndihmuar qytetarin të jetë i 

informuar dhe i gatshëm të marrë vendime politike, sociale, shëndetësore, arsimore apo 

edhe ekonomike sa më të sakta, bazuar në informacion që merr (supozuar të shkoqur) nga 

personazhet e ftuar në emisione.  

Mediat e konfirmuara tradicionale në sferën ndërkombëtare tregojnë kujdes që të mos 

shndërrohen në arena për t’i shërbyer interesave të të tretëve, sepse atëherë kjo fisnikëri 

kthehet në vjedhjes të kohës, vëmendjes dhe të drejtës qytetare për t’u trajtuar me dinjitet 

edhe si audiencë.  

Një nga parimet kryesore të medias tradicionale është edhe rritja e ndërgjegjësimit qytetar 

për çështjet e ditës. Ndaj duhet treguar kujdes me numrin e lartë të emisione, por edhe me 

nevojën akute ose jo për t’i dhënë vulën e rëndësisë secilit emision, duke ftuar në to 

përfaqësues të klasës politike, edhe kur nuk flitet për politikë. Kjo zgjedhje në dukje thjesht 

konvencionale, e konfuzon dhe pothuajse paralizon vullnetin e audiencës aktive për të 

ndërmarrë veprime që mund ta rrëzonin gjithë status-quonë që ajo paraqet në secilën 

fushë.  

Prandaj është e nevojshme që mediat të gjejnë përgjigje për katër çështjet kryesore të 

kritikës ndaj tyre: a) si mund ta bëjnë ato vetë konsolidimin e diskursit gazetaresk cilësor, jo 

vetëm mediatik e sasior; b) si e bëjnë filtrimin e diskurisit mediatik për të vendosur ç’është e 

rëndësishme për publikun e çfarë jo; c) si e arrijnë pikën e racionalizimit, duke pranuar 

kritikat apo duke i neglizhuar ato? Dhe së fundmi, d) si kontribuojnë ato vetë në dyshimet 

dhe mospëlqimet ndaj medias, që kanë çuar në humbjen e besueshmërisë në të.  

Pra si ndikojnë pozitivisht programet e shqyrtuara më sipër që të shërbejnë si kundër-

diskursi e antidodë veprimi ndaj diskurseve antimedia? Mos media ndikon pa dashur në këtë 



diskurs duke mos qenë e thellë më përqasjen e saj ndaj emisioneve dhe përmbajtjes që 

gjeneron?  

Është e kuptueshme që media e ka të fortë rezistencën për çdo kritike ndaj saj, por nëse i 

jep përgjigje vetes për këto dilema, atëherë do të jetë më shumë në gjendje të shndërrohet 

në avokate dhe zëdhënëse të vetes për të përforcuar cilësinë në diskursin mediatik, por 

edhe për të rritur besueshmërinë (e humbur) tek programet televizive.  

Koha për reflektim, jo rezistencë, është tani.  

 

 


