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manual perfekt për qytetarët në epokën e informacionit (dhe të 
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— Louise Kiernan, kryeredaktore e Propublica Illinois dhe e 
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Përmes kësaj guide grafike për edukimin mediatik, profesoresha e shumë-
vlerësuar Sue Ellen Christian iu ofron studentëve një pamje të kapshme, të  
informuar dhe të gjallë të mënyrës se si ata, me vetëdije dhe me sy kritik, 
mund të konsumojnë dhe krijojnë përmbajtje mediatike.

Ky tekst i drejtpërdrejtë ofron shembujt aktualë dhe aktivitetet e duhura për 
të pajisur studentët me aftësitë dhe njohuritë që iu nevojiten atyre për të 
aksesuar të gjitha llojet e mediave, përfshi këtu lajmin dhe informacionin. 
Përmes ngasjeve për diskutim, detyrave me shkrim, termave kyçe, linqeve 
online e madje edhe origamisë1, lexuesve iu ofrohet kuadri i duhur për të 
krijuar apo për të konsumuar në mënyrë kritike përmbajtjet mediatike 
gjatë jetës së tyre të përditshme. Kapitujt e librit shqyrtojnë edukimin rreth 
lajmeve, aktivizmin online, pabarazinë digjitale, privatësinë, mediat sociale 
dhe identitetin, korporatat e mediave globale, etj., duke iu dhënë lexuesve një 
kuptim të nuancuar të koncepteve kyçe dhe të shqetësimeve që qëndrojnë 
në thelb të edukimit mediatik.

I përmbledhur, i kuruar dhe me frymë krijuese, ky libër nxjerr në pah 
dinamikat kulturore, politike dhe ekonomike të mediave në shoqërinë 
bashkëkohore si dhe mënyrat se si konsumatorët do të duhet të orientohen 
gjatë përdorimit të përditshëm të tyre. Edukimi mediatik në Përditshmëri 
është një libër perfekt për studentët (dhe mësimdhënësit) e edukimit 
mediatik, gazetarisë, arsimit dhe efekteve të mediave dhe synon ndërtimin e 
të kuptuarit në mënyrë përfshirëse.

Sue Ellen Christian është profesoreshë e komunikimit në Western Michigan 
University. Në vitin 2016, ajo u shpall Profesore Nderi e vitit në Michigan 
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1 Shënim i përkthyesit: Origamia është një lloj arti i lindur në Japoni, ku përmes 
palosjes së letrës krijohen forma dhe figura të ndryshme shprehëse dekorative.



si dhe ka marrë vlerësimin më të lartë si mësimdhënëse nga institucioni i 
saj. Ajo ka fituar më herët çmimin e stafit të krijuesve nga Chicago Tribune 
dhe është gjithashtu autore e librit “Tejkalimi i njëanshmërisë: Një guidë për 
gazetarët në kulturë dhe kontekst” (Routledge).

“Edukimi mediatik në përditshmëri vjen në një moment kritik për jetën 
mendore të amerikanëve; ne kurrë nuk kemi pasur kaq shumë fakte në 
dispozicion dhe kurrë nuk kemi qenë në mënyrë aq akute të ndërgjegjshëm 
se sa të pasakta mund të jenë ato. Ky libër i mrekullueshëm, sa meditativ aq 
edhe i qartë në instruksionet e tij, ofron rrugëdalje në oqeanin e pafund të 
zgjedhjeve si dhe na inkurajon që të marrim vendime të mirëmenduara. Ai 
duhet të lexohet nga studentët e profesioneve krijuese, por edhe nga ata që 
kërkojnë qartësi dhe kuptim për botën rreth tyre.”

— Christi Parson, editor, The Atlantic

“Duke kërkuar, si një studiuese që është, dhe duke shkruar, si një gazetare që 
ka qenë, Sue Ellen Christian ka prodhuar një manual perfekt për qytetarët 
në epokën e informacionit (dhe të keqinformimit): I lexueshëm, informues 
dhe i rëndësishëm.”

— Kathy Kiely, drejtore e Lee Hills në 
Free Press Studies të Missouri School of Journalism

“Prof. Christian merr përsipër çështjen kritike të edukimit mediatik me 
një përqasje që është e qartë, e arritshme dhe e mirëstudiuar, duke e parë 
subjektin nga një perspektivë globale. Edukimi mediatik në përditshmëri 
do t’iu mundësojë lexuesve që të lundrojnë në kaosin bashkëkohor të 
keqinformimit dhe të arrijnë të dallojnë faktet nga falsitetet si dhe të bëhen 
qytetarë më të angazhuar dhe më të informuar.”

— Louise Kiernan, kryeredaktore e Propublica Illinois dhe e fakultetit 
të MedillSchool of Journalism të Northwestern University

“Ky libër është i kapshëm, përfshirës dhe i rëndësishëm. Duhet ta lexoni 
për të rifituar kontrollin mbi lajmet dhe ndikimin e tyre tek ju si dhe për të 
mbrojtur demokracinë tonë. Shumë njerëz sot po përpiqen të shtrembërojnë 
lajmet. Ky libër i kthen gjërat drejt sërish.”

— Joe Grimm, redaktor i brendshëm, 
në School of Journalism të Michigan State University.
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Akti juaj i parë i të menduarit kritik, i cili është thelbësor për edukimin 
mediatik, është që të përcaktoni nëse ky edukim është “diçka”. Diçka që ia 
vlen vërtetë.

Edukimi mediatik është shumë më shumë se sa një gardh mbrojtës mes jush 
dhe konsolës së lojërave, apo një set rregullash që duhet ndjekur në mënyrë 
strikte. Ai është një disiplinë dinamike dhe praktike. Edukimi mediatik ofron 
mjetet dhe njohuritë me të cilat ju pajiseni për të jetuar në mënyrë të plotë 
dhe të ndërgjegjshme në kulturën e ndërlidhur të shekullit 21.

Një nga parimet e edukimit mediatik është që të vini në dyshim dhe të 
konsideroni në mënyrë kritike mesazhet (përfshi edhe ato të këtij libri), 
prandaj në vijim do të gjeni argumentimin tim të përmbledhur se pse ia vlen 
të merremi me edukimin mediatik, dhe specifikisht me këtë libër.

PËR ÇFARË FLET KY LIBËR?

Ky libër synon që t’ju pajisë me kornizën e të menduarit inteligjent rreth 
përmbajtjes mediatike që konsumoni dhe krijoni. Unë do t’ju ofroj teorinë 
dhe termat që ju duhen  për të vlerësuar plotësisht tematikat e dhëna, por 
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nuk do të thellohem shumë tek nuancat; ky është një libër për të gjithë, nga 
të gjitha disiplinat dhe fushat e interesit. Edhe pse është e pashmangshme 
që një pjesë e përmbajtjes  të mund të vjetërohet pak pasi të jetë shkruar, 
për shkak të ndryshimeve të shpejta në industrinë e mediave digjitale, unë 
shpresoj që temat e trajtuara të jenë jetëgjata. Këto tema kanë vlerë për 
gjithë jetën, dhe për këtë arsye, ky botim do të jetë i dobishëm përgjatë gjithë 
ditëve tuaja në planetin kaq të pasur të mediave.

PËRSE DUHET TA LEXONI KËTË LIBËR?

Ju duhet ta lexoni atë nëse kërkoni që të jeni të informuar dhe jo të sfilitur 
prej lajmeve dhe informacionit, nëse ju pëlqen media dhe do të doni ta 
shijoni atë, ndërkohë që harmonizoni zgjedhjet e bëra gjatë konsumimit dhe 
krijimit të saj. Nëse nuk doni që të lejoni pa vetëdije kompanitë e teknologjisë 
që të aksesojnë të dhënat tuaja private, por gjithashtu nuk keni kohën dhe 
energjinë që të lexoni morinë e botimeve që sugjerojnë heqjen dorë nga 
privatësia. Nëse doni që ta përdorni median për qëllime pozitive pa qenë të 
konsumuar prej jetës online. Nëse besoni në fuqinë e informacionit për të 
ndryshuar rezultatet publike dhe ato personale. Nëse dëshironi të jeni një 
qytetar digjital relativisht i kënaqur, që ka nën kontroll procesin e përdorimit 
dhe të krijimit të mediave. Nëse doni që mediat t’ju shërbejnë juve dhe jo e 
kundërta.

Krahas kësaj, ju jeni unikë në historinë tonë të mediave: grupmoshat më 
të reja janë të parët që u përfshinë nga epoka e re e të jetuarit online, qoftë 
kjo për mirë apo për keq. Ju jeni pionierët e teknologjisë dhe kjo është 
ngazëllyese, ashtu siç duhet të jetë edhe disi trazuese. Edhe tani që shkruaj, 
teknologjia e pajisjeve dhe e programeve zhvillohet në mënyrë fuqizuese por 
edhe shqetësuese.

PSE DUHET TA PËRDORNI KËTË LIBËR?

Përdoreni këtë libër për katër arsye. Së pari, ky libër synon të jetë i 
përshtatshëm, i lehtë në përdorim - gati si një predikim i vogël, dhe deri diku 
i çliruar nga zhargoni akademik. Së dyti, informacioni i paraqitur i ka rrënjët 
në kërkimin dhe të dhënat e studiuesve dhe vjen nga burime të besueshme. 
Së treti, personi që ka shkruar këtë libër (pra, unë) është një mësimdhënëse 
e vlerësuar me çmime, autore librash dhe ish-gazetare; ju jeni në duar të 
sigurta (edhe pse të manikyrosura jo mirë). Së katërti, unë kam kërkuar që 
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të njohim dhe të advokojmë seriozisht për një perspektivë përfshirëse dhe 
globale të edukimit mediatik, dhe të shkruaj një libër që nuk ka në qendër 
SHBA-të. Edukimi mediatik mund të jetë një mjet i fuqishëm për barazi në 
shoqëri.

KUR JU DUHET KY LIBËR?

Sa më shpejt, më mirë. Juve ju duhet ky libër  në atë moment të jetës kur 
jeni duke konsumuar media njëlloj si ajrin: pa u menduar. Konsumi global i 
mediave vjen në rritje, jo në rënie. Mendojeni këtë libër si një trajnim afat-
shkurtër, intensiv por edhe të këndshëm, për të gjykuar më me zgjuarsi rreth 
komunikimit tuaj mediatik të përditshëm.

KU MUND TA PËRDORNI KËTË LIBËR?

Pothuajse kudo. Unë kam bërë një libër, dhe jo një gjë digjitale (edhe pse iu 
referohem shpesh gjërave digjitale dhe gjithashtu ekziston edhe një version 
online me hiperlinqe), kësisoj ai është i transportueshëm, gati i pathyeshëm, 
nuk ka nevojë për bateri apo aksesorë dhe është rezistent ndaj ujit. Gjithashtu, 
siç del nga studimet kërkimore, shumica e studentëve deklarojnë se do t’iu 
pëlqente më shumë një libër në letër se sa një tekst online.

SI TA PËRDORNI KËTË LIBËR?

Ky libër është bërë që të përdoret, dhe jo thjesht të lexohet. Nënvizojeni, 
bëni shënime në të dhe ndajeni me të tjerët. Gërvisheni dhe nuhateni nëse 
ju pëlqen ta bëni. Është në dorën tuaj se sa thellësisht, intensivisht apo me 
kënaqësi do ta përdorni këtë libër. Ua them ndershmërisht: mënyra më e 
mirë e të mësuarit të edukimit mediatik është që të BËNI edukim mediatik 
dhe jo të lexoni për të, kështu që mos gënjeni veten dhe mos injoroni burimet 
dhe aktivitetet e shumta që ofrohen përgjatë këtyre faqeve; ato ju udhëheqin 
drejt një kuptimi të plotë të mënyrës së jetesës me dijeni për median.

Kur të shihni këtë shenjë , do të thotë se është momenti ideal për të 
diskutuar me të tjerët rreth çështjeve që janë ngritur. Ikona tjetër grafike të 
cilën ju do ta shihni gjithandej në libër   ju fton që të bëni diçka; qoftë kjo 
të lexoni një artikull, të shikoni një fragment videoje apo të shkruani për një 
përvojë mediatike. Çdo kapitull ka një kuti Vox Discipuli (nga latinishtja – 
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Zëri i studentëve)  që citon përdorues të mediave që kanë qenë apo 
janë studentë. Kontributet e tyre synojnë t’ju ndihmojnë të gjeni veten tuaj 
në këto faqe.

Selfie-t e Edukimit mediatik  janë si pauza të herë-pas-hershme që ftojnë 
për angazhim kritik lidhur me këtë tekst. Kjo është mënyra ime për të nxitur 
studentët që të pyesin mësuesin apo asistentin, sepse të mësuarit e edukimit 
mediatik e ka të domosdoshëm hulumtimin bashkëpunues.

Shpresoj që ky libër të jetë për ju si një hyrje në edukimin mediatik si mendësi 
dhe si zakon i përditshëm.

Një fragment poezie (sepse kaq na lejon e drejta e autorit) nga “Kënga e 
Rrugës së Hapur”, botuar në 1856 nga poeti amerikan Walt Whitman na nis 
në udhëtimin tonë. Fjalët e këtij poeti analog janë çuditërisht të dobishme në 
përballjen tonë me realitetin digjital: 

Prej kësaj ore, e urdhëroj veten të jetë e lirë nga kufijtë dhe vijat imagjinare…
Të dëgjojë të tjerët, duke marrë mirë parasysh atë që ata thonë,
Të ndalet, të kërkojë, të marrë, të meditojë.



Përdorimi 1
Si mund të jetë më e qëllimtë 
koha juaj në media

OBJEKTIVAT E MËSIMIT
Termat: Edukimi mediatik, mesazhi i 
mediave, efekti tek të tretët, teoria e 
përdorimit dhe e kënaqësive, teoria 
e gjilpërës hipodermike, përforcimi 
përmes ndërprerjes.

•	 Të	shpjegojmë	pesë	konceptet	
dhe pyetjet kryesore të edukimit 
mediatik

•	 Të	njohim	llojet	e	mediave	masive.

•	 Të	identifikojmë	perspektivat	kyçe	
të mediave moderne

•	 Të	kuptojmë	prirjet	bazë	të	konsu-
mimit dhe formimit të mediave 
digjitale

•	 Të	njohim	se	si	janë	të	lidhura	pesë	
qëllimet e komunikimit me krijimin 
mediatik

•	 Të	përshkruajmë	teorinë	e	përdo-
rimit	dhe	kënaqësisë,	bashkë	me	
kategoritë e saj

•	 Të	shpjegojmë	se	si	përdorimi	i	tek-
nologjisë digjitale mund të krijojë 
varësi

Tre nga katër prej jush bëjnë të njëjtën gjë në 
momentin kur zgjohen në mëngjes.

Nuk lajnë dhëmbët, nuk përkëdhelin qenin 
apo rrufisin kafenë.

Jo. Nëse jeni nga 18 deri 24 vjeç dhe jetoni 
në Shtetet e Bashkuara, gjëja e parë që bëjnë 
nëntë nga dhjetë prej jush brenda 15 minutave 
nga zgjimi është që të merrni celularin tuaj. 
Madje gjashtë nga dhjetë nuk presin dot as 15 
minuta - e bëjnë këtë gjë menjëherë.

Sipas Raportit Kërkimor të IDC, financuar 
nga Facebook (2013) - sapo hapni sytë ju jeni 
online dhe nisni ditën me mediat sociale, 
e-mailin, lajmet e reja. Celularët tuaj janë 
alarmi juaj i zgjimit, muzika me të cilën 
filloni ditën, orientimi juaj për atë që pritet të 
ndodhë në botë dhe të rejat lidhur me planet e 
miqve tuaj apo me programin ditor të gjërave. 
Vetëm rreth dy orë në ditë ne mund të rrimë 
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pa përdorur fare telefonin, të cilin në fakt e 
përdorim më shumë si një kompjuter të vogël 
që e mbajmë në xhep, se sa për telefonata. 
Celularin e shohim si një mjet i cili na lidh me 
miqtë, familjen, informacionin, argëtimin dhe 
produktivitetin.  Kjo vlerë e perceptuar e bën 
celularin e ditëve të sotme edhe më ngjitës. 

Raporti i IDC bën të ditur se një nga katër prej nesh nuk mund të kujtojë një 
moment kur s’i kemi patur celularët pranë nesh ose brenda të njëjtës dhomë.

Në këtë botë të gjerë dhe të ndërlidhur, njerëzit përdorin të gjitha llojet e 
mediave qysh në çastet e para të ditës së tyre. Për shembull, për të marrë 
lajmin e parë të ditës, një në dy persona në Japoni i drejtohen televizorit. 
Pothuajse katër nga dhjetë persona në Irlandë përdorin radion. Sipas 
të dhënave të vitit 2016, 80% e finlandezëve lexojnë çdo ditë një gazetë 
(Jyrkiainen, 2019).

Prandaj, qysh në fillim të këtij libri, unë ju ftoj që kohën mesatare ditore 
që e kaloni duke parë televizor, ta kaloni duke lexuar një libër të tërë (uh, 
mund të jetë ky!). Sipas eMarketer (2018), koha mesatare e të parit televizor 
në SHBA në vitin 2017 ishte 238 minuta në ditë, pra kaq kohë sa ju duhet 
për të lexuar të gjithë Kapitullin 9. Meqë ra fjala, koha e të parit televizor në 
SHBA është 79 minuta më pak se koha mesatare ditore e të parit televizor në 
Rumani, pak a shumë e barabartë me Sllovakinë, dhe 100 minuta më shumë 
se në Norvegji (RTL, 2018). Kështu pra, për të gjithë ju në Norvegji: lexoni 
shpejt. Tek e fundit, edukimi mediatik ju kursen kohë të vlefshme dhe ia 
shton vlerën kohës tuaj me mediat.

Në nisje të këtij manuali që do t’ju pajisë me njohuritë, aftësitë dhe 
mendësinë e edukimit mediatik, ky kapitull shpjegon se çfarë është edukimi 
mediatik, pse i kushtojmë kohë mediave dhe si e bëjmë këtë. Në mbarë botën 
përdorimi digjital i mediave po rritet. Kjo na fton të jemi të vetëdijshëm për 
sjelljen tonë në raport me mediat dhe për arsyen se pse ne iu drejtohemi 
atyre në radhë të parë.

Ç’ËSHTË EDUKIMI MEDIATIK?

Edukimi mediatik është shumë më tepër se sa një ndihmesë për t’ju shmangur 
mashtrimeve ose manipulimit që vjen prej reklamave. Ajo adreson të gjitha 
format e komunikimit. Shoqata Kombëtare e Mësimit të Edukimit Mediatik 
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(2019) në SHBA e përcakton edukimin mediatik si “aftësia për të aksesuar, 
analizuar, vlerësuar, krijuar dhe vepruar duke përdorur të gjitha format e 
komunikimit”.

Qendra Kanadeze për Literacinë Digjitale dhe të Mediave, MediaSmarts, e 
përcakton edukimin mediatik si: “aftësinë për të aksesuar në një nivel bazik 
mediat, për t’i analizuar ato në mënyrë kritike dhe duke u bazuar në disa 
koncepte kyçe, t’i vlerësojmë ato në bazë të kësaj analize, dhe së fundmi, të 
prodhojmë edhe vetë media” (2019).

Forumi i Dytë Europian për Edukimin për Mediat dhe të Informacionin e 
përshkruan edukimin mediatik me këto fjalë:

 
Edukimi për mediat dhe informacionin i fuqizon qytetarët me dijet, 
aftësitë dhe sjelljet që kërkohen për të aksesuar dhe analizuar në mënyrë 
kritike informacionin dhe mediat dhe për t’u angazhuar me mediat dhe 
ofruesit e tjerë të informacionit për qëllime sociale, civile dhe krijuese. 

(2016, Seksioni i background-it)

Edukimi mediatik kërkon zhvillimin e njohurive, 
aftësive dhe sjelljeve që duhen për t’ju ofruar 
përdoruesve një kuadër thelbësor për 
një angazhim efektiv me mesazhet e 
mediave gjatë gjithë jetës së tyre. Nuk 
ka rëndësi se nga cila fushë studimi 
vini, ose çfarë keni planifikuar të bëni 
në karrierën tuaj; Edukimi mediatik 
është, në thelb, ndërdisiplinor. 
Edukimi mediatik kërkon një gamë 
të gjerë aftësish dhe njohurish për të 
zhvilluar kompetencat e të menduarit 
kritik dhe të kuptuarit kulturor dhe 
kontekstual të mediave. Pavarësisht se nga 
je - nga një fermë e Minesotës apo nga një qytet 
metropol si Londra - mjetet e edukimit mediatik janë njëlloj; por në bazë 
të formimit, kulturës dhe njohurive tuaja, ju do t’i përdorni këto mjete në 
mënyra të ndryshme. Për më tepër, pothuajse çdokush që konsumon media 
është edhe krijues i mediave, kësisoj Edukimi mediatik ka ndikim edhe tek 
krijimtaria juaj mediatike.

Edukimi mediatik 
kërkon zhvillimin e 

njohurive, aftësive dhe 
sjelljeve që duhen për 

t’uu ofruar përdoruesve 
një	kuadër	thelbësor	për	
një angazhim efektiv me 

mesazhet e mediave gjatë 
gjithë jetës së tyre.
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Pse është i rëndësishëm edukimi mediatik? Kur ta kuptoni se si 
mediat punojnë pro ose kundër qëllimeve tuaja, ju do të bëheni konsumator 
më i zgjuar si dhe krijues i mediave – dhe gjithashtu do të bëheni një qytetar 
më i mirë i botës. OK, ju kuptoj; kudo që të jeni në botë në këtë moment, 
mund të mos e keni prioritet të qenit një qytetar i angazhuar dhe i informuar. 
Mbase, një notë e mirë në shkollë, një rast i mirë për të shkuar me pushime, 
marrja e taksisë meqënëse po bie shi, janë gjëra më prioritare për ju. Por në 
fund të fundit, Edukimi mediatik ka një rëndësi shumë të madhe dhe bën 
shumë më tepër se sa thjesht t’ju ndihmojë të shmangni mashtrimet ose 
manipulimet prej reklamave. Edukimi mediatik ju pajis me kompetenca për 
t’ju shërbyer në shumë mënyra, si personale edhe publike.

Në aspektin personal, edukimi mediatik ju mëson se si të shprehni vetveten 
duke krijuar në mënyrë etike media digjitale apo analoge. Ju inkurajon që 
të vlerësoni kuptimet e drejtpërdrejta apo të nënkuptuara të mesazheve 
mediatike, si dhe t’i ballafaqoni ato me parimet tuaja. Ju mpreh aftësitë për 
të aksesuar informacione nga një larmi burimesh, jo vetëm ato që preferoni, 
por edhe ato që ju sfidojnë në pikëpamjen tuaj. Kur përballeni me mesazhe 
mediatike të cilat degradohen ose pakësohen, si një përdorues i mediave 
ju mund të mësoni mënyra më të shpejta për t’i aksesuar, për t’i vlerësuar, 
për t’u përgjigjur siç duhet, dhe për të vazhduar më tej. (Meqë jemi këtu, 
fjala “mesazh” në kontekstin e këtij libri – si p.sh. në shprehjen “mesazh 
mediatik” – është një term i cili përdoret në shkollat e komunikimit për të 
përshkruar çdo pjesë të mediave, në tërësi apo në veçanti).

Në aspektin publik, edukimi mediatik afirmon të drejtën për informacion 
dhe për t’u shprehur, duke advokuar për një botë digjitale e cila është 
transparente dhe e aksesueshme për të gjithë qytetarët anembanë botës.

Edukimi mediatik krijon standardet për të menduarit kritik, i cili ju mbron nga 
dezinformimi dhe çinformimi. Ai ju pajis me aftësitë për të dekonstruktuar 
një mesazh, për të patur të qartë kuptimin dhe referencat e tij, si dhe zhvillon 
tek ju vlerësimin për pikëpamjet e njerëzve të tjerë kur dërgojnë mesazhe që 
vijnë nga kultura të ndryshme. Ai ngre lart ndërgjegjësimin dhe qëllimin në 
mesazhet tuaja publike.

Shoqëritë demokratike mbështeten tek qytetarë të edukuar mediatikisht, 
që janë të informuar saktë, që dinë se si t’i mobilizojnë mediat sociale për 
të ushtruar shprehjen e lirë dhe që dinë të kuptojnë propogandën dhe të 
dallojnë qëllimet e saj (propaganda paraqitet në të gjitha format dhe ngjyrat, 
që nga transmetimi i lajmeve të opinionizuara tek një film i realizuar shumë 
bukur që lartëson ideale të caktuara).
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Media e mirë-krijuar është joshëse, tërheqëse dhe bindëse. Është një mjet 
i fuqishëm për argëtim dhe për informim që na nevojitet për të mbijetuar 
dhe për të përparuar seriozisht. Aftësitë kritike në komunikimin digjital 
të shekullit të 21-të dhe krijimi dhe konsumimi i mediave janë thelbësore. 
Më poshtë po rendisim pesë arsye kryesore pse edukimi mediatik është i 
rëndësishëm:

•	 Media	është	gjuha	 jonë	globale.	Ajo	është	e	pranishme	dhe	thelbësore	
për jetën tonë moderne.

•	 Ju	do	të	mund	ta	përdorni	më	mirë	median	për	qëllimet	tuaja,	përkundër	
të qenit i përdorur prej saj, vetëm atëhere kur do ta kuptoni se pse, si, për 
kë dhe prej kujt është krijuar një mesazh mediatik

•	 Ju	 krijoni	 çdo	 ditë	 përmbajtje	 mediatike.	 Pse	 të	 mos	 e	 krijoni	 atë	 në	
mënyrën më efektive, krijuese dhe inteligjente që mundeni?

•	 Media	 nuk	 ofrohet	 me	 recetë.	 Duke	 pasur	 parasysh	 gjithçka	 që	
konsumoni, ka rëndësi që të dini se si të vlerësoni në mënyrë kritike 
ushqimin me të cilin po ushqeni trurin tuaj.

•	 Ne	nuk	kemi	lindur	me	aftësitë	për	të	vlerësuar	dhe	kuptuar	në	mënyrë	
kritike median. Ne duhet t’i mësojmë ato.

KONCEPTE KYÇE TË EDUKIMIT MEDIATIK

Qendra për Edukimin Mediatik me bazë në Kaliforni ofron një kuadër të 
dobishëm për të menduarit rreth mediave, me këto pesë koncepte dhe 
çështje kyçe të edukimit mediatik (2019). Unë do t’i referohem atyre përgjatë 
këtij libri:

1. Të gjitha mesazhet e mediave janë të “konstruktuara”.
2. Mesazhet e mediave janë konstruktuar duke përdorur një gjuhë krijuese 

që ka rregullat e saj.

SELFIE E EDUKIMIT MEDIATIK

Ky	seksion	ka	shumë	pohime	dhe	jo	ndonjë	mbështetje	të	madhe	për	supozimet.	Kjo	
mbështetje,	si	dhe	shembuj	dhe	aplikime	specifike	të	edukimit	mediatik,	do	të	vijnë	
së	shpejti.	Sidoqoftë,	për	çdo	media	që	konsumoni,	 jini	në	vëzhgim	të	të	folurit	në	
përgjithësi, plot me folje amorfe si “pajis”, “inkurajon” dhe “lartëson” që nuk vijojnë 
me të dhëna, ilustrime apo detaje konkrete.
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3. Njerëz të ndryshëm e përjetojnë në mënyra të ndryshme të njëjtin 
mesazh mediatik

4. Mediat kanë vlera dhe pikëpamje të ngulitura
5. Shumica e mesazheve të mediave janë organizuar për të siguruar fitim 

dhe/ose pushtet

Pesë pyetje kyçe  Bazuar në këto koncepte, Qendra zhvilloi pesë pyetjet 
kyçe të cilat duhet t’ia bëjmë vetes kur “bëjmë” media. E përsëris, ato do të 
drejtojnë kërkimin tonë në shumë pika të këtij libri:

1. Kush e krijoi  këtë mesazh?
2. Cilat teknika krijuese janë përdorur për të tërhequr vëmendjen time?
3. Si mundet që njerëz të ndryshëm ta kuptojnë këtë mesazh ndryshe nga 

ne?
4. Cilat vlera, stile jetese apo pikëpamje paraqiten apo lihen jashtë nga ky 

mesazh?
5. Pse është dërguar ky mesazh?

Unë kam krijuar një udhëzues praktik të frymëzuar nga këto koncepte për 
t’ju ndihmuar që t’i mbani mend. Bëni një fotografim të tyre dhe mbajini në 
telefonin tuaj, ose vendosini si sfond në ekran apo krijoni një sinjal kujtese 
për t’i parë ato cdo javë.

VLERËSIMI PËR EDUKIMIN MEDIATIK

Nuk ka vend më të mirë për të filluar punën tonë për vlerësimin kritik të 
informacionit se sa në këtë kapitull të këtij libri. Le të pyesim shkurt: A është 
edukimi mediatik një ndërhyrje e testuar dhe e besuar? A ia vlen të harxhosh 
kohë dhe para?

Përgjigjja është Po, por është një “po” e cilësuar, pasi nuk kemi akoma një mjet 
matjeje të përbashkët dhe të qendrueshëm për të mësuarit dhe trajnimin e 
edukimit mediatik. Ashtu si edhe shumëllojshmëria e regjimeve trajnuese 
për atletët, të cilat synojnë secila një rezultat të ndryshëm (shpejtësia, 
zhdërvjelltësia, durimi), ka shumë mënyra për të bërë trajnimin e edukimit 
mediatik dhe shumë lloje matjeje të suksesit.

Qasje të larmishme  Vështirësia në vlerësimin e efikasitetit të edukimit 
mediatik qëndron pjesërisht në praninë e shumë përkufizimeve që autorë 
të ndryshëm i bëjnë atij. Një problem tjetër është prania e mënyrave të 
ndryshme të ndikimit të mesazheve të mediave, kështu që të llogarisësh 
vetëm një apo dy, potencialisht mund të sjellë injorimin e të tjerave. Siç u tha  



Përdorimi    11

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Çfarë	duhet	bërë	dhe	çfarë	nuk	duhet	bërë	në	edukimin	e	përditshëm	mediatik

Kreditet nga Ryan Lewis

Çfarë duhet bërë dhe çfarë 
nuk duhet bërë në edukimin e 
përditshëm mediatik?

Grise	 këtë	 faqe	 dhe	mbaje	 në	 portofolin	 tend.	
Ose	 bëji	 një	 fotografi	 me	 celular	 dhe	 vendose	
në	murin	tënd.	Ose	bëji	screen	shot	dhe	vendose	
si sfond në laptop. Ose ktheje në tatu në ijën e 
djathtë. 

Kjo	grafikë	u	frymëzua	nga	pesë	konceptet	kyçe	
të Qendrës për Edukimin Mediatik.

Duhet bërë   Mendo se kush e krijoi mesazhin dhe pse 

Nuk duhet bërë Të	 pretendosh	 se	 mesazhet	 janë	 neutrale.	 Ato	
kurrë nuk janë neutrale. 

Duhet bërë   Vlerësoje mesazhin për elementët e tij krijues.

Nuk duhet bërë Të	mendosh	se	çdo	njeri	e	interpreton	një	mesazh	
njëlloj me ty

Duhet bërë  Kërko për pikëpamjet dhe vlerat e komunikuara 
përgjatë mesazhit 

Nuk duhet bërë Të	 punosh	 në	 një	 media	 të	 krijuar	 vetëm	 për	
njerëzit me pushtet ekonomik, politik apo 
shoqëror. 

Duhet bërë    Bëj kujdes për mediat që konsumon, sa i 
konsumon dhe pse.

Nuk duhet bërë Të	 urresh	 mediat.	
Ato	 janë	 këtu	 për	 të	
mbetur	 këtu.	 Përdori	
dhe kupto pse i 
përdor. Është kaq e 
thjeshtë
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studiuesve një pedagog i edukimit mediatik, problemi që del është “se si të 
zhvillojmë një matje me kosto efektive dhe efikase të edukimit mediatik, pa 
i mbithjeshtësuar apo banalizuar kompetencat e forta të cilat ne synojmë t’i 
masim (Schilder, Lockee, & Saxon, 2016, p. 45). Kompetencat e njohjes dhe 
të aftësive në edukimin mediatik mund të jenë të vështira për t’u matur për 
shkak të një numri faktorësh, siç janë, konteksti kulturor në të cilin bëhet 
vlerësimi, apo mosha dhe statusi socio-ekonomik i pjesëmarrësve.

Renee Hobs, pedagoge në Laboratorin e Edukimit Mediatik të Universitetit 
të Rhode Island është pioniere në mësimdhënien e edukimit mediatik 
dhe prej kohësh ka sistemuar fraksionet dhe interpretimet e ndryshme 
brenda komunitetit të pedagogëve, mësuesve dhe praktikantëve. Ajo vëren 
tensionet mes proteksionistëve që duan të zvogëlojnë efektet negative të 
mediave tek të rinjtë dhe atyre që fokusohen më shumë në fuqizimin dhe 
aftësimin e të rinjve që t’i përdorin aktivisht mediat me tërë benefitet e veta 
(Hobbs & Jensen, 2009). “Edukimi mediatik në një shkollë urbane publike 
do të duket i ndryshëm nga edukimi mediatik në një shkollë të pasur dhe 
të mirëpajisur, të cilat nga ana e tyre do të duken të ndryshme nga edukimi 
mediatik si program jashtëshkollor apo i bibliotekës. Edukimi mediatik në 
Kinë dhe edukimi mediatik në Lindjen e Mesme do të duken të ndryshëm 
nga ai që ne shohim në Brazil, Kanada, Britani apo Shtetet e Bashkuara. Nuk 
ka vetëm një mënyrë të drejtë për ta realizuar atë”, thotë ajo në një intervistë 
(Blumberg, 2019). 

Efektet pozitive  Të mësuarit e edukimit mediatik në përgjithësi ka 
patur efekt pozitiv - arrin në përfundim një analizë e 51 ndërhyrjeve në këtë 
fushë që përfshinin një mori lëndësh dhe subjektesh (Jeong, Cho, & Hwang, 
2012). Përfituesit e mësimit të edukimit mediatik shfaqën më shumë dijeni 
rreth mediave dhe ndikimeve të tyre dhe njëherësh kishin ndryshuar sjelljen 
e tyre, si përshembull, kishin reduktuar sjelljet me risk ndaj shëndetit – 
zbulon analiza. Në një studim tjetër, studentët e kolegjit që ndoqën lëndën e 
edukimit mediatik kishin më shumë gjasa se ata të grupit të kontrollit që të 
kuptonin se mediat portretizojnë në mënyrë të pasaktë gjinitë dhe racat dhe 
i paraqesin keq apo i stereotipizojnë grupet minoritare (Bergstrom, Flynn, 
& Craig, 2018).

Studimi i vitit 2015 i Erica Weintraub Austin dhe i kolegëve të saj që 
përfshiu më shumë se 2000 adoleshentë të SHBA, është një nga shembujt 
kërkimorë që tregojnë vlerën e të mësuarit të edukimit mediatik: studimi 
mori në shqyrtim impaktin e mesazheve mediatike me natyrë seksuale. 
Studimi zbuloi se edukimi i të rinjve me aftësitë e edukimit mediatik për 
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mënyrën se si ata duhet ta vlerësojnë një mesazh nuk do të thotë që ata nuk 
i shikonin këto mesazhe apo i hidhnin poshtë në mënyrë të drejtpërdrejtë. 
Përkundrazi, studimi tregoi se edukimi mediatik i pajiste përdoruesit me 
aftësitë dhe dijet për të aksesuar në mënyrë kritike mesazhet, duke bërë që 
këto mesazhe të jenë më pak ndikuese në vendim-marrjen e adoleshentëve 
në lidhje me seksin.

Efekti tek të tretët  Një gjetje veçanërisht interesante ndeshet në një 
studim tjetër për efektivitetin e lëndës së edukimit mediatik në nivel kolegji 
lidhur me shndërrimin e nxënësve në konsumatorë më aktivë dhe më të 
informuar ndaj mesazheve mediatike. Nxënësit që ndoqën kursin e edukimit 
mediatik kishin arritur zgjuarsinë të kuptonin se media në fakt ndikon tek 
ata. Studimi zbuloi fakte të qarta se kursi e kishte pakësuar mundësinë e 
të ashtuquajturit “efekti tek të tretët”, kur nxënësit u krahasuan me ata që 
nuk e kishin ndjekur kursin. Efekti tek të tretët përshkruan perceptimin (e 
pasaktë) kur njerëzit mendojnë se mesazhet e mediave kanë një ndikim më 
të madh tek të tjerët, dhe jo tek ata vetë.

“Kjo është një gjetje thelbësore sepse një nga pengesat kryesore për arritjen e 
një niveli më të lartë të edukimit mediatik qëndron në ndjesinë e nxënësve se 
media ndikon pak tek ata si individë ngaqë filmat, televizioni, video-lojërat, 
uebsajtet e të tjera si këto janë “thjesht argëtim” (Duran, Yousman, Walsh, 
& Longshore, 2008, p. 65). Efekti tek të tretët është paksa si të mendosh se 
njerëzit e tjerë nuk e mbajnë alkolin, kurse ju patjetër që po. Dhe për më 
tepër ju mund edhe të vallëzoni realisht mirë pas pijes.

QASJET RRETH MEDIAVE MODERNE

Mediat moderne ofrojnë një botë vibruese konsumimi dhe krijimi. Është 
vërtetë si tokë magjike dhe çdo vit sjell risi që mundësojnë një jetë të 
përditshme të ndryshme.

Ja një përmbledhje e disa pre qasjeve të shumta lidhur me rolin e mediave 
në shoqërinë tonë, siç shpjegohet nga pedagogët Hoechsmann dhe Poyntz 
(2013). Duke i lexuar përpiquni që të identifikoni produkte mediatike 
specifike apo ngjarje të jetës reale që janë shembuj të mirë të qasjeve të 
përshkruara.

Media si djall: Media është burimi i frymëzimit për aktet e dhunës në jetën 
reale, për sjelljet agresive apo ato brutale seksuale në radhët e të rinjve, 
për materializmin, bullizmin, survejimin online, konsumerizmin, për 
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frenimin e mendimit intelektual. Madje me mjeshtëri media manipulon 
edhe fëmijët me produktet dhe programet e saj.

Media si imperializëm kulturor: Media ofron një kulturë të llustruar (fjalë 
për fjalë) dhe të homogjenizuar. Vendet e pazhvilluara apo ato në zhvillim 
kanë ngecur me filmat, shfaqjet televizive apo muzikën amerikane. 
Kultura e tipit “ një përmasë që bën për të gjithë” me estetikën dhe vlerat 
globale i është imponuar botës nga korporatat me bazë në SHBA që 
motivohen vetëm nga zgjerimi i tregjeve në mënyrë që të rrisin fitimet. 
Kultura lokale, doganat dhe ngjyrat janë kapërcyer prej këmbëmëdhenjve 
miliarderë të prodhimit mediatik. Rezultati është një njejtësi kulturore që 
iu rrëmben njerëzve manifestimet e pasura vendase të artit dhe kulturës 
në format e saj të shumta mediatike apo në forma të tjera.

Media si diktator: Ne ndjekim verbërisht ato që media na thotë për mënyrën 
se si të kujdesemi, si të flasim dhe si të mendojmë. Si konsumatorë ne 
i përgjigjemi agjendës së përcaktuar nga media për ne dhe priremi të 
injorojmë ato çështje të cilat ne nuk i shohim, dëgjojmë apo lexojmë.

Media si përforcim: Media mund të jetë një burim krijimtarie, shprehjeje, 
edukimi dhe angazhimi civil. Ajo angazhon agjensi dhe veprime konkrete, 
jo thjesht një marrje pasive mesazhi.

A ju tingëllon familjare ndonjë nga këto qasje? Do të ishte me shumë dobi 
që ju të zhvilloni kuptimin tuaj mbi mënyrat se si media e ndikon jetën tuaj. 
Kuptimi ynë mbi mediat është i ndikuar nga ideologjia, historia dhe kultura; 
këto ndikime do të diskutohen edhe përgjatë këtij libri.

LLOJET E MEDIAVE

Të rriturit amerikanë shpenzojnë shumicën e kohës së tyre të ecjes duke 
qenë të përfshirë në një formë apo tjetrën me median apo përmbajtjet 
digjitale. Ndërkohë që shoqëria po  përfshin teknologjitë më të fundit në 
jetën e përditshme, llojet e mediave sa vijnë e shtohen:

Mediat tradicionale përfshijnë gazetat, revistat, librat, televizionin, filmat, 
videon, muzikën, postën e drejtpërdrejtë dhe billboard-et.

Mediat e reja apo mediat digjitale janë ato të digjitalizuara. Ato përfshijnë çdo 
formë digjitale të mediave tradicionale si dhe mediat sociale, internetin, 
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videolojërat, realitetin virtual dhe realitetin e shtuar (augmented reality). 
Përmbajtja është digjitalizuar në të dhëna kompjuterike që quhen bits.

Masmedia përkufizohet si forma e komunikimit që arrihet dhe ndikon një 
numër të madh njerëzish – në ditët e sotme kjo do të thotë një audiencë 
globale. Kjo mund të ketë formën e një filmi nga Blockbuster, të një 
podcast-i popullor apo të një vlogu të një VIP-i.

PËRDORIMI I MEDIAVE

Konsumi i mediave po rritet gjithnjë e më shumë. Ndërkohë që pajisjet 
digjitale kanë përparuar në shpërndarjen e përmbajtjes mediatike në mënyrë 
efikase, dinamike dhe pothuajse kudo ku shkojmë, përdorimi i mediave ka 
arritur majat.  Sfidë mbetet përdorimi i mediave për të plotësuar nevojat 
tona ndërkohë që vijojmë të kemi një jetë offline të shëndetshme.

“Duke patur mundësinë konstante për të qenë i lidhur në internet, një nga 
gjerat që unë vëj re është kalimi delikat nga “Kam një ndjesi. Unë dua të bëj 
një telefonatë” në “Dua të kem një ndjesi. Kam nevojë të bëj një telefonatë” 
– me fjalë të tjera njerëzit ndjejnë se ata nuk mund të kenë të tilla ndjesi po 
qe se ata nuk janë të konektuar”, thotë pedagogia e mediave Sherry Turkle 
(2010). “Unë e dëgjoj këtë gjithandej aktualisht dhe kjo gjë ndalon së qeni 
patologjike nëse kthehet në një stil brezash.”

Përdorimi në SHBA Një amerikan në moshë të rritur në fillim të vitit 
2018 shpenzonte mesatarisht 11 orë e 6 minuta në ditë duke përdorur 
mediat. Përdorimi i mediave në SHBA vjen duke u rritur sidomos në fushat 
e lojërave dhe të aplikacioneve celulare. Tendencat për dëgjimin e radios apo 
të audios janë të qendrueshme ose vijnë në rritje, ndoshta ngaqë ju e bëni 
këtë pasivisht në kohën që merreni edhe me diçka tjetër, si përshembull me 
larjen e rrobave në lavatriçe (Nielsen, 2018).

Gjithashtu njerëzit nga 15 në 19 vjec në SHBA shpenzojnë mesatarisht diçka 
më shumë se një orë  duke luajtur lojëra në kompjuter, sipas Anketimit për 
Përdorimin e Kohës nga Amerikanët (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2017). 
Anketimi tregon se koha e të lexuarit vjen duke u ulur: Njerëzit mbi 75 vjec 
lexojnë për interesat e tyre personale për rreth 51 minuta në ditë, krahasuar 
kjo me 6 minuta e gjysëm tek njerëzit e moshës nga 20 në 34 vjeç.
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Përdorimi global   Në të gjithë globin parashikohej që në vitin 2019 
njerëzit të shpenzonin mesatarisht 479 minuta çdo ditë; që do të thotë rreth 
8 orë. (Zenith, 2019). Sipas Global Web Index (2018) gjatë vitit 2017 personat 
e lindur pas vitit 2000 kanë patur këtë tablo të shpenzimit të kohës në media:

•	 158	minuta	në	rrjetet	sociale
•	 82	minuta	duke	dëgjuar	muzikë
•	 78	minuta	në	TV	online	apo	video-streaming
•	 66	minuta	në	sajtet	online	të	lajmeve

Në të gjithë botën, përdorimi i internetit, pajisjeve mobile dhe i mediave 
sociale është duke u rritur. Sipas Smart Insights (2019) dhe We Are Social & 
Hootsuite si dhe DataReportal (2019):

•	 4	miliardë	njerëz	në	të	gjithë	botën	përdornin	internetin	(pra	rreth	53	%	
e të gjithë popullsisë së botës).

•	 5,1	miliard	njerëz	përdornin	pajisjet	celulare
•	 3.1	miliard	përdornin	mediat	sociale
•	 2,2	miliard	përdornin	Facebook
•	 1.9	miliard	përdornin	YouTube

PERSE I PËRDORIM MEDIAT

Në thelb të konsumimit dhe krijimit mediatik qendron dëshira për të 
komunikuar. Mbani shënim qëllimet e komunikimit dhe mendoni se si secili 
prej tyre aplikohet në përdorimin tuaj të mediave. Përshembull, si krijues ju 
bëni një tekst për t’i bërë të ditur shokut tuaj se ku do të takoheni për një 

     

     

     

     

     

     

Mesazhe në tekst të dërguara 12,986,111

Numri	i	video
ve	të	pa

ra	nga	p
ërdorues

it	e	YouT
ube	4,333,560

Kërkime të ndërmarra në Google 3,788,140

Numri i snaps i ndarë nga përdoruesit e Snapchat 2,083,333

Këngë të transmetuara në Spotify 750,000

Tweet-e	të	dë
rguara	n

ga	përdo
ruesit	e	T

witter	473,400

Orë videoje të transmetuara në Netflix 97,222

Postime	të	pub
likuara	n

ga	përdo
ruesit	e	T

umblr	79,740

Përdorimi	i	mediave	për	1	minutë	në	internet
Burimi: Domo.com,	2018
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drekë; ju shprehni vetveten në një bord buletini të Pinterest, you argëtoni 
familjen tuaj në Instagram me fotot nga festimi i ditëlindjes gjatë fundjavës 
së shkuar; ju shkruani një e-mail për një mentor për ta bindur që t’ju shkruajë 
një letër rekomandimi si dhe ju ndërveproni me shokët e klasës në një blog.

Përdorimet dhe kënaqësitë A e keni pyetur veten tuaj se pse shpenzoni 
kaq shumë kohë në media? Çfarë kërkoni kur shkoni në Snapchat? Për çfarë 
kërkoni realisht dhe figurativisht në YouTube? Cilat janë pritshmëritë tuaja 
kur vendosni të shpenzoni disa orë me video-lojëra (përveçse të fitoni, 
kuptohet)?

Identifikimi i arsyeve se si dhe pse i kërkojmë mediat, na ndihmon që të 
jemi më të qëllimshëm në përdorimin tonë. Teoria mediatike e përdorimeve 
dhe e kënaqësive është një teori me në qendër përdoruesin që i përshkruan 
konsumatorët e mediave si marrës aktivë dhe jo pasivë të mesazheve 
të medias. Kjo teori përshkruan idenë se njerëzit i kërkojnë mediat që të 
kënaqin nevojat e tyre individuale. Ja një shembull i teorisë së përdorimeve 
dhe kënaqësive nga Japonia, ku një anketim i vitit 2018 me më shumë se 
2000 përdorues të mediave sociale të moshave 15 deri 39 zbuloi se më 
shumë se gjysma e tyre i përdornin mediat sociale sepse ishin të volitshme 
për të gjetur informacion të dobishëm (MMD Labo, 2018). Ndoshta ata iu 
bënë një kërkesë ndjekësve në median e tyre sociale me bazë në Tokio: Unë 
jam në jug të lagjes Shinjuku; ku mund të gjej një vend të mirë për të ngrënë?

Tridhjetetetë përqind thanë se ata i përdornin mediat sociale për përditësim 
në kohë reale të statuseve të familjarëve dhe miqve. Dhe 36 përqind thanë 
se ata i përdornin mediat sociale për të zbuluar hobi të reja dhe për të gjetur 
vende të reja për të vizituar. Me fjalë të tjera, njerëzit i përdornin mediat 
sociale për të plotësuar një nevojë specifike, si çlodhja, argëtimi, socializimi, 
kalimi i kohës, marrja e informacionit, ndërveprimi social, zgjimi ose 
arratisja nga e përditshmja. Mediat që plotësonin më mirë këto nevoja, 
përdoreshin më shumë dhe më shpesh.

Për studiuesit Denis McQuail, Jay Blumler, dhe Joseph Brown (1972), katër 
janë arsyet pse njerëzit përdorin mediat:  

•	 Njohja: Për të mësuar, si përshembull për të rritur njohuritë në një 
fushë specifike duke parë një dokumentar për këtë qëllim.
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 Qëllimet e komunikimit
Kreditet:	Ryan	Lewis

Informohu
Nevoja jonë për informim: Informacioni mund 
të	jetë	për	gjithçka,	që	nga	koha	kur	hapet	një	

dyqan	tek	vendimi	i	këshillit	bashkiak	
për rritjen e taksave apo si të shkosh 

nga	pika	A	në	pikën	B.

Shprehu
Nevoja jonë për t’u shprehur: Ne 
e shprehim veten tonë në punë 
(e-mailet,	 slajdet	 e	 prezatimeve,	
memot), në shkollë (punimet, 
posterat,	 projektet	 3-D)	 dhe	 në	
kohën	 e	 lirë	 (albumet	 fotografike	
online ose offline të krijuara për t’u 
ndarë, videot e eventeve familjare).

Argëtohu

Nevoja jonë për argëtim: kjo ndryshon nga 
një	person	tek	tjetri;	mund	të	 jetë	një	film	
horror ose transmetimi i një opere në radio 
apo një roman klasikBindUADE

Nevoja	 jonë	 për	 bindje	 ndikohet	
nga qëllimet tona. Një pronare 
biznesi	dëshiron	t’ju	bindë	ju	për	të	
blerë	produktin	e	saj.	Kandidatët	e	
politikës	 duan	 të	 bindin	 votuesit	
që	 të	 mbështesin	 platformën	
e tyre.; grupet e mjedisit duan 
të	 bindin	 konsumatorët	 që	 të	
përdorin	burimet	natyrore	
me masë; një i dashuruar 
kërkon	të	bindë	personin	
që dashuron që t’ia 
kthejë dashurinë.

Ndërvepro
Nevoja jonë për ndërveprim social: Nga 
bisedat	telefonike	tek	postimet	ne	mediat	
sociale,	 ne	 e	 bëjmë	 këtë	 gjë	 shpesh,	
në kërkim të pëlqimeve, këshillave, 
komenteve dhe ndarjeve (shares).



Përdorimi    19

•	 Afeksionimi: Të kënaqë një nevojë emocionale, si përshembull duke 
parë një film romantik.

•	 Integrimi personal/social: Integrimi personal, për t’u fokusuar në 
identitetin tuaj personal, si në rastin e përdorimit të mediave sociale 
për të rritur kredibilitetin ose pozicionin social; dhe integrimi social, 
për të eksploruar identitetin tuaj social, si në rastin e ndërveprimit me 
familjarët dhe miqtë në mediat sociale për t’u lidhur me të tjerët.

•	 Ctensionimi/çlodhja: si përshembull përdorimi i një video-loje të 
dhunshme si katarsis ose të parit e një filmi fantastiko-shkencor si një 
arratisje nga realiteti.

Diferencat në përdorim  Njerëzit që përdorin të njejtën media mund 
të plotësojnë nevoja të ndryshme me të. Përshembull, nëse një çift mund të 
kërkojë të shohë të njëjtin TV show për nevojat e tyre mediatike, ky TV show 
mund të plotësojë nevoja të ndryshme tek dy shikuesit. Ajo mund ta pëlqejë 
për subjektin e ndërlikuar që sfidon mendjen e saj, kurse partneri i saj mund 
ta pëlqejë si një arratisje nga një ditë e mërzitshme në zyrë.

Gjithashtu, pjestarët e audiencës mund të marrin nga një mesazh kuptime 
shumë të ndryshme nga kuptimi origjinal i synuar nga krijuesit. Përshembull, 
një video me muzikë country mund t’ju bëjë të qeshni me të madhe nëse 
ju mendoni se ajo është realizuar keq apo ka lëvizje kërcimi të dobëta. 
Komedia ka gjasa të duket jo si ajo që kanë synuar krijuesit! Ja një shembull 
tjetër: Grupi amerikan i hip hop Beastie Boys realizoi një parodi për himnet 
e rock-ut – por ajo u pëlqye shumë nga fansat që u gajasën me të. Nga ana 
tjetër, argëtimi është argëtim, pra krijuesit ia dolën të tërheqin vëmendjen, 
edhe pse ky mund të mos ketë qenë synimi fillestar i tyre. A ju kujtohet të 
keni gjetur në media një kuptim të mesazhit të ndryshëm nga ai i synuar prej 
krijuesve në fillim? 

Si pjesë e teorisë së përdorimeve dhe kënaqësive është edhe theksimi i faktit 
që secili nga ne kërkon përmbajtje të ndryshme për të plotësuar nevojat 
mediatike. Ia vlen të theksojmë me këtë rast se pjestarët e audiencës shpesh 
përzgjedhin mediat që përputhen më shumë me pikëpamjet dhe vlerat e tyre. 
Përshembull, nëse politikisht jeni konservator, ka pak gjasa që ju të ndiqni 
rregullisht pasazhet e gjata të një programi lajmesh liberal, vetëm nëse ju 
pëlqen që t’i ulërini ekranit të televizorit. Gjithashtu, kjo teori nënkupton se 
ne si pjestarë të audiencës jemi shumë selektivë në atë që konsumojmë.

Teoria e gjilpërës hipodermike  Teoria e përdorimeve dhe 
kënaqësive është në pozicion diametralisht të kundërt ndaj teorisë së 
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gjilpërës hipodermike, e cila i qëndron idesë se audiencat e mediave janë 
marrës pasivë të mediave që ato konsumojnë. Sic nënkuptohet edhe nga 
emërtimi, kjo teori pohon se audiencat janë të injektuara me mesazhe 
mediatike dhe ato nuk kanë zgjedhje përvecse të afektohen drejtpërdrejt 
prej këtyre mesazheve, pasi ato iu janë ngulitur në tru përmes të dëgjuarit 
dhe të parit. (Ndjekja e filmave horror me buxhet të lirë në kinema). 
Koncepti fokusohet në përgjigjen e menjëhershme dhe uniforme të 
audiencave ndaj mediave.

Kjo teori është demaskuar nga studimet shkencore. Por unë e përmend 
atë këtu pasi mendoj se shërben si kontrast i dobishëm ndaj konceptit të 
audiencave aktive që mbështet shumë nga idetë e edukimit mediatik sot. 
Ne kemi më shumë zgjedhje dhe jemi shumë selektivë në zgjedhjet tona 
mediatike. Kaq selektivë saqë mund të marrim apo zgjedhim vetëm ato 
përmbajtje mediatike që përputhen me bindjet dhe pikëpamjet tona.

Teoria e gjilpërës hipodermike (e quajtur ndryshe edhe “teoria e plumbit të 
argjendtë”) u shfaq në kohën e lindjes së komunikimit masiv në SHBA nga 
vitet 1930 në 1950, kur presidenti i SHBA Franklin D. Roosevelt përmes 
“bisedave pranë oxhakut” i drejtohej nga radioja publikut amerikan, kurse 
Adolf Hitler përcillte propogandën e partisë së tij naziste tek populli 
gjerman. Një shembull i mirë i kësaj teorie në veprim është paniku i përhapur 
gjerësisht që shpërtheu në SHBA pas transmetimit në radio të episodit Lufta 
e Botëve të H.G.  Wells i cili e bindi publikun e radios se Marsianët kishin 
zbritur në New Jersey. (Dhe atëherë nisi edhe reality show Jersey Shore me 
seritë e veta në TV…). Ia vlen ta dëgjoni Luftën e Botëve të transmetuar në 
radio për të vlerësuar impaktin në atë kohë; mund ta gjeni lehtësisht online.

Përdorimi dhe kënaqësia janë pjesë e një modeli aktiv të konsumimit të 
mediave; ato fokusohen tek pyetje se pse i përdorin njerëzit mediat. Teoria e 
gjilpërës hipodermike ndjek traditën e modelit të efekteve të mediave gjatë 
konsumimit të tyre; ajo fokusohet tek pyetja se çfarë iu bën media njerëzve. 
Në modelin e parë ne jemi përdorues aktivë kurse në modelin e dytë ne jemi 
pjestarë të audiencave pasive.

Teoritë lidhur me mediat dhe konsumimin e tyre janë të shumta. Një numër 
i madh librash dhe artikujsh i kushtohen kësaj fushe. Për qëllimet tona të 
tanishme, na shërben më së miri të bëjmë një hap prapa nga përdorimi ynë i 
mediave për të shqyrtuar arsyet tona për përdorimin; pse i përdorim mediat, 
si i përdorim mediat, çfarë marrim prej tyre dhe çfarë presim të dalë nga 
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kjo gjë. Të qenit sa më i qëllimshëm në përdorimin e mediave është një hap 
kritik në edukimin mediatik.

VARËSIA NGA SMARTFONËT

Një studim i ndërmarrë në Korenë e Jugut sjell shembullin e një problemi 
pothuajse global: Një në pesë njerëz në këtë vend kanë përjetuar varësi të 
madhe nga smartfonët gjatë vitit 2018. Dhe numri vjen në rritje çdo vit. 
Nëntëmbëdhjetë përqind e njerëzve nga mosha 3 në 69 vjeç kanë qenë 
potencialisht të rrezikuar ose shumë të rrezikuar nga varësia prej celularit, 
zbulon një studim i Ministrisë së Shkencës dhe ICT (Korea Bizwire, 2019). 
Anketimi i më shumë se 28000 vetëve zbuloi se shumë vetë “përjetojnë 
gjatë jetës së tyre të përditshme simptoma fizike dhe mendore dhe shpesh e 
vendosin përdorimin e celularit si prioritetin kryesor të jetës”.

Kjo gjë po njeh rritje vit pas viti.

Në Itali, 27  përqind e të ankëtuarve thonë se ata kanë debatuar të paktën një 
herë në muaj me partnerin apo fëmijët rreth përdorimit të tepërt të celularit, 
kurse 22 përqind kanë mosmarrëveshje me prindërit për këtë gjë. Italianët 
kryesojnë në Europë për këto lloj debatesh familjare. (Deloitte, 2017).

Duket diçka e njohur, apo jo? OK, por a mund të jeni të varur nga smartfonët 
dhe nga mediat që ai shërben si njëlloj shërbimi bufe i hapur gjithë natën? Një 
fjalë më e mirë në këtë pikë, derisa të kemi më shumë kërkime neurologjike, 
është se përdorimi i smartfonit mund të kthehet në fiksim. Aktualisht është 
në zhvillim një debat nëse interneti është një medium që e nxit varësinë, 
e cila mund të jetë varësi nga rrjetet sociale, nga pornografia apo blerjet 
online, apo interneti është në fakt burimi i varësisë.

Në linjë për të qenë socialë   Sido që të jetë, përjetimi ynë si përdorues 
është real. Ne vuajmë kur nuk e kemi smartfonin tonë në duar. Pse? Sepse jemi 
të lidhur me të. Në trurin tonë kanalet e dopaminës së bazuar në shpërblim, 
bëhen aktive kur ne jemi duke parashikuar ose përjetuar një ngjarje pozitive, 
si ngrënia e një pice të mirë, dëgjimi i këngës sonë të preferuar, lidhja në 
smartfone me një mik të mirë ose kalimi i kohës me një interes romantik. 
Dopamina, si një mjet evolucionar për të na ndihmuar si njerëz, na motivon 
të dëshirojmë më shumë.

Hulumtimet konjitive tregojnë se kanalet e dopaminës aktivizohen nga 
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stimujt shoqërorë që janë thelbi i mediave sociale, të tilla si fytyrat e qeshura, 
shprehjet e dashurisë amtare dhe romantike dhe shprehjet emocionale 
pozitive (Krach, Paulus, Bodden, & Kircher, 2010). Kështu që ne vazhdojmë 
të kthehemi për më shumë.

Chamath Palihapitiya, një ish-drejtues i Facebook dhe tani CEO dhe 
themelues i Social Capital,  tha në një auditor studentësh të Universitetit 
Stanford se përdorimi i mediave sociale është i dëmshëm. “Sythet e reagimit 
afatshkurtër, të drejtuara nga dopamina që kemi krijuar, po shkatërrojnë 
mënyrën se si funksionon shoqëria” (Haynes, 2017).

“Nëse e ushqeni bishën, ajo bishë do t’ju shkatërrojë,” tha Palihapitiya, i cili 
shtoi se ai ka postuar vetëm dhjetë herë në shtatë vitet e fundit në faqen 
e tij në Facebook. “Nëse e shtyjmë, ne kemi një shans për ta kontrolluar 
dhe për ta frenuar atë. Dhe është një moment në kohë kur njerëzit duhet të 
shkëputen me forcë nga disa prej këtyre mjeteve dhe nga gjërat në të cilat 
mbështeten.”

VOX DISCIPULI

Është	ajo	që	unë	e	quaj	“sindroma	e	të	bërit	 login	pa	mendje”.	Shpesh	unë	hyj	në	
Facebook	pa	mendje.	Thjesht	marr	smartfonin	dhe	shkoj	në	Facebook	pa	e	menduar	
fare	ose	marr	celularin	që	të	kërkoj	për	diçka	në	Google	apo	të	kontrolloj	emailin,	por	
përfundoj	më	pas	në	Facebook	–	kjo	nuk	është	diçka	e	mirë.	Kjo	është	gjëja	kryesore	
që	unë	do	të	doja	të	ndryshoja	prej	zakoneve	të	mia	mediatike	–	J,	29

Përforcimi me ndërpreje   Ajo që i bën mediat sociale veçanërisht 
të riskuara nga përdorimin i fiksuar i smartfonëve është mundësia për 
një tekst të mrekullueshëm ose për një lajm super të mrekullueshëm. Ky 
quhet përforcim i ndërprerë, që nënkupton paparashikueshmërinë dhe 
mundësinë e një shpërblimi të rastësishëm që na bën të kthehemi për më 
shumë. Zakoni i të kontrolluarit të telefonit tonë përforcohet pas një numri 
të paparashikueshëm ndodhish gjatë të cilave marrim një shpërblim të tillë, 
si në rastin e një memeje që na bën për të qeshur. Është si bixhozi. Ose si 
peshkimi.

Kjo ide bazohet në eksperimentet e famshme të studiuesit të sjelljes B. F. 
Skinner për të trajnuar minjtë në laborator. Skinner zhvilloi teorinë e tij të 
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sjelljes duke trajnuar minjtë që të godasin një levë për të marrë si shpërblim 
ushqim. Trajnimi më efektiv ndodhi kur kafsha shpërblehej vetëm disa herë. 
Quhet “orari i përforcimit të raportit të ndryshueshëm” dhe ne e jetojmë 
atë çdo ditë kur vazhdojmë të kontrollojmë telefonat tanë inteligjentë për 
të parë nëse ka një tekst, një email, një postim, një ndjekje, një pëlqim, një 
njoftim (Stafford, 2006). Zakonisht janë gjëra të zakonshme, por ndonjëherë, 
ne marrim diçka të madhe. Kështu që vazhdojmë të kontrollojmë për atë 
trajtim mediatik. Si minjtë.

Provoni	 këtë	 test	 të	përdorimit	 të	fiksuar	 të	 smartfonit:	 https://bit.ly/2QtW4uE.	
Është një tregues i vogël nëse duhet të ndryshoni apo jo zakonet tuaja. Meqë ra fjala, 
ky	kuiz	është	në	faqen	e	internetit	të	Center	for	Internet	and	Technology	Addiction.	
Është një faqe informative dhe me reputacion, me kuize të tjera interesante, por 
është	gjithashtu	një	biznes.	Kuizet	janë	një	mënyrë	për	të	na	tërhequr	te	ky	burim.

Lufta ndaj varësisë Këshilla më e mire është: jini të qëllimshëm. Ne 
jemi gjithmonë diku tjetër kur jemi online. Interneti na con diku tjetër. 
Në vend të kësaj, zgjidhni të jeni të pranishëm këtu dhe tani, dhe kjo do të 
thotë të jeni offline. Ne duhet të jemi offline në mënyrë që të ngarkohemi 
psikologjikisht.

Në librin e tij Digital Minimalism (2019), profesori i shkencave kompjuterike 
të Universitetit Georgetown, Cal Newport sugjeron që të bëhet një pastrim 
teknologjik 30-ditor. Ai insiston që të jemi pa asnjë teknologji, përveç gjërave 
thelbësore për 30 ditë. Kjo do të turbullojë trurin tuaj dhe do të prishë 
marrëdhënien tuaj të varësisë me smartfonin, mediat sociale dhe kontrollet 
e lojërave, pohon ai. Pas 30 ditësh, filloni ngadalë të shtoni teknologjinë në 
mënyrë të shëndetshme, të ekuilibruar dhe të qëllimshme. Pyesni veten nëse 
një teknologji e caktuar është diçka që ju e vlerësoni dhe më pas vendosni 
rregulla për përdorim, si kufizimi i saj në 30 minuta në ditë, ose në një kohë 
të caktuar të ditës.

Përpiquni të identifikoni pesë gjëra offline që mund të bëni këtë javë dhe 
që mund të zëvendësojnë përdorimin e smartfonit tuaj qoftë edhe për 30 
minuta.
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SI TË HEQËSH DORË NGA 
NJË ZAKON MEDIATIK

Nëse	dëshironi	të	rregulloni	diçka	në	lidhje	me	zakonet	tuaja	të	përdorimit	të	mediave,	
qoftë ky një rregullim drastik apo një ndryshim i vogël, këtu do të gjeni disa këshilla 
se	si	të	hiqni	një	zakon	mediatik	(Devine,	Forscher,	Austin,	&	Cox,	2012;	Jager,	2003;	
Greenfield,	2017):

1.  Identifikoni zakonin e keq që dëshironi të ndryshoni. Indentifikimi	i	një	
zakoni që ka efekte negative ndihmon në gjetjen e motivimit për ta ndryshuar 
atë.	 Jini	 të	 qartë	 për	 atë	 që	 dëshironi	 të	 ndryshoni;	 vendosni	 një	 alarm	 në	
telefonin	tuaj	për	t’ju	kujtuar	gjatë	gjithë	ditës,	ose	shkruajeni	atë	në	një	letër-
ngjitëse	dhe	vendoseni	në	pasqyrën	e	banjës.	Filloni	me	një	qëllim	të	vogël	dhe	
realist.	Pra,	nëse	plani	juaj	përfundimtar	është	të	përdorni	smartfonin	tuaj	gjithsej	
vetëm	dy	orë	në	ditë,	një		opsion	i	mirë	për	të	filluar	është	të	mos	e	kontrolloni	
telefonin	 tuaj	për	15	minuta.	Më	pas	mund	të	bëni	 shtesa	5-minutëshe	 teksa	
përmirësoheni në “zakonin” tuaj të ri të pakësimit të përdorimit të telefonit.

2.  Vini re se çfarë e nxit përdorimin. Nëse kontrolloni telefonin tuaj kur jeni 
nervoz ose në situata të vështira shoqërore, zëvendësojeni këtë tendencë me një 
alternativë	realiste.	Praktikoni	ushtrime	të	frymëmarrjes	së	thellë	teksa	prisni	në	
radhë	në	një	Fast	Food.	Punoni	me	kujtesën	tuaj	duke	u	përpjekur	të	rikujtoni	
të gjitha llojet e këpucëve që njerëzit përreth jush kanë veshur pa i parë nga 
këmbët.	Kërkoni	për	të	tjerë	që	nuk	janë	duke	përdorur	telefonin	dhe	filloni	një	
bisedë		rreth	mospërdorimit	të	telefonit.	Mësohuni	të	toleroni	mërzitjen.

3.  Ndryshoni rutinën tuaj. Kjo mund të ndihmojë në rivendosjen e lëvizjeve 
automatike. Këshillat përfshijnë: Mos e përdorni telefonin tuaj si orë me zile. 
Vendose telefonin në dhomën tjetër. Çaktivizo njoftimet. Hiqni dorë nga ndjekja 
e	njerëzve	që	vazhdimisht	ju	trokasin	virtualisht	mbi	supe	për	vëmendje.	Merrni	
një aplikacion për t’ju ndihmuar që t’i rezistoni tundimit për të hyrë në internet. 
Merrni një tjetër për të gjurmuar kohën tuaj në internet.

4.  Tregoju të tjerëve. Ndarja e qëllimit tuaj iu mundëson miqve dhe kolegëve t’ju 
mbështesin	dhe	t’ju	mbajnë	të	përgjegjshëm.	Në	rastin	e	qëllimit	të	përdorimit	
të	reduktuar	të	telefonit	inteligjent,	thuajini	ekipit	tuaj	mbështetës	të	ushtrojnë	
kontroll	mbi	tekstet	e	pakuptimta	dhe	memet	e	mërzitshme.

5.  Prisni pengesa por jo dështim.	Ju	mund	të	rrëshqisni	në	zakonin	e	vjetër	“të	
keq”,	sepse	është	një	zakon.	Kjo	është	e	pritshme.	Por	mos	u	dorëzoni.	Motivimi	
është	thelbësor	për	të	ndryshuar	një	rutinë.

6.  Zëvendësimi. Zëvendësoni	përdorimin	e	medias	me	diçka	po	aq	tërheqëse	që	
nuk lidhet me zakonin tuaj. Nëse ju pëlqen të shikoni video pas videoje pas një 
dite	të	gjatë,	atëherë	përballojeni	 tundimin	që	të	kaloni	mbrëmjen	në	 internet	
dhe	në	vend	të	kësaj	planifikoni	të	bëni	një	shëtitje,	të	luani	sport,	të	lidheni	me	
miqtë	ose	të	provoni	një	recetë	të	re.	Ju	mund	të	sfidoni	shokun	tuaj	më	të	mirë	
edhe	duke	lexuar	një	libër.

7.  Shpërblejeni veten.	Pasi	të	keni	arritur	qëllimin	tuaj	të	parë	të	vogël,	ofrojini	
vetes	një	 shpërblim	afatshkurtër.	 Shkarkoni	një	 këngë	 të	 re	 si	 zile.	Merrni	 një	
meze të lehtë me miqtë. Braktisni punët tuaja më pak të preferuara.
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Media është e bukur  Është e vërtetë që përdorimi i rëndë i mediave 
ka qenë i lidhur me rreziqe të tilla si tradhtia e nxitur nga lidhjet në mediat 
sociale, depresioni dhe vetmia për shkak të të jetuarit të tepërt në internet 
dhe mungesës së jetesës së mjaftueshme offline (e njohur më parë si, thjesht, 
të jetuarit).

Kjo është arsyeja pse edukimi mediatik kërkon qëllimshmëri në mënyrat se si 
ndërveproni dhe angazhoheni me media të të gjitha llojeve. Të jetosh offline 
përmirëson cilësinë e jetës suaj në internet. Duhet punë, duhet ushqimi i 
duhur ose ushtrimet. Por janë zakone të mira që ia vlejnë. Përfitimet e këtyre 
zakoneve janë marrëdhëniet e shëndetshme dhe një jetë e shëndetshme.

Ne përdorim median sepse është kaq e mrekullueshme në shumë mënyra: 
Ne lidhemi me familjen dhe miqtë në mediat sociale. Zbulojmë ide të reja 
në YouTube. Ne përfitojmë përditësimet në kohë të lajmeve falë faqeve të 
lajmeve në internet. Realiteti virtual dhe realiteti i shtuar po eksplorojnë 
mënyra dinamike për të treguar ngjarjet dhe për të na ndihmuar ta shohim 
jetën nga këndvështrimi i një personi tjetër. Videoja përfshirëse na vendos në 
një skenë dhe na lejon ta eksplorojmë atë në 360 gradë. Programet televizive 
janë më gjithëpërfshirëse dhe më energjike se sa kurrë më parë, duke nxitur 
mundësi për reflektim, mirëkuptim dhe, ndonjëherë, debate të nxehta rreth 
stileve të jetesës dhe vlerave. Media i ofron njerëzimit shumë burime dhe 
mundësi të pasura për të eksploruar se kush jemi dhe ku po shkojmë.

RISHIKIM I KAPITULLIT

•	 Aplikoni	një	nga	konceptet	kyçe	të	edukimit	për	mediat	në	një	mesazh	
mediatik.

•	 Jepni	nga	një	shembull	për	secilën	nga	qasjet	kryesore	ndaj	mediave,	për	
të cilat diskutuam në këtë kapitull.

•	 Identifikoni	 nga	 një	mesazh	mediatik	 që	 i	 përshtatet	 secilit	 prej	 pesë	
qëllimeve të komunikimit.

•	 Kontrastoni	teorinë	e	përdorimeve	dhe	kënaqësive	me	teorinë	e	gjilpërës	
hipodermike.

•	 Përshkruani	 mënyrën	 se	 si	 mediat	 sociale	 përdorin	 përforcimin	 e	
ndërprerë.

•	 Identifikoni	mënyrat	për	të	ndryshuar	një	zakon	negative.
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asdsa

VEPRIMTARI

1. Vlerësoni përdorimin tuaj të mediave për një ditë dhe më pas mbani 
shënime. Përdorni Regjistrin Personal të Mediave për të shënuar gjetjet 
tuaja. Shkruani një paragraf apo dy rreth vlerësimit tuaj dhe krahasojeni 
atë me përdorimin aktual.

2. Ndalo së hyri në mediat digjitale për 24 orë. Jo muzikë, jo TV, jo video 
apo lojëra, jo radio, etj. Jo e-mail apo mesazhe, vetëm nëse është shumë e 
rëndësishme për shkollën apo punën. Librat apo revistat janë OK. Njofto 
njerëzit e tu që më përpara që ti do të jesh offline. Përgatitu të ndjesh 
ankth dhe shpërqendrim, është diçka e pritshme. Ftoji të tjerët për të të 
mbështetur dhe si partnerë për një lojë me letra.

Pas mbarimit, shkruaj një faqe me refleksione për eksperiencën që kalove. 
Cilat përmbajtje mediatike të munguan më shumë? Çfarë të surprizoi ty? 
Çfarë bëre në mungesë të mediave digjitale? Si u ndjeve? A ka ndonjë 
zakon që ti do të doje ta ndryshoje në jetën tënde digjitale?
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Regjistri	Personal	i	Mediave

Kreditet: Ryan	Lewis

Regjistri personal i mediave

Media Koha e parashikuar 
(minuta)

Koha aktuale (minuta)

--------------------

--------------------

-----------------------

 

Mesazhe me tekst

Media sociale

TV i çdo lloji
(transmetim, live etj.)

Muzikë

Email

Filma

Tekste të printuara

TOTALI
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Të menduarit2
Si ta mbroni volumin tuaj të 
përditshëm të vëmendjes

OBJEKTIVAT E MËSIMIT
Termat: Media multitasking; hiperlex-
imi; përpunimi automatik; gjendjet e 
vëmendjes: selektive, alternuese, të 
qendrueshme, të ndara dhe me per-
punim fokusi të kontrolluar; faktorët e 
jashtëm,	faktorët	e	brendshëm,	flluck-
at	e	filtrimit	(filter bubles), ndërfaqja e 
vëmendshme e përdoruesit.

•	 Të	analizojmë	pse	vëmendja	është	
kaq e vlefshme. 

•	 Të	gjurmojmë	historinë	e	përp-
jekjeve	të	mediave	për	të	fituar	
vëmendjen tonë.

•	 Të	shpjegojmë	se	si	zhvillimi	i	
jashtëzakonshëm i pajisjeve media-
tike ndikon tek vëmendja.

•	 Të	detajojmë	efektet	e	multitasking	
në përgjigjen konjitive.

•	 Të	kuptojmë	mënyrat	e	ndryshme	
me të cilat teknologjia po ndryshon 
trurin tone.

•	 Të	identifikojmë	faktorët	motivues	
të	jashtëm	dhe	të	brendshëm	të	
vëmendjes.

•	 Të	njohim	ndikimin	e	flluckave	të	
filtrimit	në	ekspozimin	tuaj	ndaj	
informacionit.

•	 Të	përshkruajmë	mënyrat	për	të	
qenë i fokusuar

Eh, kjo faqe libri e varfër. Ka një disavantazh jo 
të vogël për t’ju mësuar ju diçka, pasi nuk është 
e pajisur mire për të tërhequr vëmendjen tuaj.

Nuk është një orë mësimi me mësuesin ballë 
për ballë, e cila është mënyra më e mirë për të 
ofruar informacion.

Gjithashtu, nuk është video, që përfaqëson 
mediumin më të suksesshëm për tërheqjen e 
audiencës.

Nuk është as infografikë fantastike, e cila i 
paraqet konceptet përmes një diagrame të 
gjallë.

Është tekst. Kështu që opsioni më i mirë për 
tërheqjen e vëmendjes është një titull që bie 
në sy, një histori apo pak humor. Unë do të 
përpiqem për këtë të fundit, pasi personalisht 
adhuroj një shaka me kripë:

-Trak, trak.

-Kush është?
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Mendoni	 pak	 se	 çfarë	 e	
tërheq	 dhe	 e	 mban	 të	 tërhequr	
vëmendjen tuaj. Si e shpërndani 
vëmendjen	tuaj?	A	janë	të	barabarta	
të gjitha format e vëmendjes suaj? 
Përshkruani	 rastet	 kur	 ju	 jeni	 të	
fokusuar dhe pse.

Shpresoj që ky kapitull t’u sjellë “mornica”. Pasi e ka të nevojshme tërheqjen 
e vëmendjes suaj (si dhe të fqinjëve gjithashtu). Në të diskutohet për 
nivelet e vëmendjes, për joefikasitetin ndaj mashtrimit të vëmendjes si dhe 
për mënyrën se si informacioni digjital po e ndryshon mënyrën tonë të 
përpunimit të informacionit.

KONKURENCA PËR VËMENDJEN TONË

Ndërkohë që teknologjia bëhet gjithnjë e më e lëvizshme dhe e aplikueshme 
në kohë reale, ne rregullisht do ta gjejmë veten të tërhequr prej mediave 
dhe pajisjeve. Deri në vitin 2025, një përdorues mesatar kudo që të ndodhet 
në botë, do të ndërveprojë rreth 4800 herë në ditë me pajisjet e rrjetit – 
mesatarisht një ndërveprim në 18 sekonda - sipas Korporatës Ndërkombëtare 
të të Dhënave (Reinsel, Gantz, & Rydning, 2018). Gjithashtu, sipas KNDH, 
deri në vitin 2025, rreth 30 % e të dhënave do të krijohen në kohë reale.

TV Twitch, i cili përmban lojëra live dhe chat-e të inkorporuara gjatë shfaqjes 
së videove, ofron pikërisht shijen e një medieje interaktive, të lëvizshme dhe 
në kohë reale, një lloj medie e cila do të vijojë të përcaktojë ekzistencën tonë 
të mediatizuar. Një popullaritet në rritje po njeh sidomos tregu i eSports, si 
në rastin e College eSports Championship të ESPN dhe të transmetimit të 
Ligës Overwatch, një ligë me 12 degë që përqendrohet në lojën “first person 
shooter” (kush qëllon i pari”).

Ngjyrat e shndritshme, lëvizjet e shpejta, imazhet me fuqi shprehëse, muzika 
tërheqëse dhe dialogu përfshirës – të gjitha këto e drejtojnë vëmendjen tonë 
drejt mesazheve të mediave. (Silleni ndërmend këtë kur të krijoni mesazhet 
tuaja mediatike.) Prodhimi i një mesazhi kalon përmes një vendimmarrjeje të 
shumëfishtë, dhe një prej vendimeve më të rëndësishme është ai që ka të bëjë 
me tërheqjen e vëmendjes. Lidhur me artin dhe shkencën e konstruktimit 
të mesazheve mediatike ne do të mësojmë më shumë në kapitullin 5 “Të 
krijuarit”. Tani për tani le të fokusohemi tek krijimi i mediave dhe mënyra se 
si ato konkurojnë për vëmendjen tonë të limituar.

-Ngrica!

-Kush Ngrica?

-Ngrica që të sjell mornica

32 Chapter Two

Icing.

Icing who?

Icing so loud the neighbors can hear.

🤣🤣🤣 🤣🤣🤣 🤣🤣🤣 🤣🤣🤣

I hope this chapter rings loud in your ears, too. It needs to get your atten-
tion (and the neighbors’). It discusses levels of attention, the inefficiencies of 
juggling our attention and how digital information is changing the way we 
process information.

COMPETITION FOR OUR ATTENTION

As technology becomes more mobile and real- time, we will find ourselves 
constantly interrupted by media and devices. By 2025, an average connected 
person anywhere in the world will interact with connected devices nearly 
4,800 times per day—basically one interaction every 18 seconds, according 
to the International Data Corporation (Reinsel, Gantz, & Rydning, 2018). 
Also by 2025, IDC says, nearly 30 percent of data created will be in real 
time.

Twitch TV, which features live gaming and chats embedded in every stream-
ing video, is just a taste of the interactive, mobile and real- time media that 
will continue to define our mediated existence. In particular, the eSports 
market continues to grow in popularity, with ESPN’s College Esports Cham-
pionship, and its broadcasts of the Overwatch League, an international 
league of 12 franchises centered on the first- person shooter game.

Bright colors, quick movement, powerful images, engaging music and 
catchy dialogue all attract our attention to media messages. (Remember 
this when you create your own media messages!) Multiple decisions go into 
producing a message and getting an audience’s attention is among the most 
important. We’ll learn more about the art and science of constructing media 
messages in Chapter 5 on Creating. For now, let’s focus on media once its 
created and how it vies for our limited attention.

 Think about what gets your 
attention. What keeps it? How do 
you allocate your attention? And 
are all forms of your attention 
equal? Describe when you are fo-
cused and why.
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Vlera e vëmendjes   Vëmendjes po i kushtojmë një kapitull të tërë sepse 
është kaq e rëndësishme, kaq e nënvlerësuar dhe kaq thelbësore për jetën 
në shekullin e 21-të. Mungesa e madhe e vëmendjes njerëzore është ajo që e 
bën menaxhimin e saj kaq të rëndësishëm. Në ekonominë moderne digjitale 
të ndërprerjeve nga ping-et dhe njoftimet pop-up, vëmendja është produkti 
i ditës.

Herbert A. Simon, një ekonomist, shkencëtar i politikës dhe psikolog 
amerikan, mund të ketë qenë personi i parë që e konceptoi vëmendjen si një 
njësi ekonomike. Ai ka shkruajtur:

Në një botë të pasur me informacion, pasuria e informacionit nënkupton 
mungesën e diçkaje tjetër: mungesën e çdo gjëje që e konsumon 
informacioni. Ajo çka konsumon informacioni është mjaft e qartë: 
ai konsumon vëmendjen e marrësve të tij. Prandaj, një sasi e madhe 
informacioni krijon një varfëri të vëmendjes dhe një nevojë për ta 
shpërndarë këtë vëmendje në mënyrë efikase midis bollëkut të tepërt të 
burimeve të informacionit që mund ta konsumojnë atë. 

(1971, faqe  40–41) 

Në vitin 2001, Thomas Davenport dhe John Beck shpikën termin “ekonomia 
e vëmendjes”. Ideja e vëmendjes si mall është një parim themelor se si 
kompanitë e mediave fitojnë para duke shitur vëmendjen e konsumatorëve. 
Po këta autorë në vitin 2000 kanë shkruar:

Ekonomia, sipas përkufizimit, është studimi se si shoqëritë në tërësi 
ndajnë burimet e pakta... Vëmendja është një nga gjerat për të cilat ka 
mungesë. Dhe vëmendja njerëzore sigurisht që trajtohet si një e mirë 
ekonomike në kuptimin që ne e blejmë dhe e masim atë. Në nivel 
individual, ne jemi thellësisht të vetëdijshëm për momentet kur nuk jemi 
mjaftueshëm të vëmendshëm – dhe kjo na fton të nisin mësimin e parë 
të menaxhimit të vëmendjes.

Paraja shkon andej nga e përqendrojnë njerëzit vëmendjen. Që do të 
thotë se ku është vëmendja është edhe paraja. Sipas ekspertit të kulturës 
digjitale Kevin Kelly, bashkëthemelues i revistës Wired, faktorë ndikues në 
vendim-marrjen e konsumatorit për të paguar apo jo për një material që 
mund ta gjejë edhe falas janë edhe faktorët jomaterialë. Në mesin e këtyre 
faktorëve abstraktë mund të përmendim menjëhershmërinë, autenticitetin, 
aksesueshmërinë dhe gjetshmërinë. Përfytyroni sikur të keni 100 “dollarë 
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vëmendjeje” çdo ditë. Si do t’i shpenzonit ato? Listoni shpenzimet, shënoni 
shumën në dollarë prapa zarfit të pagesës së faturës së celularit tuaj.

Media të tilla si televizioni apo radio, kanë qenë prej kohësh të varura 
nga reklamat për të paguar për programet. Sytë dhe veshët tanë kanë 
qenë ngasësit e vëmendjes ndaj këtyre mediumeve. Në rastin e mediave 
digjitale, ngasësit e vëmendjes janë duart dhe gishtat tanë. Në botën 
digjitale, vëmendja jonë matet në formën e klikimeve, shfletimeve të ekranit, 

shikimeve të faqeve,  postimeve, pëlqimeve, ndarjeve dhe 
ri-tweet-eve. Këto janë monedhat e mediave sociale. 

Platformat e mediave sociale shesin vëmendjen 
tonë tek reklamuesit. Sa më e lartë vëmendja, aq 
më të larta çmimet e reklamave online dhe aq 
më të mëdha fitimet e reklamuesve. (Ne do ta 
eksplorojmë më tej këtë temë në kapitullin 6 
“Shpenzimi”).

Për të bërë para, industria e mediave ka patur 
gjithmonë nevojë për vëmendjen e konsumatorit. 

Në këtë kuptim, sot nuk ka ndryshim me atë që bëhej 
50 vjet më parë. Rrjetet televizive shisnin reklamat për të 

paguar për programet dhe vlera e minutave të reklamave ishte shpërndarë 
përgjatë programacionit. Ne shihnim dhe ata shpresonin që duke parë, ne të 
shkonim e të blinim produktin apo shërbimin që ata reklamonin.

Më shumë pajisje    Sot, ajo që është në mënyrë të qartë e ndryshme nga 
e kaluara, është eksplozioni i pajisjeve përmes të cilave shfaqet përmbajtja në 
mënyrë që të shitet vëmendja jonë tek reklamuesit. Përshembull, në Shtetet 
e Bashkuara, 90 % e familjeve kanë të paktën një smartfone, një kompjuter 
desktop apo laptop, një tablet apo një pajisje për të shfaqur përmbajtje 
mediatike, duke bërë që një familje tipike të ketë mesatarisht pesë pajisje 
të tilla (Olmstead, 2017). Sa vjen e më shumë produkte mediatike krijohen, 
shoqëruar me mënyra shpërndarjeje gjithnjë e më të shumta. Tani nuk janë 
vetëm një grusht kompanish që prodhojnë filma; sot përshembull Netflix 
dhe Hulu po krijojnë filmat e tyre apo serialet e tyre televizive.

Platformat e ndryshme të mediave sociale konkurojnë për vëmendjen tonë 
dhe ato janë ndërtuar për të na çukitur në sup gjatë gjithë ditës në mënyrë që 
të na tërheqin vëmendjen: Facebook-u ofron një njoftim kur një miku juaj 
poston diçka në murin e tij. Twitter-i nis një njoftim në kutinë postare, për t’ju 
bërë të ditur se dikush që ju ndiqni postoi një lajm të cilin ju duhet ta lexoni. 

Për	të	bërë	
para, industria e 
mediave ka patur 
gjithmonë nevojë 
për vëmendjen e 

konsumatorit.
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Instagrami do t’ju tërheqë vëmëndjen kur përdoruesit do të komentojnë tek 
fotografitë tuaja. YouTube do të vijojë t’ju sugjerojë përmbajtje të tjera të 
cilat mund t’ju pëlqejnë. Njoftimet për e-mail fluturojnë përgjatë ekranit tuaj 
ose ju sinjalizojnë gjatë gjithë ditës. Ej, meqë ra fjala, mos jeni gjë gjurmues 
online i vëmendjes? Mos jeni pjesë e problemit të përmbytjes së përditshme 
prej materialeve digjitale që ne marrim? Si e merrni ju vendimin për kohën 
kur duhet të bëni një ridërgim apo ndarje të një artikulli, raporti, meme-je 
apo imazhi?

“Vetëm kontrolle”    Jemi bërë ekspertë të vëmendjes sipërfaqësore, pra 
të të parit me gjysëm zemre. Autori dhe pedagogu i Georgetown University , 
Cal Newport (Shtator 2016) i quan shpërqendrimet tona nga media “thjesht 
kontrolle”, ashtu si në rastet kur thjesht kontrollojmë e-mailin tonë, tekstet, 
llogarinë e Facebook, postimet në Instagram, kanalet në YouTube, për të 
parë nëse ka ndonjë gjë të rëndësishme në to.

“Secili nga këto thjesht kontrolle  e ridrejton vëmendjen tuaj”, shkruan 
Newport. “Edhe nëse ky ridrejtim zgjat pak ( mendo: 20 sekonda në inbox), 
është e mjaftueshme për të lënë pas një mbetje e cila redukton kapavitetin 
tuaj kognitiv për një pjesë kohe të parëndësishmë në vijim.”

Duke shpresuar se ju e mbani mend nga kaptulli i parë, joshja nga “thjesht 
kontrollo” nuk ndodh ngaqë këto në mënyrë konstante ofrojnë përmbajtje 
që ia vlen; është në fakt  inkonsistenca që na josh ne në rutinën e “thjesht 
kontrollo”. Pra është forca e përforcimit të mosndërprerjes (si forca që ju 
mban ju në një lojë kazinoje, edhe pse ju nuk po fitoni, apo si forca që i 
bën peshkatarët të vijojnë peshkimin, edhe pse nuk kanë zënë gjë). Si 
ndikon përforcimi i shkallëve të ndryshme në vëmendjen tuaj ndaj diçkaje? 
Identifikoni rastet specifike të kohëve të fundit kur ju keni bërë “thjesht 
kontrollo” ndërkohë që përpiqeshit të fokusoheshit në punën tuaj.

Neëport  ofron një opsion joshës për “thjesht kontrollet”: Nëse ne do të 
angazhoheshim për intervale të mëdha kohe pa ndërprerje, imagjinoni se sa 
produktivë dhe sa të kthjellët ne do të ndjeheshim.

MEDIA MULTITASKING

Media multitasking    Media multitasking i referohet angazhimit 
të njëkohshëm në media të ndryshme, qoftë kjo televizion, shtyp, radio, 
muzikë, media sociale, e-mail apo kërkim në ueb. A mundeni ju të bëni 
shumë gjera në të njëjtën kohë në media? Disa nga studentët e mi më thonë 
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se ata lehtësisht mund të bëjnë disa gjera njëherësh në media. Ata bëjnë 
chat me shokun e dhomës, ndërkohë që njërin sy e mbajnë tek shfaqja në 
televizion, dhe njëherësh i nisin tekst një shoku duke dëgjuar muzikë me 
kufje vetëm në njërin vesh. Ah, njëherazi ata shkruajnë edhe detyrën për të 
nesërmen.
36 Chapter Two

Easily multitasking and effectively multitasking are not the same thing. 
It might be easy to have three or more devices going at the same time, 
but it doesn’t mean you are effective at any one of them. Not all tasks, 
including some work assignments, require single- minded focus. But some 
absolutely do.

Our Brains Can Manage Only So Much Research by neurosci-
entists Earl Miller and Timothy J.  Buschman (2015) reported that we have 
finite neural resources; it’s one good reason not to talk on a mobile phone 
and drive. Our brains just aren’t built to do both well and simultaneously.

“Multitasking causes the new information to go to the wrong part of the 
brain,” said neuroscientist Daniel Levitin, citing research by others (2015). 
“If students study and watch TV at the same time, for example, the infor-
mation from their schoolwork goes into the striatum, a region specialized 
for storing new procedures and skills, not facts and ideas. Without the 

Multitasking
Credit: Ryan Lewis

Multitasking

Kreditet Ryan	Lewis

Multitasking i lehtë dhe efektiv nuk janë e njejta gjë. Mund të jetë e lehtë që 
të mbash hapur tre ose më shumë pajisje, por kjo nuk do të thotë se ju jeni 
njëlloj efektivë në secilën prej tyre. Jo të gjitha punët, përfshi këtu edhe disa 
lloje detyrash, kërkojnë një mendje të fokusuar vetëm në një gjë.. Por disa e 
kërkojnë në mënyrë absolute këtë gjë.

Truri ynë mund të menaxhojë deri në një masë të caktuar  Një 
studim i ndërmarrë nga shkencëtarët e neorologjisë Earl Miller dhe Timothy 
J. Buschman (2015) arrin në përfundimin se ne kemi burime nervore të 
përcaktuara; kjo përbën një arsye të mjaftueshme që të mos flasim në telefon 
ndërkohë që ngasim makinën. Por disa e bëjnë këtë gjë.

“Multitasking bën që informacioni i ri të shkojë në vendin e gabuar në 
tru”, thotë shkencëtari neurolog Daniel Levitin, duke cituar një studim të 
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autorëve të tjerë (2015). “Nëse një student studion dhe shikon televizor në 
të njëjtën kohë, informacioni i shkollës shkon në striatum, një zonë e trurit e 
specializuar për ruajtjen e procedurave dhe aftësive të reja dhe jo të fakteve 
dhe ideve. Pa shpërqendrimin e TV, informacioni shkon në hippocampus, 
ku organizohet dhe kategorizohet në disa mënyra, duke u bërë i lehtë për t’u 
përvetësuar. (paragrafi 7).

VOX DISCIPULI

Nëse	 do	 të	mund	 të	 ndryshoja	 diçka,	 kjo	 do	 të	 ishte	 lënia	mënjanë	 e	 gjërave	 të	
parëndësishme.	E	kam	fjalën	për	aplikacionet	e	mediave	sociale	të	cilat	bëjnë	që	ne	
të	investohemi	në	gjëra	dhe	në	persona	të	cilët	realisht	nuk	bëjnë	asgjë	për	ne.	Unë	
nuk	kam	nevojë	që	të	ndjek	një	duzinë	VIP-ash	dhe	yjesh	realiteti,	por	i	ndjek	dhe	
mendoj	se	mosndjekja	do	ta	bënte	përmbajtjen	që	konsumoj	më	personale	dhe	do	
të		më	mundësonte	që	të	shoh	se	ç’po	ndodh	në	 jetët	e	njerëzve	për	të	cilët	unë	
kujdesem.	–	Madison,	25

Të menduarit jo-efikas  Mendojini për një çast burimet tuaja neuro-
kimike si karburant. Sa herë që ne fluturojmë nga një punë në tjetrën, ne 
përdorim pak nga ky karburant. Truri ynë nuk mund të ngasë të gjithë 
motorët e të gjitha punëve njëherësh, siç kërkohet nga multitasking. Në vend 
të kësaj, kur kalojmë vëmendjen nga një punë në tjetrën, ne me shpejtësi 
fikim një motor dhe ndezim një tjetër, dhe kjo gjë harxhon karburant. 
Përpara se të mësonim për këtë, ne e kemi rraskapitur aftësinë e trurit tonë 
për t’u fokusuar. Dhe e kemi hapërdarë mendimin. Ai nuk është më efikas 
dhe as efektiv. 

“Tek e fundit, të menduarit inovativ vjen nga përqendrimi i vazhdueshëm, si 
p.sh. aftësia për të ndjekur mendimin për të qenë pjesë e një rrjeti idesh të reja” 
thotë shkencëtari neurolog Miller (2016). “Kur përpiqeni të bëni multitasking 
ju zakonisht nuk arrini aq larg në asnjë rrugë për të bërë diçka origjinale, pasi 
rregullisht ju ndërroni punë apo ktheheni prapa.” (paragrafi 3).

Është e vështirë që të trajnojmë veten për t’u fokusuar për një kohë të 
gjatë, dhe në ditët e sotme, 15 minuta fokusimi kognitiv është baraz me një 
maratonë të menduari. Teknologjia shpërqendruese po e dëmton kapacitetin 
tonë për t’u fokusuar, edhe pse punët që kërkojnë përqendrim serioz sa vijnë 
e shtohen.  (Newport, 2016).
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Nivelet e larta të përdorimit të njëkohshëm rezultojnë në stres, mbistimulim 
dhe mendim të hapërdarë (Levitin, 2015). Siç kemi mësuar më parë, ne 
fatkeqësisht po punojmë përkundër disponimit tonë natyral, pasi ne jemi të 
varur nga sistemi i shpërblimit në trurin tone, i cili ndizet kur ne realizojmë 
diçka kaq të zakonshme sa dërgimi i një emaili. Është mendimi i thellë më 
i frytshëm, por më pak shpërblyes në çast për korteksin tonë paraballor që 
duhet ta mbajmë në fokus, por që shpesh nuk e bëjmë.

Për ta përmbledhur, shumë punë njëherësh e dëmtojnë funksionimin e 
trurit tonë. Media multitasking e ngadalëson trurin tonë dhe rrit numrin 
e gabimeve që ne bëjmë. Studiuesit (Ophir, Nass, & Wagner, 2009; Leroy, 
2009) theksojnë se kur bëjmë media multitasking ne jemi:

•	 Më	pak	të	aftë	për	të	filtruar	shpërqendrimet
•	 Më	 shumë	 të	 preokupuar	 me	 informacion	 jorelevant	 në	 volumin	 e	

kujtesës
•	 Më	pak	efiçient	kur	kalojmë	nga	një	punë	në	tjetrën.

SI  PO E NDRYSHON TEKNOLOGJIA TRURIN TONË

Ekspertët bien dakord se teknologjia po e ndryshon trurin tone - ky fakt 
nuk diskutohet. Por ajo që ha diskutim është se si po e ndryshon teknologjia 
trurin tonë. Nuk mund të themi se gjithçka është e keqe apo gjithçka është 
e mirë kur bëhet fjalë për teknologjinë dhe efektet e saj në trurin tonë. Siç 
zbuluan edhe tre studiues në anketimin e tyre të shkëlqyer për nevoja të një 
studimi që lidhet me këtë çështje, “disa produkte, të dizajnuara në fakt për 
të përfituar zhvillimin kognitiv e pengojnë atë, ndërkohë që disa produkte 
të dizajnuara thjesht për qëllime argëtimi çojnë në përfitime afatgjata”.  
(Bavelier, Green, & Dye, 2010; Causes for Optimism and Concern section).

“Në të njëjtën mënyrë se si nuk ka një efekt të vetëm prej të ngrënit ushqim, 
nuk ka efekt të njëjtë edhe prej të parit TV apo prej lojës me video”, shkruajnë 
ata. “Lloje të ndryshme mediash kanë përmbajtje, kërkesa për veprime dhe 
kërkesa për vëmendje të ndryshme dhe këto çojnë në efekte të ndryshme tek 
sjellja. (Content Matters section).

Përshembull, DVD-të për të vegjëlit në disa raste kanë ulur zhvillimin e të 
folurit tek bebet 8 deri në 16 muaj (Zimmerman, Christakis, & Meltzoff, 
2007). Megjithatë, videolojërat me aksion, të cilat priten keq në çdo shtëpi si 
kohë-shpërdoruese, si vrima të zeza që shkatërrojnë mendjen, po  provohet 
të kenë shumë benefite. (I dëgjoni adoleshentët tek brohorasin?).
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Bavalier dhe kolegët e tij kanë bërë këtë përmbledhje të hulumtimeve të 
ndryshme që flet për përfitime të matshme të video-lojërave me aksion: 

Studime që vijnë në rritje tregojnë se të luash video-lojëra me aksion 
është e lidhur me një numër përmirësimesh në vizion, vëmendje, njohje 
dhe kontroll motorik... Për shembull, përvoja e video-lojërave me aksion 
rrit aftësinë për të parë detaje të vogla në skena të rrëmujshme dhe për 
të perceptuar sinjale të zbehta, të tilla si ato që janë të pranishme kur 
vozitni në mjegull... Lojtarët e zjarrtë shfaqin kontroll të përmirësuar 
të vëmendjes nga lart-poshtë dhe zgjedhin më shpejt midis opsioneve 
të ndryshme... Ata gjithashtu shfaqin memorie më të mirë vizuale 
afatshkurtër... dhe mund të kalojnë me shumë fleksibilitet nga një detyrë 
në tjetrën.

(When Bad Turns Out Good section) 

Ndryshimet po ndodhin në trurin tonë për shkak të mediave, por ky nuk 
është një fenomen i tipit “një përmasë që i përshtatet të gjithëve».

“Vëmendja dhe njohja janë baza nga të cilat varen të gjitha kapacitetet tona 
- aftësia jonë për të menduar, për t’u përqëndruar, për të zgjidhur problemet 
dhe për të qenë të pranishëm me njëri-tjetrin,” thekson Qendra për 
Teknologji Humane me bazë në Mbretërinë e Bashkuar. (2019). “Ndërprerjet 
e vazhdueshme të teknologjisë dhe shpërqendrimet qartësisht të synuara, 
të cilat janë krijuar për të na mbajtur më të angazhuar me produktet e 
teknologjisë, po shtojnë një taksë të madhe në këto funksione kritike”  (2019, 
Attention page; Introduction).

Të lexuarit    Mënyra se si ne lexojmë online është kthyer në një fushë 
intensive studimi. Në ekran ne lexojmë atë që bie në sy, jo detajet. Për të na 
ndihmuar që të zgjedhim në morinë e sasisë së materialeve që gjejmë online, 
ne kemi adoptuar teknikën e hiper-leximit për të vendosur shpejt nëse do t’i 
kushtojmë më shumë kohë diçkaje. Profesori i komunikimit James Sosnoski 
(1999) është ai që përdori i pari nocionin e hiper-leximit, duke e përshkruar 
atë si “i drejtuar prej lexuesit, i bazuar në ekran dhe si një lexim i asistuar 
nga kompjuteri” (faqja 167). Ai përfshin leximin selektiv, përmbledhjen e 
përmbajtjes, dhe akoma më tej - “qëmtimin”, i cili është lexim i rastësishëm, 
jashtë sekuencës, që i heq lexuesit çdo kohezion në një tekst. Po ju a e gjeni 
veten duke lexuar në këtë mënyrë në internet? 
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LLOJET E VËMENDJES

Në ç’masë përdorimi i mediave nga ana juaj është automatik? Pra, sa i 
përdorni pa u menduar, si në rastin e shikimit të një videoje që shfaqet befas 
në YouTube, edhe pse ju sapo keni mbaruar së pari videon që donit? Në 
ç’masë përdorimi i mediave është qëllimplotë dhe i vetëdrejtuar, si në rastin 
kur kërkoni në sajte lajmesh për të mësuar rreth një ngjarjeje të fundit? 

Ne i qasemi shpesh mediave me një mënyrë që quhet përpunim automatik.  
Nëse jemi të ekspozuar ndaj mesazhit, nëse jemi fare pranë për ta parë apo 
dëgjuar, por nuk fokusohemi realisht në të, atëhere gjendemi në situatën 
e përpunimit automatik. Përpunimi automatik është i pavullnetshëm, i 
paqëllimtë  dhe bëhet pa u përpjekur.  Dhe përbën diçka të mirë. Ai na lejon 
që të filtrojmë mijëra mesazhet që na vijnë gjatë ditës, që nga logot në bluza 
tek billboard-et apo sfondi muzikor në një supermarket. 

Ndërkohë, kur ne vendosim të fokusohemi tek një mesazh i mediave, ne 
përdorim përpunimin e kontrolluar. Përpunimi i kontrolluar është 
qëllimplotë dhe kërkon përpjekje. Ne jemi psikologjikisht të përfshirë me 
mesazhin, qoftë me një pjesë apo me të gjithin, si në rastet kur punojmë një 
fragment të vështirë të një libri. Nuk është thjesht një ekspozim ndijimor, të 
cilin ne e shohim dhe e dëgjojmë por nuk e regjistrojmë në trurin tonë. Jo, 
përpunimi i kontrolluar do të thotë se ne po i kushtojmë vëmendje mesazhit 
në një nivel të caktuar.

SELFIE TË EDUKIMIT MEDIATIK

Në mënyrë të paqëllimtë faqosjet e teksteve promovojnë “qëmtimin” sepse ato 
nxjerrin	në	pah	termat.	Kur	ju	lexoni	diçka	që	ju	kërkohet,	a	nuk	“qëmtoni”	tekstin	
me	ngjyrë,	të	theksuar	apo	korsiv	për	të	ditur	se	ku	duhet	të	fokusoheni?	Nëse	e	bëni	
këtë,	ju	i	keni	humbur	të	gjitha	shakatë	e	mia.	Sepse	e	di	-	këtu	qëndron	problemi.	

Si lexues online, ne e drejtojmë vëmendjen tonë tek një mesazh, lëvizim poshtë në 
ekran	sa	na	duhet,	duke	skanuar	me	sy	thërrimet	e	dobishme.	Ne	kërkojmë	për	një	
tekst të nxjerrë në pah dhe vazhdojmë më tej. Fakti që ne kemi një ndërfaqe të cilën 
mund ta lëvizim dhe manipulojmë është jetik për këtë formë të re të të lexuarit. 
Teksa	hiperlinqet	e	vëna	në	tekst	mund	të	duken	si	diçka	e	mirë,	pasi	ato	përftojnë	
më	shumë	të	dhëna	dhe	burime	të	drejtpërdrejta	të	materialit,	në	fakt	rezultatet	janë	
mikse dhe varen nga qëllimi që i vendosim vetes: të kuptuarit apo kompleksiteti. 
(DeStefano	&	LeFevre,	2007).
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Më poshtë janë llojet e vëmendjes 
(Commodari, 2017; Sohlberg & Mateer, 
1989):

�	Vëmendja e fokusuar përfaqëson 
përgjigjen individuale ndaj një stimuli 
specifik vizual, dëgjimor apo prekës, si 
në rastin kur i përgjigjemi pyetjes së një 
shoku të klasës.

�	Vëmendja e vazhdueshme përfaqëson 
aftësinë për të përqendruar fokusin në 
diçka për një periudhë kohe të gjatë. 
Proceset e vëmendjes së vazhdueshme 
na mundësojnë të jemi vigjilentë dhe të 
ushtrojmë përpjekje të vazhdueshme. 
Kur dëgjojmë nga afër dhe mbajmë 
shënime gjatë një leksioni apo fjalimi, 
ne tregojmë vëmendje të vazhdueshme.

�	Vëmendja selektive fokusohet në 
një gjë, veti apo punë të veçantë duke 
injoruar shpërqendrimet dhe stimujt 
konkurrues, si në rastin e leximit të 
një libri ndërkohë që njerëzit e tjerë 
në dhomë flasin apo qeshin.Vëmendja 
selektive përzgjedh të përpunojë 
një lloj informacioni përkundër 
informacioneve të tjera jo-relevante. 

�	Vëmendja e alternuar zhvendoset 
midis punëve apo stimujve që kërkojnë 
angazhim të ndryshëm konjitiv, si në 
rastin kur bëjmë detyrat e shtëpisë 
ndërkohë që dëgjojmë muzikë.

�	Vëmendja e ndarë përshkruan 
përpjekjet për t’ju përgjigjur njëherazi 
dy ose më shumë punëve, të cilat mund 
të kenë kërkesa të ndryshme konjitive, 
si në rastin kur ndajmë argjendurirat 
ndërkohë që këndojmë një këngë.

Llojet e vëmendjes
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Zgjedhja e vëmendjes  Një aspekt tjetër që duhet konsideruar lidhet 
me faktin nëse ne e ofrojmë vëmendjen tonë vullnetarisht, si tek disa media 
të cilat janë tërheqëse për ne apo e bëjmë në mënyrë të detyruar, pra, si diçka 
që na imponohet ose na kërkohet, përshembull nga pronari/mësuesi/prindi 
apo një person tjetër i rëndësishëm.

Zgjedhja jonë për t’i kushtuar vëmendje diçkaje, kushtëzohet nga faktorë të 
jashtëm dhe të brendshëm.

Faktorët e jashtëm si, intensiteti, përmasat, përsëritja, zgjatja, zhvendosja, 
kontrasti, ndryshimi dhe risia e një objekti ndikojnë në vëmendjen tonë. 
Pak ose shumë, të gjitha këto rrisin shanset për t’i kushtuar vëmendje 
diçkaje dhe për ta mbajtur gjallë atë. Një reklamë e madhe me një person 
simpatik pothuajse të zhveshur, padyshim që do ta tërheqë vëmendjen tonë. 
Fotografitë tërheqin më shumë se fjalët. Një sirenë ulëritëse, një shpërthim 
në ekran, një aromë cimbisëse – të gjitha këto e tërheqin vëmendjen tonë 
sepse ato janë të forta. Përsëritja është gjithashtu e rëndësishme në tërheqjen 
e vëmendjes.

Faktorët e brendshëm që ndikojnë në fokusimin tonë përfshijnë interesin 
tonë të lindur për diçka, dëshirën tonë për të, motivet që na bëjnë ta ndjekim, 
qëllimet tona finale, zakonet tona, eksperiencat tona të mërparshme 
me të, dhuntinë tonë për t’u fokusuar dhe sjelljen tonë ndaj punës si dhe 
temperamentin dhe disponimin tonë mendor. Kjo shpjegon faktin se 
ju mund t’i dëgjoni të nënta episodet tuaja të preferuara të podkastit për 
kopshtarinë, ndërkohë që shoku juaj nuk duron dot as 15 minuta; ai nuk 
është i interesuar në distancë për lulëzimin e andromedës japoneze.

FLLUCKAT E FILTRIMIT

Termi flluckë filtrimi (anglisht: filter buble) është përdorur për herë të 
parë nga Eli Pariser, një aktivist i internetit dhe CEO i uebsajtit Upworthy, 
i cili me këtë term përshkruante situatat në të cilat përdoruesit e internetit 
iu kushtojnë vëmendje vetëm opinioneve që konfirmojnë apo përforcojnë 
idetë dhe besimet e tyre.

Flluckat e filtrimit vijnë si rrjedhojë e algoritmeve të cilat, edhe pse nuk janë 
dizajnuar për këtë qëllim, rezultojnë në amplifikimin e ndarjeve ideologjike 
sepse na sjellin përmbajtjet me të cilat ne me gjasë jemi dakord, i pëlqejmë 
apo i shpërndajmë. Këto algoritme të mediave sociale dhe të motorëve të 
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kërkimit na dërgojnë lajme dhe informacion me të cilat ne priremi të jemi 
dakord dhe si pasojë ne izolohemi nga pikëpamjet e kundërta. Ne mbetemi 
brenda një fllucke besimi dhe përkatësie dhe nuk sfidohemi nga mënyra të 
tjera të të menduarit dhe të jetuarit.

Edhe pse përbëjnë një shqetësim, studiuesit kanë provuar se flluckat e 
filtrimit nuk janë kaq alarmante sa mendohej në fillim. Një nga studimet 
arrin në përfundimin se “Shumica e konsumit të lajmeve online imiton 
zakonet e të lexuarit tradicional offline, pasi individët vizitojnë drejtpërdrejt 
faqet e mediave kryesore të preferuara të lajmeve.” (Flaxman, Goel, & Rao, 
2016, p. 318). Vizitat e drejtpërdrejta në këto uebsajte mundësojnë “një 
ekspozim më të madh ndaj perspektivave opozitare”

Serendipity  Rreziku i artikujve apo videove “të rekomanduara për ju” në 
platformat e mediave sociale apo uebsajtet e lajmeve qëndron në faktin se 
rekomandimet e tyre bazohen në ato që ju zgjidhni zakonisht. Dhe rezultati: 
Ju nuk ekspozoheni ndaj pikëpamjeve të ndryshme. Një nga arsyet pse 
mua më pelqen leximi i gazetave është e papritura; Unë skanoj faqet për 
një shkrim të caktuar, vetëm që të devijoj sytë në një shkrim tjetër, në një 
grafikë apo fotografi që më tërheq vëmendjen dhe me këtë rast unë mësoj 
për diçka për të cilën nuk e dija nëse e doja apo kisha nevojë ta mësoja. Ky 
lloj serendipity – zbulimi prej një shansi të lumtur – është i rëndësishëm në 
zhvillimin tonë si qytetarë demokratë.

Autori dhe profesori i Harward Law School, Cass R. Sunstein, vuri re në 
2008 në një postim të redaksisë së Facebook se qytetarët kishin nevojë të 
ekspozoheshin ndaj materialeve të cilat ata nuk do t’i kishin zgjedhur më 
parë. Ai vazhdon:

Serendipity është diçka e mirë.  Përballjet me diçka të paplanifikuar apo 
të papritur janë esenciale për vetë demokracinë. Përballje të tilla shpesh 
përfshijnë tema dhe pikëpamje të cilat njerëzit nuk i kanë ndeshur më 
parë apo të cilat mund t’iu dukeshin irrituese – por kjo mund të ndryshojë 
jetët e tyre në mënyrë thelbësore. Ato janë të rëndësishme, ngaqë japin 
njëfarë sigurie ndaj fragmentimit, polarizimit dhe ekstremizmit, të 
cilat janë rrjedhoja të parashikueshme të atyre situatave ku njerëzit me 
mendime të njejta flasin vetëm me veten. 

Në botën tonë sociale informative digjitale online, ne nuk do të gjejmë 
informacion që vjen përkundër të menduarit tonë nëse ne iu qepemi të 
njëjtave platforma apo uebsajte lajmesh. Ne kurrë nuk do të përballemi me 
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mendime të reja apo perspektiva të ndryshme, nëse nuk dalim jashtë faqeve 
të shënuara në laptop apo në aplikacionet e lajmeve në celular, duke vizituar 
territore digjitale të paeksploruara. Interneti na jep mundësi zgjedhjeje dhe 
me këtë liri vjen edhe përgjegjësia për të tejkaluar vehten tonë.

Për	të	dalë	nga	dhomëjehona	 (echo chamber) juaj	 ideologjike,	vizitoni	websajtin	
“Blue Feed, Red Feed”, krijuar nga Wall Street Journal i cili shfaq postime 
Facebook-u	 liberale	dhe	konservatore	për	tema	të	ngjashme	që	shfaqen	në	krah	
të	njera-tjetrës	 –	përditësohet	 rregullisht.	Ose	provoni	Red Across the Aisle, një 
aplikacion	i	cili	ju	njofton	kur	ju	keni	aksesuar	shumë	herë	të	njejtat	burime	lajmesh	
në	telefon	dhe	ju	nxit	të	kërkoni	për	përmbajtje	të	ndryshme.

SI TA STËRVISIM VËMENDJEN TONË

Ne zhvillojmë zakone të konsumimit të mediave së pari prej qëllimit që 
duam të arrijmë, si përshembull, kur ne vendosim të argëtohemi duke u 
qetësuar përballë televizorit, pas një dite pune shumë të vështirë. Me kalimin 
e kohës dhe duke u përsëritur, kjo sjellje e drejtuar nga qëllimi, e cila ishte 
e vetëdijshme dhe e qëllimtë, fillon e kthehet në një sjellje të pavetëdijshme 
dhe automatike. Ne gjendemi në rutinën apo zakonin e të qetësuarit përballë 
TV, pavarësisht nëse kemi nevojë të qetësohemi apo jo. Ne thjesht e bëjmë 
këtë gjë. Dhe duke e përkeqësuar situatën, reklamuesit e mediave masive si 
ekspertë të përforcimit të zgjedhjeve tona i kthejnë ato në zakone.

Teoria për zakonet mediatike e profesorit të komunikimit Robert LaRose 
(2010) e shpjeguar në paragrafin e mëparshëm nuk është një pohim i tipit 
“ose/ose”. Ai thotë se zakonet tona të konsumimit të mediave janë në një 
spektër, duke përfunduar si sjellje të ndërgjegjshme në lidhje me përdorimin 
mediatik. Në skajin tjetër gjendet përpunimi automatik në raport me 
përdorimim e mediave.

Për shembull, nëse rënia e alarmit në mëngjes nënkupton se ju duhet të 
rrëmbeni celularin për të kontrolluar përditësimet e mediave sociale që ju 
munguan gjatë natës, ky lloj zgjimi mund t’ju bëhet automatik. Ju e bëni 
këtë gjë pa u menduar. Por ka gjithashtu një lloj sjelljeje të qëllimtë edhe në 
këtë akt – ju synoni të mësoni rreth gjërave që bënë miqtë në kohën kur ju 
flinit. Pra kjo është një sjellje qëllimplotë. Përzjerja e sjelljeve automatike 
dhe të qëllimta e gjallëron konsumin tonë mediatik. Çfarë ju shtyn ju që të 
rrëshqisni në konsumim automatik të mediave? Kërkoni për shabllonet në 
përdorimin tuaj të mediave: cilët vende, njerëz, gjera, gjendje apo stimuj të 
tjerë  ju nxisin për të përdorur mediat?
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Teknologjia po e mëson trurin tonë që të mendojë në mënyrë sipërfaqësore 
dhe jo të thellë. Truri është plastik – ai përshtatet. Ky është një tipar i mirë, 
por njëherësh kjo do të thotë se shpërqendrimet e pafundme të pajisjeve 
celulare dhe përmbajtja mediatike që ato ofrojnë ditë e natë po e ritrajnon 
trurin tonë, por jo në mënyrën e duhur.

Një studim i ndërmarrë nga psikologia e Columbia University,  Betsy 
Sparrow dhe kolegët e saj (2001) arrin në përfundimin se ne kemi më pak 
gjasa të mbajmë mend informacionin aktual dhe jemi më të mirë në atë se 
ku mund ta gjejmë - sepse e dimë se mund ta gjejmë atë në internet në çdo 
kohë. Është linja jonë e vazhdueshme e shpëtimit. “Interneti është bërë një 
formë kryesore e kujtesës së jashtme ose transaktive, ku informacioni ruhet 
kolektivisht jashtë nesh,” shkruan ajo (f. 776).

Të gjitha këto shpërqendrime e bëjnë më të vështirë për trurin tonë të 
kuptojë se çfarë është relevante; duket se ne po e trajnojmë trurin që të jetë 
rregullisht i shpërqendruar nga devijimi i  më i fundit i vëmendjes (Ophir, 
Nass, & Wagner, 2009). Është paksa si puna e qenit që ndjek ketrat. Ja një! Ja 
edhe një tjetër! Uauu, edhe një tjetër... shpejt, merre!

Thinking 45

ATTENTIVE USER INTERFACES

As the number of devices with which we interact each day increases, tech-
nology experts are developing so- called “Attentive User Interfaces” (AUIs) 
that aim to support our finite attention by managing interruptions.

Microsoft researchers are working on technology to give our computers and 
communication devices the ability to sense our attention needs. Technology 
experts are exploring how to fuse together multiple streams of information 
from one’s laptop, smartphone and tablet, for example, in order to reduce 
distractions and interruptions. The goal would be to increase our ability to 
filter incoming information and make it easier to sustain attention.

AUIs can measure whether you’re at your computer, how close you are to a given 
screen, if you’re facing toward it or away from it, if your spoken words are giving 
a hint as to what task you are planning to do next and where your gaze is directed. 
It’s all in service to the scarcity and superficiality of our attention. Researcher 
Roel Vertegaal (2003) has likened these interfaces to a well- timed traffic light 

• Turn off notifications on your computer, tablet, watch, and any other      
   devices that ping, flash or vibrate.

• Go greyscale on your screen. It reduces the visual attractiveness.That makes
   it boring. Boring begets productivity.

• Remove all mindless apps from your home screen; only leave useful tools.

• Remove any social media from your phone. Or, install a website blocking 
   app that limits your time on social media or other distracting sites.

• Devote 20 minutes at a time to each task.

• Anticipate and try to fend off all distractions.  

• Stay committed to staying put.

Keep for Reference!

Tips to Get and Stay Focused
Sources: Akshay, n.d.; Nass, 2013

Këshilla për të qenë dhe për të qendruar i fokusuar

Burimi:  Akshay,	n.d.;	Nass,	2013

Mbajeni	si	referencë

•		 Fikni	njoftimet	(notifications)	në	kompjuterin,	tabletin,	orën	apo	në	çdo	lloj	
pajisjeje	që	sinjalizon,	vibron	apo	lëshon	sinjal	drite.

•		 Kthejeni	 bardh-e-zi	 ekranin.	 Kjo	 gjë	 e	 redukton	 tërheqjen	 prej	 ngjyrave.	
Dhe shkakton mërzitje. Mërzitja lind produktivitetin. 

•		 Hiqni	të	gjitha		aplikacionet	idiote	nga	ekrani;	lini	vetëm	ato	të	dobishmet.	

•		 Hiqni	 të	 gjitha	 mediat	 sociale	 nga	 telefoni.	 Ose	 instaloni	 një	 aplikacion	
bllokues	që	 e	 kufizon	kohën	 tuaj	 në	mediat	 sociale	 apo	në	 sajte	 të	 tjera	
shpërqendruese. 

•		 Kushtojini	20	minuta	secilës	punë	

•		 Përballoni	dhe	përpiquni	të	shmangni	të	gjitha	shpërqendrimet.	

•		Qëndroni	të	përkushtuar	e	të	patundur
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NDËRFAQET E VËMENDJES SË PËRDORUESIT

Me rritjen e numrit të pajisjeve me të cilat ne ndërveprojmë çdo ditë, 
ekspertët e teknologjisë po zhvillojnë të ashtuquajturat “Ndërfaqe të 
vëmendjes së përdoruesit” (NVP) të cilat synojnë të mbështesin vëmendjen 
tonë fundore përmes menaxhimit të ndërprerjeve.

Kërkuesit e Microsoft po punojnë në një teknologji që i pajis kompjuterat 
dhe pajisjet e komunikimit me aftësinë për të kuptuar nevojat e vëmendjes 
sonë. Ekspertët e teknologjisë po shohin mënyrat se si të shkrijnë në një 
transmetimet e shumëfishta të informacionit nga laptopi, celulari dhe tableti 
i një personi në mënyrë që të pakësohen shpërqendrimet dhe ndërprerjet. 
Qëllimi është që të rritet aftësia jonë për të filtruar informacionin hyrës duke 
e bërë më të lehtë mbajtjen e vëmendjes.

NVP-të mund të gjejnë nëse ju jeni në një kompjuter, sa larg jeni nga një 
ekran i dhënë, nëse e keni atë përballë apo prapa, nëse me zë ju jepni një 
komandë lidhur me punën që doni të bëni në vijim dhe ku është përqendruar 
vështrimi juaj. Gjithçka është në shërbim të skarcitetit dhe sipërfaqësisë së 
vëmendjes sonë. Studjuesi Roel Vertegaal (2003) i ka krahasuar këto ndërfaqe 
si sistem semafori i mirë-kronometruar i cili menaxhon në mënyrë efiçiente 
rrjedhën e trafikut duke përdorur sensorë në rrugë për të përcaktuar se ku 
do të shkojnë më pas përdoruesit. Kërkimi mbi NVP-të parashikon një botë 
në të cilën ato do të jenë të programuara për të bërë punët tona rutinë, në 
mënyrë që ne të fokusohemi në të menduarit e mprehtë dhe innovator – 
duke bërë që ne ta drejtojmë vëmendjen tonë diku tjetër.
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RISHIKIM I KAPITULLIT

•	 Kuptoni	se	pse	kompanitë	e	mediave	kanë	nevojë	të	tërheqin	vëmendjen	
tonë

•	 Shpjegoni	se	si	media multitasking ndikon tek njohja
•	 Kontrastoni	llojet	e	gjendjeve	të	vëmendjes
•	 Jepni	një	shembull	të	një	faktori	të	brendshëm	motivues	për	vëmendjen
•	 Krahasoni	përpunimin	automatik	me	atë	të	kontrolluar
•	 Përkufizoni	flluckat	e	filtrimit
•	 Jepni	një	shembull	të	serendipity në përdorimin e mediave
•	 Përshkruani	se	çfarë	bën	një	ndërfaqe	përdoruesi	e	vëmendshme

VEPRIMTARI

1. Identifikoni ngasësit tuaj të shpërqendrimit dhe përpiquni për disa ditë 
të zbatoni këshillat “Si të jeni dhe të mbeteni të fokusuar”. Më pas bëhuni 
bashkë me një shok dhe intervistoni njeri-tjetrin me kamera rreth 
suksesit, sfidave dhe reagimeve ndaj eksperiencës. Përdorni celularin 
për regjistrim dhe editoni videon me një program falas editimi (si Quik, 
Splice apo Adobe Premierë Clip)

2. Ndahuni në grupe nga tre dhe analizoni një reklamë aktuale të mirënjohur 
për përdorimin nga ana e saj të pajisjeve që tërheqin vëmendjen. 
Prezantoni analizën në grup.

3. Shkoni në https://bit.ly/2MëYZkf dhe shihni grafikat interaktive të 
polarizimit politik në Shtetet e Bashkuara; imazhet vizualizojnë ndarjen 
e madhe mes ideologjive liberale dhe konservatore në Twitter. Bëni një 
listë të pesë gjërave specifike që mund të bëni për të zgjeruar ekspozimin 
tuaj ndaj pikëpamjeve të ndryshme në rrjetet sociale dhe në uebsajtet 
informative dhe ato të lajmeve.

4. Kompletoni ushtrimin “E shkuara po ju telefonon”. Shkruani përgjigjet 
mes kordonëve telefonikë.
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E shkuara po ju telefonon

Kreditet: Ryan	Lewis

vështirësitë	kur	bënin	telefonata	në	distanca	të	largëta

sa i gjatë ishte kordoni i telefonit të tyre

mënyrat se si silleshin në telefon kur ishin fëmijë

rëndësinë e numëratorëve telefonikë përpara vitit 2000 

Për	të	vlerësuar	se	sa	e	ndryshme	është	jeta	në	shekullin	21	me	mediat	
digjitale,	gjeni	dikë	mbi	50	vjeç	dhe	pyeteni	për:

E shkuara po ju telefonon
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Verifikimi3
Si ta gjejmë një fakt dhe 
si ta kuptojmë që e kemi 
gjetur një të tillë

OBJEKTIVAT E MËSIMIT
Termat: Lajmet e rreme, karrem 
për klikime, algoritëm, arsyetimi i 
motivuar,	konfirmimi	i	paragjykuar,	
heuristika e disponueshmërisë, efekti 
i së vërtetës iluzore, efekti i turmës, 
e	vërteta,	besimi,	post-e	vërteta,	
boshllëku	i	të	dhënave.

•	 Të	njohim	llojet	e	çinformimit	dhe	
dezinformimit.

•	 Të	kuptojmë	pse	informacioni	i	
saktë është i rëndësishëm për një 
demokraci funksionale.

•	 Të	shpjegojmë	arsyet	për	rritjen	e	
çinformimit	dhe	dezinformimit.

•	 Të	përshkruajmë	paragjykimet	
e zakonshme kognitive që na 
ndihmojnë të gjejmë arsyet se pse 
njerëzit	bien	pre	e	çinformimit	dhe	
dezinformimit.

•	 Të	shpjegojmë	përse	teoritë	e	
konspiracionit janë të vështira për 
t’u kundërshtuar.

•	 Të	identifikojmë	qasjet	e	ndryshme	
për	 të	 adresuar	 çinformimin	 dhe	

LAJME TË SAJUARA

“Arrestohet fituesi i llotarisë sepse hodhi një 
sasi plehu në vlerën $200.000, në bahçen e ish-
shefit.”

Ky ishte titulli i një lajmi të rremë në World 
News Daily Report, një uebsajt satirik, në lidhje 
me hakmarrjen e një fituesi të llotarisë. Ky lajm 
pati numrin më të madh të shpërndarjeve, 
pëlqimeve, komenteve dhe klikimeve në 
Facebook në vitin 2018, sipas një analize të 
Buzz- Feed News (Silverman & Pham, 2018).

Më shumë se 2,38 milionë njerëz ndërvepruan 
me këtë histori të trilluar!

Lajmi i rremë shoqërohej gjithashtu me një 
foto ku “fituesi i llotarisë” shfaqej duke qeshur, 
kurse në realitet ishte fotoja e një njeriu i 
cili u arrestua sepse dyshohej për drejtimin 
e makinës nën ndikimin e alkoolit. Në një 
deklaratë mohimi në faqen e internetit të 
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njerëzit në subreddit, i cili është një forum i platformës së internetit Reddit 
që i dedikohet një teme specifike, debatuan mbi veprimin e hatashëm të 
fituesit të llotarisë së rreme, si dhe mbi vërtetësinë e postimit; me fjalë të 
tjera, njerëzit e mbajtën gjallë këtë histori. (Jepini, po ju jap një moment 
për të rimarrë të gjitha batutat që mund të lidhen me këtë histori të stisur: 
histori m..., ky lajm qelbet erë....) )

Siç mund ta kuptoni, ka një arsye pse mashtrimet dhe “lajmet” e rreme 
tërheqin kaq shumë vëmendje në internet; shpeshherë janë zbavitëse. Por 
gjithashtu i hutojnë disa njerëz. Ndonjëherë, kaosi i informacionit dëmton 
individët, nxit mospajtimin që shpie në dhunë, ose krijon trazira mbi 
përfundimin e zgjedhjeve elektorale. Në fakt, një në dy njerëz (54 përqind) 
në të gjithë globin janë të shqetësuar mbi çfarë është e vërtetë apo e rreme 
në internet (Newman, 2018). A jeni ju një prej tyre?

Ky kapitull i hedh një vështrim më të detajuar gamës së gjerë të informacionit 
në zgjedhjet tona mediatike.

Ne shqyrtojmë rolin tonë si konsumatorë, krijues dhe qytetarë në lidhje me 
informacionin. Ne kërkojmë të dijmë si të dallojmë një fakt nga një sajesë, 
arsyen pse dezinformimi po zgjerohet dhe arsyet pse njerëzit bien pre e 
çinformimit.

LLOJET E Ç’INFORMIMIT DHE TË DEZINFORMIMIT

Në vitin 2017, Collins Dictionary e cilësoi termin “fake news” (lajm i 
rremë) si fjalën e vitit. Por termi “lajm i rremë” është një emërtim i gabuar. 
Lajmet e rreme nuk janë aspak lajme; ato janë çinformime të qëllimshme të 
krijuara për të tërhequr vëmendjen e publikut dhe për të gjeneruar para për 

Sa të shqetësuar jeni për 
informacionet që nuk janë të 
besueshme	dhe	për	lajmet	e	rreme?	
Pse	mendoni	 se	 ky	 fenomen	 është	
kthyer	në	një	problem	të	madh	për	
botën	sot?

dezinformimin nga kompanitë e 
teknologjisë, qeveria, organet e 
lajmeve dhe përpjekjet edukative.

•	 Të	njohim	teknikat	themelore	të	
kontrollit të fakteve.

World News thuhej se, “faqja merr përsipër...
të gjitha përgjegjësitë për natyrën satirike 
të artikujve të saj dhe për natyrën fiktive të 
përmbajtjes së tyre” (2019).

Ndonëse fjala “satirik” do të thotë të tallesh 
ose të bësh parodi, ky lajm tërhoqi aq shumë 
vëmendje saqë një ditë pasi u postua, Snopes 
- uebsajti që kontrollon faktet - e vlerësoi 
atë si të rremë. (Meqë ra fjala, mund të 
shihni videon e demaskimit të këtij lajmi nga 
Snopes këtu: http://bit.ly/2YaJi4u.) Ndërkohë, 
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njerëzit që i krijojnë. Nuk ka asnjë tipar të gazetarisë në 
përmbajtjen e tyre.

Shumë njerëz përdorin termin “lajm i rremë” kur 
në të vërtetë iu referohen lajmeve me të cilat 
nuk pajtohen. Shqyrtoni këtë listë të pjesshme 
të faqeve me lajme të rreme, të krijuar nga 
PolitiFact dhe Facebook: http://bit.ly/2Dg3Rn7.

Sigurisht, ne të gjithë kemi hasur në raste 
gazetarie të dobët dhe në raportim të njëanshëm. 
Ka disa nivele informacioni dhe lajmesh jo cilësore që 
shpërndahen në internet, por nuk janë të gjitha keqdashëse 
apo qëllimisht të pasakta. Ja një përmbledhje e llojeve të ndryshme të 
informacionit në internet.

Satirë/Parodi: Përdorimi i ironisë, humorit dhe i ekzagjerimit për të nxjerrë në 
pah ose për të kritikuar dobësitë apo budallallëqet, veçanërisht në ngjarjet 
aktuale dhe në politikë. (Shembull: Faqja e lajmeve satirike The Onion.)

Gazetaria e fabrikuar: Raportime pa burim ose me burime të sajuara, me shkrime 
që kanë standarde minimale verifikimi. (Shembull: The New York Post.)

Shumë njerëz 
e përdorin termin 

“lajm i rremë” kur në 
të vërtetë u referohen 

lajmeve me të cilat 
nuk pajtohen.

34%

42% 60%

67%

45%

48%

65%

31%

26%

23% 22%

39%

Përqindja e të anketuarve të ekspozuar ndaj 
secilit lloj të çinformimit në javën e fundit 

në tregjet e 37 vendeve të ndryshme.

Proporcioni i njerëzve që janë 
jashtëzakonisht të shqetësuar për secilin 

lloj të çinformimit
Gazetari	e	dobët

Satirë

Ekspozimi	ndaj	çinformimit
Burimi: Reuters	Institute	Digital,	News	Report	2018

Lajme ku faktet manipulohen për t’i 
shërbyer	një	qëllimi	të	caktuar

Tituj	që	duken	si	lajme	por	që	në	fakt
janë reklama.

Përdorimi	i	termit	lajm	i	rremë	për	të	
diskredituar mediat e lajmeve

Lajme që janë krejtësisht të sajuara për 
arsye tregtare apo politike
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Gazetaria e njëanshme: Raportime që favorizojnë njërin këndvështrim 
mbi të tjerët përmes përzgjedhjes së lajmit, përzgjedhjes së burimit dhe/
ose pëzgjedhjes së fjalës që kërkon të ngjallë emocion ose të luajë me 
stereotipet. Disa media nuk janë të besueshme, por të tjera kanë një 
historik të provuar me raportime të mbështetura në fakte. [Shembuj: Faqja 
e monitorimit të sajteve Media Bias/Fact Check e rendit Mother Jones si 
media e qendrës së majtë dhe me vlerësime të larta për raportimin e 
mbështetur në fakte (Media Bias/Fact Check, 2019) dhe National Review 
e cilëson si media të krahut të djathtë dhe me vlerësime të përziera për 
raportimin e mbështetur në fakte (Media Bias/Fact Check, 2018).]

Reklama çorientuese: Këto reklama shpesh shfaqin tituj të krijuar si 
karrem (clickbait)  për t›ju joshur të klikoni linkun duke ju sugjestionuar 
me informacione provokuese. Këto linqe shpeshherë të dërgojnë drejt 
përmbajtjeve të padëshiruara, drejt ndonjë prezantimi shitjeje ose 
drejt përmbajtjeve të dyshimta. (Shembuj: Reklama e maskuar si lajm, 
siç është historia që tregon se “Si një njeri e kapërceu frikën e tij nga 
fluturimi” që rezulton të jetë një reklamë për ilaçet kundër ndjesisë së 
të vjellit. Ose, reklama të ndryshme për dieta që premtojnë rezultate të 
mahnitshme në pak ditë dhe që paraqesin një listë të padobishme me 
këshilla rreth dietës ushqimore.)

Tri përkufizimet e mëposhtme të llojeve të ndryshme të informacionit vijnë 
nga një raport për Këshillin e Evropës (Wardle & Derakhshan, 2017, f. 20) i 
titulluar shkurt «Çrregullimi i informacionit»:

Çinformimi: “Informacion që është i rremë, por jo i krijuar me qëllim 
që të shkaktojë dëme.” Njerëzit që ndajnë material çinformues shpesh 
besojnë se informacioni që po ndajnë është i vërtetë. Çinformimi shpesh 
karakterizohet nga lajmet e bujshme dhe hedhja e shpejtë e informacionit 
para se të kontrollohet për saktësi. (Shembull: Çinformimi që përfshinte 
gjuhën e urrejtjes dhe propagandën luajti një rol në dhunën kundër 
myslimanëve Rohingya në Mianmar (Do, 2018).) 

Dezinformimi: “Informacion që është i rremë dhe i krijuar qëllimisht për të 
dëmtuar ose çorientuar një person, grup shoqëror, organizatë ose vend.» 
(Shembull: «Pizzagate», një teori konspirative e dekonspiruar që filloi me 
një postim në Facebook, vazhdoi në Twitter dhe u bë virale me ndihmën e 
uebfaqeve të ekstremit të djathtë Breitbart dhe Info-Wars (Robb, 2017).)

Keqinformimi: “Informacion që bazohet në realitet dhe përdoret për t ‹i 
shkaktuar dëm një personi, organizate ose vendi.» (Shembull: Një lajm 
që zbulon se dikush është transgjinor pa patur lejen e tyre dhe/ose pa 
qenë ky informacion me rëndësi për interesin publik.)
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PSE DUHET TË BËJMË KUJDES

Përhapja e çinformimit dhe e dezinformimit ndikon shoqërinë në tërësi. Për 
të pasur zgjedhje të lira dhe të pavarura, burimi transparent i informacionit 
ka rëndësi thelbësore. Për një planet të shëndetshëm, informacioni që 
mbështetetet në faktet që lidhen me zgjidhjet për të pasur energji të pastër, 
është i rëndësishëm. Për të pasur lagje të sigurta, raportimi i saktë dhe i 
bazuar në prova është gjithashtu i rëndësishëm.

Ne duhet të shfaqim interes për besueshmërinë e informacionit sepse ne 
meritojmë më shumë se lajmet e rreme që kërkojnë të luajnë me padijen tonë. 
Gjithashtu, si krijues, nëse ne përdorim pa vetëdije informacion të pasaktë për 
të argumentuar një tezë, atëherë ne humbasim besueshmërinë. Çinformimi 
është gjithashtu i dëmshëm për shëndetin e njerëzve, e thënë kjo jo në mënyrë 
të figurshme; faqet e internetit që lidhin në mënyrë të rreme vaksinimet e 
fëmijërisë me autizmin janë një shembull i këtij fenomeni. Gjithashtu, lajmet 
dhe informacionet e sakta na sjellin dobi dhe na ndihmojnë në jetën tonë të 
përditshme, duke nisur që nga informimi se ku të votojmë deri te informacioni 
për ligjet e reja, siç është ai për legalizimin e marijuanës.

Për shkak se dëmton demokracinë Çinformimi në botën në zhvillim 
ka shkaktuar dhunë dhe ka rritur tensionet, theksohet në këtë artikull nga 
Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtë, një OJF me bazë në SHBA:

Në vendet që tashmë vuajnë nga tensionet etnike, çinformimi mund të 
përkeqësojë tensionet dhe të gjenerojë dhunë. Ndoshta rasti më i njohur 
i kësaj dukurie, është mënyra se si Facebook-u u përdor në Mianmar për 
të nxitur dhunën kundër Rohingya-ve. Por rasti i Mianmarit nuk është një 
anomali: Në Sri Lanka, thashethemet në internet kanë bërë që budistët 
të sulmojnë myslimanët; në Nigeri, imazhet nxitëse në Facebook kanë 
bërë që të rinjtë Berom të pëndjekin myslimanët Fulani; në Indi, lajmet 
e rreme në WhatsApp kanë shkaktuar një sërë incidentesh të dhunshme 
kundër folësve të dialektit hindi. Këta shembuj bëjnë të qartë se si 
rreziku i çinformimit është bërë një sfidë shoqërore që kërkon veprim jo 
vetëm nga kompanitë teknologjike, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe 
përdoruesit e internetit, por edhe nga qeveritë.

(Sanchez, 2019, paragrafi 3)

Ka edhe shumë shembuj të përpjekjeve për të krijuar kaos informativ: 
Sipas zyrtarëve të inteligjencës amerikane, çinformimi dhe dezinformimi 
i udhëhequr nga Rusia, si dhe fushatat ruse të hakimit, shënjestruan 
zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2016, më konkretisht fushatën 
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e kandidates demokrate Hillary Clinton (USA vs. IRA, 2018). Ka të ngjarë 
që hakerat dhe troll-ët rusë që krijuan faqe me lajme mashtruese dhe me 
përmbajtje ekstreme në internet të kenë ndihmuar në fitoren e presidentit 
amerikan Donald Trump ndaj Hillary Clinton, thotë autorja dhe drejtoresha 
e Annenberg Public Policy Center, Kathleen Hall Jamieson (2018).

Gjithashtu, në Mbretërinë e Bashkuar, më shumë se 150,000 llogari në Twitter 
në gjuhën ruse postuan mesazhe në anglisht që synonin të inkurajonin 
frikën ndaj myslimanëve dhe emigrantëve si pjesë e një fushate për largimin 
e Britanisë nga Bashkimi Evropian (Kirkpatrick, 2017). Postimet ishin 
qëllimisht mashtruese dhe sensacionale.

Sepse ne jemi pjesë e problemit  Në të vërtetë, ne duhet të 
interesohemi për verifikimin sepse studimet tregojnë se përdoruesit e 
internetit nuk janë në gjendje të vlerësojnë saktësinë e informacionit në 
internet, dhe janë, në fakt, përgjegjës për përhapjen e çinformimit.

Sarah McGrew dhe kolegët e saj në Universitetin e Stanfordit u kërkuan 
studentëve në shkollën e mesme dhe në kolegj që të kryenin një seri analizash 
të informacionit në internet. «Përmes detyrave dhe notave, studentët u 
përpoqën të vlerësonin në mënyrë efektive pretendimet, burimet dhe provat 
në internet.” (2018, f. 165). Studiuesit arritën në përfundimin se  “shumica 
e studentëve nuk morën në konsideratë faktin se kush e kishte krijuar 
përmbajtjen, nuk i konsideruan provat e paraqitura dhe nuk u konsultuan 
me burime të tjera për të verifikuar pretendimet” (f. 183).

Informacioni i rremë shpërndahet shumë herë më shpejt, më larg, më thellë 
dhe më gjerësisht se ai i vërtetë, në të gjitha kategoritë e informacionit - 
raportojnë autorët e një studimi të botuar në revistën Science (Vosoughi, Roy, 
& Aral, 2018). Studimi shqyrtoi rreth 126,000 thashetheme të përhapura nga 
afërsisht 3 milionë njerëz. Studjuesit zbuluan se 1 përqind e thashethemeve 
që patën shpërndarjen më të gjerë u përhap në mesin e 1,000 deri 100,000 
njerëzve, në varësi të risisë dhe emocionit që injektonin lajmet. Varianti i 
vërtetë për lajmet rrallë herë arriti në mbi 1,000 njerëz. Ato që u përhapën 
më shumë ishim lajmet e rreme politike.

Nëse mendoni se robotët kompjuterikë të cilët thjesht ndjekin një algoritëm 
(një grup hapash të përdorur për të zgjidhur një problem ose llogaritje) 
nxitën përhapjen e lajmeve të rreme, e keni gabim. Artikulli i “Science” 
zbuloi se lajmet e rreme dhe të vërteta u përhapën me ritme të njëjta 
nga robotët kompjuterikë. Kjo do të thotë se ne njerëzit ishim ata që po 
përhapnim lajmet e rreme.
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Këshillë: Analizoni imazhet. 

Faqet e pandershme marrin një imazh nga një 
kohë dhe/apo vend tjetër dhe e risjellin ose e 
keqpërdorin në mënyrë që një artikull i rremë 
të duket sa më i vërtetë dhe i besueshëm. Ose, 
ata e manipulojnë imazhin për të vërtetuar 
një tezë, si p.sh. shtojnë numrin e njerëzve për 
ta bërë një turmë të duket më e madhe teksa 
mbështesin një person apo kauzë. Verifikoni 
kreditet për një fotograf dhe/ose agjenci la-
jmesh, si dhe kërkoni për datën dhe periudhën 
kohore të ngjarjes.
Pyetje: A ka detaje treguese kjo foto? Nëse 
artikulli thotë se ky imazh është nga një vend 
specifik, a përputhet ajo që po shihni me idenë 
tuaj për atë vend?
Mjeti Teknologjik: Përdorni Google Street 
View ose Yandex Maps për të krahasuar një 
imazh me vendin e vërtetë.
Pyetje: Po moti në imazh, a përputhet me atë 
në fotot e tjera apo me parashikimin e asaj dite?

Mjeti Teknologjik për Përgjigjen: Përdorni “Weather 
Underground” për parashikime historike të motit që 
datojnë dekada më parë. (Klikoni në butonin “More” 
për të shfaqur një menu më të detajuar.)
Pyetje: Ku është shfaqur tjetër kjo foto?
Mjeti Teknologjik për Përgjigjen: Për imazhe 
të palëvizshme, bëni një kërkim pas në kohë të 
imazhit. Nëse jeni duke përdorur Google Chrome 
si shfletues interneti, vendosni kursorin mbi 
fotografi dhe klikoni me të djathtën (bëni një 
control-click në një kompjuter Mac). Klikoni 
butonin “ Search Google” për të kërkuar imazhin. 
Bing, Yandex dhe TinEye gjithashtu realizojnë 
kërkimin pas në kohë të imazhit.
Pyetje: Si mund të analizoj një video?
Mjeti Teknologjik: Provo YouTube DataViewer të 
Amnesty International për verifikimin e videove. 
Ose, bëni një screenshot të videos dhe ngarkojeni 
atë në një kërkim pas në kohë të imazhit.

Pse njerëzit krijojnë çinformim? Arsyeja parësore janë klikimet. Krijuesit e 
informacioneve të rreme postojnë materiale që luajnë me emocionet dhe 
besimet e përdoruesve. Për disa krijues, është e mjaftueshme që mesazhet 
e tyre ideologjike të shihen nga publiku. Po në të shumtën e rasteve, këta 
krijues të informacioneve të rreme synojnë paratë.

Faqet e uebit që përfshijnë reklama nënkuptojnë që me çdo klikim, krijuesi 
fiton të ardhura. Sa më shumë klikime, aq më shumë para.

Sepse ne jemi ajo që komunikojmë Rritja e çinformimit dhe e 
dezinformimit ndonjëherë mund të duket sikur vjen nga politika partizaniste 
apo nga konfliktet globale për pushtet, por në fakt është një ballafaqim tepër 
personal. Pse? Çrregullimi i informacionit i adresohet thelbit të të qenit njeri, 
pasi ai ndikon aftësinë tonë për të komunikuar. Komunikimi është thelbësor 
për çka ne jemi. Njerëzit janë qenie shoqërore; ne përdorim komunikimin 
për të përkufizuar veten dhe të tjerët.

Studiuesi James W. Carey (1992) shkruan se komunikimi është më shumë 
se një shkëmbim pragmatik informacioni - më shumë se sa mesazhet që 
thonë “në ç ‘orë?” apo “ku?”. Carey shkruan se komunikimi është si një ritual. 
Komunikimi është një ritual që synon “drejt mirëmbajtjes së shoqërisë përtej 
kohës; jo akti i komunikimit të informacionit, por përfaqësimi i besimeve 
të përbashkëta... ceremonia e shenjtë që mbledh individët në bashkësi dhe 
komunitet” (f. 18).
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https://www.ulr.com Këshillë: Shikoni URL-në.

Duhet të keni një mentalitet që 
e konsideron burimin si parësor, 
dhe jo përmbatjen. Kur kryeni kërkim në 
internet, përqendrohuni në domeinet e 
bashkëvendosura në secilin nga rezultatet e 
motorit të kërkimit. Disa uebfaqe që merren 
me çinformim do të përpiqen t’ju mashtrojnë 
me një URL që është shumë e ngjashme me 
atë të një burimi të besueshëm lajmesh.

Pyetje: Si ta kuptoj nëse artikulli që po shikoj është 
nga një burim i ndershëm?
Mjeti Teknologjik: Futni URL-në e faqes së uebit në 
një kërkim të domenit siç është Whois. Ose, në një 
listim kërkimi duke përdorur shfletuesin e internetit 
Chrome, zgjidhni tekstin kryesor dhe klikoni me të 
djathtën e mausit tuaj (control-klik në një kompjut-
er Mac) dhe zgjidhni opsionin Search Google për 
tekstin e selektuar. Kjo do t’ju ndihmojë të shihni 
shkrime të tjera rreth ndodhisë që po kërkoni.

Këshillë: Ji skeptik.

Nëse një artikull, imazh ose postim 
ju bën të ndjeni një emocion të fortë, atëhere 
bëni një ndalesë; faqet super-partiake në veçanti 
përdorin gjuhë të fortë dhe tituj sensacionalë 
për të joshur audiencën. Treguesit e shpejtë që 
tregojnë se një lajm është i vlefshëm përfshijnë: 
Burimet e përmendura, citimet dhe dokumentet 
me link; gramatika dhe drejtshkrimi i saktë; 
informacioni i kontaktit me autorin e lajmit.
Pyetje: Si t’i kontrolloj citatet e dyshimta?
Mjeti Teknologjik: Vendosni frazën në një 
motor kërkimi për të parë se ku tjetër është 

përdorur; nëse shumë faqe uebi të errëta shfaqen, 
atëherë kjo është një e dhënë mbi besueshmërinë 
e burimit. Ose një e dhënë gjithashtu mund të jetë 
mungesa e faqeve të tjera me këtë informacion. 
Shikoni nëse citati është nxjerrë nga konteksti për 
të mjegulluar kuptimin e tij.
Pyetje: Po sikur e gjithë historia të duket e 
dyshimtë?
Mjeti Teknologjik: Kërkoni për faqe të tjera të 
lajmeve që e përmendin këtë lajm. Nëse është 
vërtetë lajm i bujshëm, do të shfaqet në faqe të 
tjera të verifikuara lajmesh.

Ne kemi nevojë për komunikim efektiv dhe autentik për të pasur kohezion 
në komunitet. Si shoqëri, informimi dhe dialogu na ofron mjete për të marrë 
vendime kolektive. Imazhet e mësipërme ofrojnë këshilla për t’ju ndihmuar 
të testoni shpejt vërtetësinë e imazheve dhe të informacionit në internet në 
mënyrë që të kontribuoni në komunikimin e informuar që është aq thelbësor 
për një shoqëri të shëndetshme.

INFORMACIONI ONLINE DHE MOSBESIMI I PUBLIKUT 
TEK LAJMET

Informacione të dëmshme dhe të rreme ka pasur gjithmonë rrotull, por 
qasja e kaq shumë njerëzve në platformën e internetit ka bërë të mundur 
që këto informacione të kenë një rrugë të lirë dhe të lehtë për të arritur 
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një audiencë globale. Lehtësia (pa redaktorë ose verifikues informacioni), 
shpejtësia (informacioni mund të bëhet viral brenda disa orëve) dhe natyra 
publike e përhapjes në Internet (bota në majë të gishtërinjve tuaj)  i ka dhënë 
një dimension të ri problemit të vjetër të çinformimit dhe rolit të tij në 
shoqëri. Për të kuptuar më mirë se si një lajm i rremë u bë viral, lexoni këtë 
lajm nga New York Times: https://nyti.ms/2jnKTTP.

Numri i njerëzve që po përdorin mediat sociale për t’u informuar është 
në rënie; në veçanti, përdorimi i Facebook ka rënë në Shtetet e Bashkuara, 
Mbretërinë e Bashkuar dhe Francë sipas Digital News Report në 2018-tën. 
Në vend të mediave sociale, njerëzit po përdorin më së shumti aplikacionet 
e mesazheve për t’u informuar me lajmet e ditës, me shumë gjasë për 
shkak të natyrës private dhe më pak ballafaquese të këtyre aplikacioneve. 
Aplikacione të tilla si WhatsApp përdoren gjerësisht në Malajzi, Brazil dhe 
Turqi, ndërsa Instagrami dhe Snapchat shfaqin përdorim global. Teksa 
platformat që përdoren për të aksesuar informacion në internet mund të 
jenë duke ndryshuar, kjo nuk do të thotë se informacioni po bëhet më pak i 
ndikuar nga manipulimi.

Mosbesimi ndaj mediave të lajmeve  Gjatë afro 20 viteve të fundit, 
besimi i njerëzve në raportimin e mediave masive në Shtetet e Bashkuara ka 
ardhur në rënie (Sift, 2016). Në nivel global, niveli i besimit që njerëzit kanë 
tek shumica e lajmeve që hasin në të shumtën e kohës është rreth 44 përqind, 
zbulon raporti i Reuters. Raporti deklaron se 62 përqind e të anketuarve në 
Finlandë deklaronin se besonin në pjesën më të madhe të lajmeve, ndërsa 
Koreja e Jugut kishte nivelin më të ulët të besimit me 25 përqind.

Fakti që ne kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi qenie partizane nuk e 
përmirëson situatën. Në Shtetet e Bashkuara, hendeku ndërmjet kahjeve të 
kundërta dhe radikale të opinionit rreth çështjeve kryesore, si diskriminimi 
racor, emigracioni, homoseksualiteti dhe fuqia ushtarake është zgjeruar së 
tepërmi, veçanërisht nga viti 2016 e më pas (Pew, 2017). Vlerat personale 
mund të ndikojnë në informacionin që njerëzit zgjedhin të pranojnë si të 
vlefshëm dhe të saktë. Gjithashtu, shumë njerëz përtojnë të mendojnë, 
kështu që, nëse mesazhi i titullit të një lajmi i tërheq, ata e besojnë dhe e 
shpërndajnë.

Megjithatë, lajmet lokale janë një lloj porti në mes të kësaj stuhie mosbesimi. 
Një sondazh i Poynter Media Trust zbulon se 76 përqind e amerikanëve 
në të gjithë spektrin politik besojnë në një masë “të madhe” ose “të 
konsiderueshme” tek lajmet e televizionit lokal të komunitetit të tyre dhe 
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73 përqind mendojnë njësoj dhe për gazetat lokale (Guess, Nyhan, & Reifler, 
2018, f. 6). Fatkeqësisht, agjencitë lokale të lajmeve, veçanërisht në Shtetet e 
Bashkuara, Kanada dhe Mbretërinë e Bashkuar, po dështojnë. Pjesërisht për 
shkak të humbjes së të ardhurave nga reklamat dhe shkurtimit të stafeve nga 
ana e redaksive, të cilat ose i konsolidojnë stafet e tyre ose mbyllin tërësisht 
aktivitetin (Wardle & Derakhshan, 2017).

PARAGJYKIMET E NJOHJES DHE KAOSI I INFORMACIONIT

Aftësitë njohëse të njerëzve janë ndër arsyet kryesore që çinformimi dhe 
dezinformimi janë duke zaptuar një terren të madh në vetëdijen publike. 
Qytetarët mund ta zgjedhin vetë informacionin që marrin duke u bazuar 
në atë që besojnë. Për shkak se shumë nga burimet e sotme të lajmeve dhe 
informacionit janë me bindje të specifikuara, njerëzit mund të përshtasin 
opsionet e lajmeve që ata marrin përmes kërkimit në internet, në mënyrë të 
tillë që informacione të cilat kanë përmbajtje të ngjashme me bindjet e tyre 
t›u shfaqen në krye të rezultateve të kërkimit.

Kaosi bashkëkohor i informacionit krijohet kur këtyre mekanizmave të 
marrjes së lajmeve përmes internetit iu shtohen edhe paragjykimet e 
natyrshme të të menduarit tonë. Disa nga paragjykimet kognitive të një 
rëndësie të veçantë janë:

•	 Ne	 përdorim	 arsyetimin e motivuar për të nxjerrë përfundimet që 
duam nga informacioni, pavarësisht nëse informacioni është i besueshëm 
ose jo. Ne e bëjmë këtë për të shmangur mospërputhjen kognitive dhe 
përballjen me informacionin që bie në kundërshtim me opinionet tona, 
veçanërisht informacionin që sfidon vetëqënien ose mirëqenien tonë.

•	 Konfirmimi i paragjykuar përshkruan prirjen tonë për të vënë re dhe 
për të vlerësuar më shumë ato informacione që mbështesin besimet 
tona. Ne funksionojmë me këtë parim aq sa arrijmë të injorojmë ose të 
zhvlerësojmë informacionet e tjera që i hedhin poshtë këto besime.

•	 Heuristika e disponueshmërisë përshkruan se si informacioni i hasur 
shpesh mund të duket më i besueshëm, ose të paktën më i lehtë për t›u 
kujtuar. Lehtësia e ndërmendësimit të këtij lloj informacioni na bën 
të mendojmë se është më i rëndësishëm se një informacion që nuk ka 
të ngjarë ta mbajmë mend. (Heuristika është si një rrugë e shkurtër 
mendore; ndodh për shkak të kohës së kufizuar, njohurive të kufizuara, 
kapacitetit mendor të kufizuar dhe, nganjëherë, motivimit të kufizuar 
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për ta përqendruar vëmendjen tonë tek një temë e caktuar.) Sa më shumë 
që një lajm i rremë komentohet dhe ndahet, aq më shumë herë e shohin 
njerëzit. Dhe sa më shumë here ta shohin njerëzit këtë lajm, aq më shumë 
ata e kujtojnë, gjë që nënkupton tek mendja e përdoruesit se rikujtimi i 
lehtë po sinjalizon një informacion të rëndësishëm. 

•	 Në	mënyrë	 të	 ngjashme,	 një	 tjetër	 rrugë	 e	 shkurtër	mendore	 që	 futet	
në punë kur hasemi me lajme të shumë përhapura është efekti i së 
vërtetës iluzore, i cili përshkruan se si ekspozimi i përsëritur ndaj një 
informacioni të caktuar çon në besimin ndaj saktësisë së tij. Hulumtimet 
tregojnë se përsëritja e theksuar e informacionit e bën atë më të 
besueshëm për njerëzit. Me sa duket, familjariteti çon në besueshmëri 
- edhe kur ne kemi një farë vetëdije mbi këtë fenomen (Fazio, Brashier, 
Payne, & Marsh, 2015).

•	 Ne	 përdorim	 gjykimet	 e	 të	 tjerëve	 si	 bazë	 për	 besimin	 tonë.	 Efekti 
“bandwagon” i shtyn njerëzit të shpërndajnë një informacion kur 
shohin se numri i atyre që tashmë e kanë ndarë ose pëlqyer është i lartë. 
Ky efekt është një fenomen psikologjik që përshkruan se si njerëzit bëjnë 
diçka që e bëjnë të tjerët, pa menduar nëse ky veprim është në përputhje 
me besimet e tyre ose jo. Problemi është se disa nga ata “njerëz” të cilët 
shpërndajnë diçka nuk janë njerëz realë; ata janë robotë, ose “bots”, 
që kanë për qëllim të fryjnë artificialisht rëndësinë e një produkti ose 
informacioni. Ndoshta do të ishte më mirë të quhej Instinkti i Robotëve 
(efekti “botwagon”). (O, meqë ra fjala, po qe se doni të kontrolloni nëse 
një ndjekës në Twitter është një “bot”, vendosni emrin e llogarisë së tij në 
Botometrin e Universitetit Indiana.)

E vërteta përkundër besimit Sipas Fjalorit Merriam-Uebster, e 
vërteta është bashkësia e objekteve, ngjarjeve dhe fakteve reale. Besimi është 
pranimi se diçka është e vërtetë dhe reale. Është pikërisht ky përkufizimi i 
fundit - besimi - që po shkakton shumë probleme në shoqërinë tonë digjitale. 
Njerëzit duan aq shumë të besojnë se diçka është e vërtetë, saqë mund të 
vendosin nëse ajo është e vërtetë, pavarësisht se ka prova kundërshtuese 
(ose mungesë provash në tërësi). Ndalni për një moment dhe mendoni për 
burimet e lajmeve dhe informacionit që ju besoni - pse iu besoni atyre?

Termi “post-e vërteta” (post-truth) zbulon thelbin e dallimit midis të vërtetës 
dhe besimit. “Post-e vërteta” është përdorur shpesh që nga viti 2016, kur 
Oxford Dictionaries e shpalli atë fjalën e vitit. Termi kumton se faktet janë 
më pak ndikuese në formimin e opinionit publik krahasuar me thirrjet 
bindëse drejtuar emocioneve ose besimeve tona. Kështu, për shembull, 
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thirrjet ndaj ndjenjave anti-emigrante mund të nxisin frikën e njerëzve ndaj 
rritjes së kriminalitetit si pasojë e emigracionit ndërkohë që të dhënat nuk e 
mbështesin pretendimin. Studimet tregojnë se në Shtetet e Bashkuara, nuk 
ka asnjë lidhje ndërmjet emigracionit dhe krimit - përveçse në mendjet e 
njerëzve (Flagg, 2018).

Opinioni i maskuar si lajm Artikujt e opinionit që paraqiten përgjatë 
mediave të ndryshme kërkojnë t’i bindin konsumatorët për një pikëpamje të 
veçantë përmes argumentit dhe zgjedhjes së fjalëve e shembujve të caktuar. 
Artikujt e opinionit duhet të bazohen në fakte dhe raportime, dhe nuk duhet 
të keqinterpretojnë pikëpamjet e kundërta me tezën që argumentojnë. 

Lajmet e raportuara nuk janë shkrime të bazuara në opinion dhe nuk duhet 
të përfshijnë gjykime. Gazetarët munden dhe duhet të shkruajnë lajme me 
autoritet, sepse ata kuptojnë thellësisht çështje të caktuara, por kjo nuk 
do të thotë se gazetarët duhet të ofrojnë një zgjidhje apo të dalin në një 
përfundim. Ata duhet vetëm të paraqesin qartë pjesët e një ngjarjeje, në 
mënyrë që shikuesi ose dëgjuesi të mund të kuptojë të gjitha faktet përkatëse. 
Një opinion ju tregon thjesht mendimin e autorit rreth një teme; është një 
gjykim që nuk bazohet domosdoshmërisht në fakte apo njohuri. Një analizë 
është një interpretim ose diskutim nga një ekspert i fushës në lidhje me një 
çështje të caktuar të lajmeve; ajo mundet - ose jo - të përmbajë qëndrimin 
e analistit në lidhje me këtë çështje. Ndërsa një lajm ju tregon rreth një 
ngjarje që ka ndodhur dhe përfshin të dhëna faktike me sa më shumë prova 
mbështetëse që të jetë e mundur.

Qendra për Literacinë e Lajmeve në Universitetin Stony Brook këshillon 
ekspertët e lajmit të bëjnë dallimin midis pohimit dhe verifikimit. Pohimi 

thjesht pretendon se diçka është e vërtetë ose e drejtë, verifikimi 
jep prova ose fakte mbështetëse. “Pohimi mediokër është 

rezultat i kërkimit të mënyrave për t’i dhënë vërtetësi 
axhendës politike në një audiencë specifike. Ky 

lloj pohimi ka tendencë të theksojë besimet dhe 
emocionet mbi provat dhe faktet” (Center for 
News Literacy, 2019).

Ta zëmë se një lajm citon një politikane, e cila 
në mënyrë të njëanshme pretendon se një plan 

i ri i kujdesit shëndetësor do të jetë me pasoja të 
tmerrshme për qytetarët, por ajo nuk ofron fakte 

mbështetëse për pretendimin e saj. Ajo nuk mundet 

Pohimi	
thjesht 

pretendon se 
diçka	është	e	vërtetë	
ose	e	drejtë,	verifikimi	

jep prova ose fakte 
mbështetëse.
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të ofrojë një provë konkrete, përtej pohimeve se do të ketë përhapje masive 
sëmundjesh dhe kasaphanë të përgjithshme shëndetësore. Në qoftë se pohimi 
do të lejohet të mbetet pjesë e lajmit, raportimi duhet gjithashtu të vërejë se 
politikania nuk mundi të ofronte fakte mbështetëse për pohimin e saj.

Qendra gjithashtu këshillon përdoruesit të jenë të aftë të bëjnë dallimin 
midis provës dhe përfundimit, kjo e fundit është një lidhje shkak-pasojë e 
nënkuptuar por jo një lidhje shkak-pasojë e provuar ose legjitime. Shembull 
i kësaj do të ishte një artikull që citon një pseudo-shkencëtar, i cili pohon se 
vaksinat e fëmijërisë shkaktojnë autizëm, pretendim i cili nuk është i vërtetë. 
Ai mund të përdorë një lidhje të nënkuptuar shkak-pasojë për të vërtetuar 
pretendimin e tij: Shumica e foshnjave i marrin vaksinat rutinë pikërisht në 
kohën kur shfaqen shenjat e para të autizmit, kështu që rrjedhimisht njëra 
shkakton tjetrën. Në vend që të vërejë me të drejtë se shenjat e autizmit 
janë rastësisht të lidhura në kohë me vaksinimin, një lajm i gabuar do t’i 
lejonte pseudo-shkencëtarit të bënte deklarim duke u bazuar thjesht në një 
përfundim.

Teoritë e konspiracionit  Problemi me teoritë e konspiracionit është 
se shpesh nuk është e mundur të provohet falsiteti i tyre. Pretendimi i 
konspiracionit nuk mund të provohet sepse gjithmonë ndodh që faktet 
mbulohen, ose provat janë fshehur apo manipuluar.

Përpjekjet për të argumentuar se nuk ka fakte që po mbulohen, thjesht 
shërbejnë për t’i provuar konspiracionistit nivelin e lartë të mbulimit që po 
ndodh. Teoritë e konspiracionit ushqejnë besimet tona, por nuk sjellin fakte 
mbi tavolinë. Një përmbledhje e dobishme për këtë përftohet nga kjo video 
e Studios Digjitale të PBS “A mund ta fitosh debatin kundër një teoricieni 
konspiracionist?” tek linku http:// bit.ly/2V9MJWQ.

Një rishikim i 96 studimeve kërkimore mbi konspiracionet (më shumë se 
gjysma të publikuara nga 2015 në 2018) me autorë Andreas Goreis dhe 
Martin Voracek, dy studiues psikologë nga Austria, arrin në përfundimin se 
ka arsye të ndryshme pse njerëzit besojnë në teoritë e konspiracionit.

Konspiracionet duket se u përshtaten atyre që ndihen të shkëputur 
nga shoqëria, që janë të pakënaqur me rrethanat e tyre, që zotërojnë 
një botëkuptim subjektiv që përfshin besime, përvoja dhe mendime të 
pazakonta, dhe atyre që nuk ndihen se kanë kontroll mbi jetën e tyre.

(2019, Discussion, paragrafi 5)
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Goreis dhe Voracek arrijnë në përfundimin se përkundër pikëpamjeve 
përgjithësisht negative ndaj teorive të konspiracionit, ka edhe dy aspekte 
pozitive: ato mund të nxisin më shumë transparencë qeveritare dhe të 
shërbejnë si një mjet për të ndihmuar njerëzit të sfidojnë hierarkitë sociale. 
Nga perspektiva e edukimit mediatik, teoritë e konspiracionit që do të 
ndeshni në mediat tuaja sociale dhe në kanalet e YouTube janë të pritshme. 
Pse? Pjesërisht sepse ato përmbushin nevojën e njerëzve për t’u ndjerë të 
veçantë - teoricienëve të konspiracionit u pëlqen të mendojnë se ata dinë 
diçka që të tjerët nuk e dinë, kështu ata ndihen të veçantë (Lantian, Muller, 
Nurra & Douglas, 2017).

ADRESIMI I PROBLEMIT

Kush i kontrollon faktet para se të publikohen materialet? Kush e ruan 
standardin e etikës dhe llogaridhënies? Kush monitoron për propagandë dhe 
rrengje? Përhapja dhe ndikimi i informacionit të rremë u bë i mundur nga 
shumë faktorë. Po ashtu, rregullimi i problemit është përgjegjësi e shumë 
entiteteve, jo vetëm e njërës. Kompanitë teknologjike, agjencitë e lajmeve, 
qeveritë, njësitë arsimoree dhe individët po ndërmarrin disa veprime për 
të adresuar dezinformimin. Të gjithë ne mundemi dhe duhet të bëjmë më 
shumë.

Kompanitë e Teknologjisë  Tre në katër të anketuar në një studim 
thanë se botuesit online kanë përgjegjësinë më të madhe për të rregulluar 
problemet e lajmeve të sajuara dhe jo të besueshme, me 71 përqind që 
deklarojnë se platformat që përmbajnë lajme të tilla janë të parat që duhet të 
mbajnë përgjegjësinë (Newman, 2018). Në të gjitha platformat, një strukturë 
monetare e bazuar në klikime do të thotë që të bësh gjithçka që duhet për 
të krijuar një audiencë shpërblyese, pavarësisht nga kostoja në kurriz të 
qytetarisë dhe demokracisë.

Ligjvënësit, grupet e interesit dhe përdoruesit janë kundërpërgjigjur duke 
kërkuar më shumë mbikqyrje dhe kontroll të përmbajtjes që vjen nga 
kompanitë e teknologjisë. Nga ana tjetër, Katërshja e Madhe - Facebook, 
Twitter, YouTube dhe Google (i cili zotëron YouTube)- po ndërmarrin hapa 
për të trajtuar problemin e çinformimit dhe dezinformimit. Shumë ligjbërës 
dhe ekspertë pohojnë se Facebook, me më tepër se 2.2 miliardë përdorues 
aktivë mujorë në të gjithë botën, ka një rol të madh për të luajtur.
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Fushat e synuara për përmirësim përfshijnë:

•	 identifikimin	(duke	sinjalizuar,	minimizuar	ose	fshirë)	e	informacionit	të	
rremë.

•	 reduktimin	 e	 nxitjes	 financiare	 dhe	 fitimeve	 të	 grumbulluara	 nga	
dezinformimi.

•	 ngritjen	e	standardeve	për	llogaridhënie.
•	 kërkesën	për	më	shumë	transparencë	mbi	identitetin	e	atyre	që	krijojnë	

përmbajtje.
•	 ndalimin	e	reklamave	nga	kompanitë	joetike.
•	 adresimin	aktiv	të	rrengjeve	gjatë	zgjedhjeve	elektorale	dhe	ngjarjeve	të	

lajmit të fundit.

Për më tepër, kompanitë e mediave sociale si YouTube duhet të luftojnë 
boshllëqet e të dhënave, të cilat janë terma kërkimi në internet, mbi të cilat 
ekzistojnë pak ose aspak të dhëna të ligjshme dhe me vlerë. Konspiracionet 
dhe propagandat mund ta mbushin këtë boshllëk informacioni, pasi 
informacioni i besueshëm nuk është aty për të mbushur boshllëkun kur bëhet 
një pyetje e përbotshme si, “A është i vërtetë Holokausti?” (Golebiewski& 
boyd, 2018; boyd, 2018).

Facebook gjithashtu është duke zhvilluar produkte të reja për të penguar 
çinformimin dhe po përpiqet të bëjë më shumë për të edukuar përdoruesit 
në lidhje me literacinë e lajmeve. “Ne nuk mund të bëhemi vetë arbitra të të 
vërtetës - duke pasur parasysh nivelin tonë, kjo nuk është e realizueshme dhe 
ky nuk është roli ynë,” shkroi Adam Mosseri, zëvendës president i Facebook 
News Feed (2017).

“Megjithatë”, thotë Jim Rutenberg në kolanën e tij Ndërmjetësi (2016) në New 
York Times, “E vërteta nuk ka nevojë për arbitra. Ka nevojë për njerëz që ta 
mbrojnë tani më shumë se kurrë, teksa demokracia amerikane po kalon e 
lëkundur në fazën e saj të ardhshme të pasigurisë,” shkruan ai. “Me media 
kryesore lajmesh që punojnë fort për të ndarë faktin nga trillimi i motivuar 
prej kërcënimi ekonomik dhe politik, Facebook-u - i cili ka kontribuar në këtë 
kërcënim ekonomik duke thithur një pjesë të madhe të tregut të reklamimit në 
internet - do të ketë një përgjegjësi të veçantë për të luajtur rolin e tij.»

Si mendoni ju? A ka Facebook-u një “përgjegjësi të veçantë” në lidhje me 
informacionet e rreme? Deri në ç ‹pikë, në mos fare, Facebook-u duhet të 
ndalojë së qeni thjesht një platformë botimi, por të kthehet në një burim 
informacioni që duhet të ofrojë mbikëqyrje etike të përmbajtjes?
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Mediat e lajmeve  Puna nr. 1 është rindërtimi i besimit të publikut ndaj 
medias. Sipas një raporti të Institutit Brookings (West, 2017), prodhimi 
i gazetarisë me cilësi të lartë do të ndihmojë në ndërtimin e këtij besimi 
publik dhe tërheqjen e audiencës në media të besueshme. Gjithashtu, 
promovimi i raportimit të lajmeve lokale në veçanti dhe përforcimi i lidhjeve 
midis komuniteteve dhe mediave të tyre lokale, janë faktorë thelbësorë për 
rindërtimin e besimit tek gazetaria.

Në kohën që është shkruar ky tekst, ekzistonin 160 uebsajte aktive të 
kontrollit të fakteve në të gjithë botën, sipas Reporters’ Lab në Universitetin 
Duke (2019). PolitiFact dhe FactCheck.org janë shembuj të organizatave të 
kontrollit të fakteve me bazë në SHBA. Rrjeti Ndërkombëtar i Kontrollit 
të Fakteve promovon bashkëpunimin midis mediave të lajmeve për të 
kontribuar në monitorimin e saktësisë, veçanërisht rreth kohës së zgjedhjeve. 
Në Evropë, sipas një raporti të Institutit Reuters për Studimin e Gazetarisë 
(Graves & Cherubini, 2016, f. 8), “të paktën 34 burime të përhershme të 
kontrollit të fakteve politike janë aktive në 20 vende të ndryshme evropiane, 
nga Irlanda në Turqi”.

Është e rëndësishme të theksohet se shumë nga këto burime nuk udhëhiqen 
nga organizata të reja, por nga organizata jofitimprurëse, organizata 

Lexoni	më	shumë	mbi	këndvështrimet	e	ndryshme,	kompleksitetet	dhe	konfuzionin	
e	shkaktuar	nga	kjo	histori	virale:	http://bit.ly/2Ctv1Xj.

VOX DISCIPULI

Hera e fundit që u ndjeva i mashtruar nga një postim në rrjetet sociale, ishte kur 
pashë	një	foto	të	një	djali	adoleshent	me	një	buzëqeshje	në	fytyrë	dhe	me	një	kapele	
MAGA	që	ja	kishte	ngulur	sytë	një	burri,	që	i	përkiste	minoritetit	indigjen	Amerikan.	
Fotografia	më	solli	ndërmend	një	tufë	paragjykimesh	të	parakonceptuara:	“Ky	është	
adoleshenti	tipik	racist	i	bardhë,”	dhe	“Ky	adoleshent	dhe	miqtë	e	tij	e	kanë	rrethuar	
këtë	 indigjen	Amerikan	të	gjorë	dhe	e	kanë	tallur	atë	pa	arsye	apo	provokim.”	Më	
vonë pashë një video dhe lexova një artikull që thellohej në më shumë detaje dhe 
tregonte	se	në	fakt,	indigjeni	Amerikan	u	ishte	afruar	adoleshentëve	dhe	në	një	farë	
mënyre, sipas mendimit tim, i pati provokuar. Si përfundim, përshtypjet e mia të para 
ndryshuan	dhe	tashmë	besoj	se	kishte	dy	anë	të	kësaj	historie.	-	Scott,	23.
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joqeveritare dhe media alternative, dhe ndonjëherë janë nisur nga aktivistët. 
Për shembull, StopFake, në Ukrainë, lindi pasi Rusia aneksoi Krimenë. 
Raporti i Reuters vë në dukje se kjo platformë tashmë është më profesionale, 
por nisi kur gazetarët, akademikët dhe studentët u mblodhën për të formuar 
një plan për të luftuar fushatën e propagandës nga Moska.

Qeveria   Në Evropë dhe Azi, respektivisht rreth 60 dhe 63 përqind e të 
anketuarve favorizojnë ndërhyrjen e qeverisë për të ndaluar lajmet e rreme, 
por në Shtetet e Bashkuara, vetëm 41 përqind mendonin se qeveria duhet 
të ndërhynte më shumë (Newman, 2018). Kjo përqindje më e ulët me gjasë 
ndodh në emër të mbrojtjes së Kushtetutës së SH.B.A-ve dhe të shtypit të 
lirë. Qeveritë në mbarë botën po përpiqen të bëjnë reagimin e duhur ndaj 
rregullimit të informacionit në një shoqëri të lirë. Për shembull, në Francë, 
për raportimin e mediave rreth zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare 
veçanërisht në orët para mbylljes së votimeve ka rregullore. Qeveria në 
Mbretërinë e Bashkuar po konsideron mbikëqyrjen e pavarur të platformave 
kryesore të mediave sociale. Në Shtetet e Bashkuara, ligjvënësit kanë zhvilluar 
shumë dëgjesa publike në lidhje me rregullimin e platformave të mediave 
sociale, por rregulloret e rrepta duken të pagjasa. Në Gjermani, rregulloret e 
reja kërkojnë që kompanitë e mediave sociale të ndalojnë gjuhën e urrejtjes 
në të kundërt rrezikojnë gjoba të rënda (Eddy & Scott, 2017).

Inisiativat arsimore Ekspertët bien dakord se zhvillimi i edukimit 
mediatik është një pjesë thelbësore e zgjidhjes së problemit të çrregullimit 
të informacionit. Tema mbi të cilën njerëzit janë të dyzuar është se sa 
mund t’i zhvillojë edukimi mediatik përpjekjet e shoqërisë për të penguar 
manipulimin e medias. Shkollat e gazetarisë po japin mësime mbi teknikat 
e verifikimit të informacionit dhe të dhënave. Bibliotekat publike ofrojnë 
seminare dhe trajnime rreth vlerësimit të informacionit për banorët lokalë. 
Një kurrikulë e standardizuar ndërkombëtare për edukimin mediatik është 
një opsion i sugjeruar nga disa ekspertë.

Aktualisht, njësitë arsimore po bashkëpunojnë me organizatat e lajmeve për 
të ndihmuar në sinjalizimin e informacionit të pandershëm dhe çinformimit. 
Për shembull, NewsGuard punëson gazetarë me përvojë për të shqyrtuar 
dhe për të vlerësuar lajmet dhe faqet e informacionit sipas një kodi ngjyrash 
(e gjelbër për faqet e besueshme dhe transparente, e kuqe për të sinjalizuar 
faqet jo të besueshme). Projekti The Trust përdor tetë Tregues të Besimit që 
mediat në mbarë botën, duke përfshirë The Mirror të Mbretërisë së Bashkuar, 
po përdorin për të komunikuar mbi burimet, metodat e raportimit, nivelin 
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e ekspertizës së një gazetari dhe elementë të tjerë me peshë të gazetarisë 
së ndershme. Vizitoni TheTrustProject.org për të parë një shembull se si 
duken Treguesit e Besimit kur përfshihen në një lajm. 

Konsumatorët Individualë: Këta jemi ne! Ne mund të bëjmë shumë 
gjëra për të mbrojtur veten dhe komunitetet tona online kundër çinformimit 
dhe dezinformimit. Më poshtë janë disa rregulla themelore të veprimit me 
informacionin:

•	 I  pari nuk është më i miri. Vetëm se një material është listuar i pari 
në rezultatet e kërkimit, kjo s’do të thotë se është rezultati më i mirë. 
Google dhe motorët e tjerë të kërkimit e rendisin informacionin në 
bazë të rëndësisë dhe dobisë, jo në bazë të mbështetjes mbi fakte ose 
besueshmërisë.

•	 Ndërprisni. Ne duhet të jemi ndërprerësit në mesin e miqve tanë, 
familjes dhe ndjekësve. Bëhuni personi që ndërpret shpërndarjen dhe 
që vihet në kërkim të burimit. Verifikoni materialin në vend që ta 
dërgoni atë pa menduar, duke përfshirë kërkimin e provave thelbësore 
dhe të besueshme të cilat kundërshtojnë një deklaratë ose pozicion, në 
vend që të kërkoni arsye që e konfirmojnë.

•	 Mendoni. “Ndjeshmëria ndaj lajmeve të rreme nxitet më shumë nga 
përtesa për të menduar sesa nga paragjykimet e bindjeve në vetvete,” 
shkruajnë studiuesit e Universitetit Yale Gordon Pennycook dhe David 
G. Rand (2018). Ata arrijnë në përfundimin se njerëzit të cilët janë të 
prirur të jenë analitikë mund t›i dallojnë më mirë gënjeshtrat e lajmeve 
të rreme dhe lajmet e rreme nga lajmet e vërteta - edhe nëse titujt e 
këtyre lajmeve përputhen me ideologjinë e tyre politike individuale.

•	 Mos i besoni “prapanicës” tuaj. Prirja e njerëzve për të menduar me 
vullnet dhe tendenca e tyre për t’u angazhuar në reflektim të mëtejshëm 
dhe jo t’i besonin “prapanicës” të tyre për informacionet që hasnin, 
ishin të dy rregullatorë të rëndësishëm të konfirmimit të paragjykuar 
(Westerwick, Johnson & Knobloch-Westerwick, 2017). Por për fat të 
keq, shumë shpesh ne i besojmë instinktit tonë. Për shembull, në një 
studim në Singapore me përfshirjen e 2500 njerëzve, rezulton se mënyrat 
primare për të gjykuruar nëse lajmet që hasnin në mediat sociale ishin 
të vlefshme ose jo ishin “mençuria, instinkti dhe depërtimi” (Tandoc, Jr. 
et al., 2018, f. 2754).

•	 Lexoni. Kjo tingëllon aq e thjeshtë saqë mund të jetë fyese, por 
prapëseprapë do ta them: Lexoni përtej titullit kryesor dhe imazheve 
provokuese. Disa shkencëtarë të informatikës të udhëhequr nga 
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Maksym Gabielkov i Universitetit të Helsinkit (2016) zbuluan se 59 
përqind e 2.8 milionë artikujve të lajmeve në një periudhë prove në 
Twitter as që u klikuan ndonjëherë. Është mjaft e vështirë të lexoni një 
histori pa e hapur.

•	 Kërkoni për të dhëna. Shikoni për autorin në artikujt që lexoni, nëse 
ka një emër të vërtetë dhe të plotë;  kërkoni informacionin e kontaktit 
të gazetarit; një titull që përputhet me përmbajtjen; fotografi që janë 
origjinale; burime që janë të përmendura; një URL të besueshme; tekst 
pa gabime drejtshkrimore, nëse adresat dhe njerëzit janë të vërtetë.

Ja formula ime super klishe e kujtesës për t’ju ndihmuar t’i sillni ndërmend 
këto sugjerime: “Së pari, ndërprit. Mendo me tru, jo me prapanicë. Më 
kuptove, Sherlock?” (E di, e dhimbshme, por poshtërimi ia vlen që kjo gjë 
t’ju mbetet në mendje.)

Sfidat Teknologjike  Teknologjia do të vazhdojë të prodhojë risi - siç 
janë videot me “lip-syncing” dhe avatarët zanorë - që mund të përdoren 
ose në shërbim të shoqërisë ose për të krijuar kaos. Përshembull, projekti 
i Universitetit të Uashingtonit “Sintetizimi i Obamës” mori audio nga një 
fjalim i ish-presidentit amerikan dhe e përdori për të animuar fytyrën e tij 
në një video tjetër (Langston, 2017). Një startup kanadez i quajtur Lyrebird 
është duke punuar në imitime audiosh, ose avatarë zanorë që krijojnë një 
zë digjital bazuar në regjistrin tuaj të vërtetë zanor. Në të dyja rastet, mund 
të ketë  përdorime fisnike të këtyre teknologjive, por edhe përdorime të 
dukshme joetike.

Verifikimi do të vazhdojë të jetë përgjegjësi e shumë lojtarëve të ndryshëm 
në sektorin e medias dhe teknologjisë, përfshirë ne si përdorues dhe krijues. 
Ne mund të jemi të vetëdijshëm për pengesat tona mendore dhe prirjet 
natyrore për të rënë pre e përmbajtjeve emocionale dhe titujve që duket 
se komplimetojnë bindjet tona. Gjithashtu mund të veprojmë përmes këtij 
ndërgjegjësimi dhe të ndalojmë për të menduar para se të besojmë dhe të 
shpërndajmë informacion.

RISHIKIM I KAPITULLIT

•	 Shpjegoni	domethënien	e	informacionit	të	saktë.
•	 Bëni	dallimin	midis	informacionit	të	njëanshëm	dhe	çinformimit.
•	 Kuptoni	 paragjykimet	 e	 ndryshme	 kognitive	 që	 ndikojnë	 në	mënyrën	

sesi ne e përpunojmë informacionin.
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•	 Identifikoni	veprimet	që	platformat	e	mediave	sociale	ndërmarrin	për	të	
luftuar çinformimin dhe dezinformimin.

•	 Jepni		një	shembull	të	heuristikës	së	disponueshmërisë.
•	 Përdorni	mjetet	e	kontrollit	të	fakteve	të	ofruara	në	këtë	kapitull	për	të	

vlerësuar origjinën dhe vërtetësinë e materialeve të lajmeve në një media 
sociale siç është Facebook-u.

VEPRIMTARI

1.  Koha për lojë! Ekzistojnë një shumëllojshmëri lojërash për gjetjen e 
lajmeve të rreme. Ja disa prej tyre për t’i provuar dhe për t’i krahasuar:

a. Newsday ofron një udhëzues ndërveprues për të dalluar lajmet 
mashtruese. Provojeni këtu: http://bit.ly/2CIy1iK.

b.  Luani lojën Fakeittomakeitgame.com nga zhvilluesja Amanda 
Warner, e cila ka krijuar një lojë interaktive në të cilën ju si lojtar 
përhapni dezinformata për të fituar të ardhura.

c.  Një tjetër lojë nga Warner është Postfactogame.com, e cila ju kërkon 
të gjeni elementët e dyshimtë në një lam të rremë në internet.

d.  Praktikoni ndarjen e lajmeve të rreme nga lajmet e vërteta në 
Factitious, një faqe e krijuar nga laboratori i lojërave në Universitetin 
Amerikan këtu http://bit.ly/2CsLomS.

e.  Përpiquni të dalloni postimin mashtrues në Facebook, në këtë artikull 
ndërveprues të New York Times në https://nyti.ms/2JA3kSm.

2.  Vizitoni FlackCheck.org, një faqe interneti e Qendrës Annenberg për 
Politikat Publike që ofron burime për të ndihmuar shikuesit të dallojnë 
të metat e argumenteve në përgjithësi dhe të reklamave politike në 
veçanti. Zgjidhni një deklaratë të fundit nga një politikan dhe krijoni 
një prezantim që imiton formatin e FlackCheck duke dhënë fillimisht 
deklaratën e diskutueshme, dhe pastaj duke siguruar fakte mbvshtetëse 
ose kundërshtuese për të, së bashku me burimin e plotë.

3.  Zbuloni paragjykimet tuaja politike duke zhvilluar testimet e ndryshme 
të përpiluara në AllSides.com; pasi të aksesoni faqen e tyre të internetit, 
klikoni tek rubrika “Paragjykimet e mediave” (Media bias) dhe më pas 
tek opsioni “Zbuloni paragjykimet tuaja (Discover your own bias).” 
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Plotësoni kuizet dhe shqyrtoni rezultatet tuaja. Shkruajini rezultatet 
tuaja në një faqe, nëse jeni dakord me rezultatet dhe arsyen pse ose pse 
jo. Gjithashtu, identifikoni se si njëanshmëria juaj politike ndikon në 
mënyrën që ju i filtroni preferencat tuaja për lajmet dhe informacionin. 
Identifikoni mënyrat se si mund të siguroni ekuilibër politik në marrjen 
tuaj të informacionit nëpërmjet medias.

4.  Bibliotekania Sarah Blakeslee zhvilloi testin CRAAP (2004). CRAAP 
është shkurtimi i Currency (saktësia kohore - kur u publikua ose u 
postua informacioni?), Relevance (përshtatshmëria - a i kënaq nevojat 
tuaja ky informacion?), Authority (autoriteti - kush janë autorët dhe cilat 
janë kredencialet e tyre?), Accuracy (saktësia - nga vjen informacioni?) 
dhe Purpose (qëllimi - cili është qëllimi i informacionit?). Aplikoni testin 
CRAAP teksa lexoni artikullin kryesor të një lajmi që keni zgjedhur në 
internet. Ndajini zbulimet tuaja me bashkëmoshatarët tuaj.
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Si e shpërndajnë kuptimin mesazhet
e mediave përmes përmbajtjes 
dhe procesit krijues

OBJEKTIVAT  E MËSIMIT

Termat: Dekonstruktimi, teksti, teksti 
i manifestuar, teksti i fshehur, zhanri, 
autonomia kritike, konvencioni, kodi, 
konteksti, këndvështrimi, vështrimi, 
vështrimi mashkullor, semiotika.

•	 Të	kuptojmë	sesi	media	ndërton	
realitetin

•	 Të	dallojmë	zhanrin	e	një	teksti	
përmes	identifikimit	të	kodeve	dhe	
konvencioneve

•	 Të	aplikojmë	mjetet	e	kontekstit	
të analizës së mediave, format, 
këndvështrimin dhe vëzhgimin

•	 Të	përdorim	analizën	kompo-
zicionale vizuale dhe dëgjimore 
për të dekonstruktuar një mesazh 
mediatik

•	 Të	identifikojmë	shenjat	dhe	
simbo-let	e	një	mesazhi	mediatik

•	 Të	dallojmë	teknikat	e	shumë-
llojshme të propagandës.

I keni parasysh ata tipa me të cilët nuk ju pëlqen 
fare të shkoni në kinema, sepse analizojnë 
çdo detaj dhe i  heqin gjithë kënaqësinë dhe 
fantazinë përvojës? Në mbarim të filmit, 
duke dalë nga kinemaja tipi është i zënë duke 
mbaruar karamelet Dots dhe duke deshifruar 
të gjitha nëntekstet e komplikuara të dialogut. 
Dhe ti me vete mendon “ Mua më pëlqeu filmi, 
deri aty ku fillove të flisje ti. Mendoj se ndjekja 
me makina ishte interesante.” Zakonisht ne 
bëjmë analiza në mëndjen tonë, duke vendosur 
kështu se çfarë mendojmë për një produkt , 
një kandidat, një histori apo këngë, duke u 
bazuar tek faktorët për të cilët jemi ose jo të 
vetëdijshëm. 

Ky kapitull i kushtohet mënyrave bazë të 
analizës së një mesazhi mediatik. Nuk është 
një detyrë e lehtë, dhe zakonisht shihet si 
një lloj ushtrimi jo i rehatshëm. Megjithatë 
analiza e mediave rrit vlerësimin për mediat 
që na pëlqejnë, mpreh aftësitë tona për të 
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KONSTRUKTIMI I REALITETIT

Mesazhet mediatike janë konstruksione dhe 
çdo mesazh ka një qëllim përfundimtar – të 
ndikojë perceptimin, sjelljen dhe qëndrimin 
tonë. Të gjitha mesazhet mediatike duan të na 
shesin diçka – qoftë një produkt, një shërbim, 

një mënyrë jetese apo një ideologji. A nuk është 
shpesh e vërtetë kjo për  selfie-t për të cilat pozoni 

dhe më pas i postoni? Ju doni t’u shisni shikuesve një 
ide tuajën si argëtuese, tërheqëse, miqësore ose të fortë. 

Kur vjen puna tek media komerciale, ja se cilat janë zakonisht 
disa nga qëllimet përfundimtare të mesazheve: 

Blerja: blini biletat për të parë filmin e verës me aksion
Konvertimi:  mos e blini atë detergjent, blini tonin, ka aromë më të mirë
Besnikëria: Vazhdoni ta ndiqni këtë program, dhe tjetrin pas këtij, dhe 

tjetrin pas atij …
Konkurimi: Vrisni edhe katër armiq të tjerë për të arritur në nivelin elitë 

të lojës
Përkrahja: Dhuroni gjak, votoni për këtë kandidat, shpëtoni balenat
Ndjekja: Ky është sporti/dieta/argëtimi për ju
Bindja: Kandidati X ka vlera të njejta me tuajat

Nga pikëvështrimi perëndimor mesazhet mediatike shpesh duan të na 
bindin të përvetësojmë një grup vlerash (materializëm, kapitalizëm) dhe një 
stil jetese ( të pasur, të pavarur) dhe përmes këtyre vlerave dhe këtij stili 
jetese ne do të jemi – ta-ta! - të përmbushur (tërheqës, të shëndetshëm, të 
lumtur)! Siç të gjithë e dimë, mesazhet mediatike e bëjnë këtë gjë të duket 
shumë e thjeshtë për t’u arritur, kur në të vërtetë , realiteti është realitet. 

Bëni	 një	 bisedë	 me	 njëri-
tjetrin	 për	 mënyrën	 se	 si	 bëni	
selfie.	 A	 e	 ndërtoni	 vetë	 imazhin?	
E	 poziciononi	 veten	 ose	 sendet	 siç	
do t’i donit? I rregulloni flokët? Bëni 
shumë	 shkrepje?	 Përdorni	 filtra?	 A	
është imazhi përfundimtar “vetja 
juaj e vërtetë”?

bërë zgjedhje kritike rreth të gjitha llojeve 
të mediave dhe ndihmon të mbrohemi nga 
manipulimet dhe gënjeshtrat.  Ju mund ta 
pëlqeni një media, por njëherësh mund të jeni 
një konsumator kritik i saj. Shqyrtimi i mënyrës 
se si një media është ndërtuar na ndihmon ta 
vlerësojmë dhe të kuptojmë fuqinë potenciale 
që ajo ka mbi ne.

Të	gjitha	
mesazhet 

mediatike duan 
të	na	shesin	diçka	–	

qoftë një produkt, një 
shërbim,	një	mënyrë	

jetese apo një 
ideologji.
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Një nga tërheqjet tona më të mëdha ndaj medias, është se shohim 
portretizime idealiste të personave dhe situatave. Kjo është gjithashtu 
një nga rreziqet e saj, pasi mbi-konsumimi i medias mund të rezultojë në 
përceptime të shformuara të mënyrës se si jeta reale funksionon. 

Kur hasim mesazhe, duke nisur që nga videot muzikore tek revistat e modës, 
ne jemi të vetëdijshëm se dikush ka paguar për krijimin e kësaj përmbajtjeje. 
Kështu që, kur kompanitë e reklamave dhe kompanitë e prodhimit,  krijojnë 
diçka, ato e bëjnë këtë gjë për një kompani apo person i cili e ka një qëllim 
përfundimtar në mëndje.  

Sa të vetëdijshëm jeni ju mbi manipulimin e imazheve të modeleve në 
reklama? Në cilën pikë vlerësoni se imazhet e tjetërsuara që janë retushuar 
apo që janë punuar në Photoshop nuk përfaqësojnë më një person real? 

Cilido qoftë qëllimi i mesazhit mediatik ai iu nënshtrohet  teknikave 
krijuese për të përcjellë kuptimin. Elementët e mesazhit kombinohen për të 
përcaktuar tonalitetin dhe për të përcjellë një ide për një audiencë të caktuar. 
Bëhen disa kompromise kur krijohet një mesazh; krijuesi i mesazhit merr 
dhe bën përzgjedhjen nga një gamë e gjerë teknikash krijuese. Duhet të 
tregohemi të mençur për të bërë dekonstruktimin, identifikimin dhe analizën 
e elementëve kreativë të mesazheve mediatike ( Center for Media Literacy, 
2019). Kur dekontruktojmë një mesazh, ne e kuptojmë se si mesazhi kërkon 
të krijojë kuptim dhe të ndikojë në besimet dhe veprimet tona.

LEXIMI I NJË TEKSTI MEDIATIK

Një tekst mediatik është më shumë se sa thjesht fjalë në një faqe. “Të lexosh 
një tekst” në këtë kontekst do të thotë të vlerësosh një mesazh mediatik. Të 
lexosh një tekst mediatik do të thotë të deshifrosh dhe gjykosh elementët e 
shumtë të mesazhit për të kuptuar si e komunikon ai kuptimin. Një tekst 
mund të përmbajë një numër elementësh kreativë, si grafika, vizualizime, 
tinguj dhe fjalë. 

Në këtë analizë duhet të bëjmë dallimin mes tekstit të manifestuar dhe 
tekstit të fshehur. Teksti i manifestuar, është kuptimi qartësisht i qëllimtë 
dhe i dukshëm i  mesazhit – ai i synuar nga krijuesi. Siç është historia e 
drejtpërdrejtë e Panterës së Zezë: Një djalë kthehet në shtëpi pas vdekjes së 
të atit për të zënë vendin e tij si mbret i Wakandës, por një armik i fuqishëm 
i kërcënon sundimin dhe shtetin e tij. 
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Teksti i fshehur është interpretimi individual i mesazhit nga çdo pjesëtar i 
audiencës. Përshembull, reagimi i pastorit të New York-ut, Richard Hayes 
ndaj Panterës së Zezë ishte një reagim personal (Hall & Tyler, 2018).

Mendoj se në shumë raste i kemi anashkaluar kontributet që kanë 
ardhur nga kontinenti afrikan; kontributet në matematikë, kontributet 
në inxhinieri, kontributet në shkencë. Them se kjo histori, duke patur 
parasysh se si është portretizuar Wakanda e avancuar, deri diku na tregon 
që ne ishim të aftë të ndërtonim piramida ndërkohë që të tjerët jetonin 
nëpër shpella. 

(paragrafi 9) 

Kur ne si konsumatorë të mediave lexojmë një tekst në një mënyë ndryshe 
nga ajo e pritshmja apo e zakonshmja, jemi duke praktikuar autonominë 
kritike. Autonomia kritike përdor dekonstruktimin e tekstit për të kuptuar 
elementët e shumtë brënda një mesazhi dhe se si ato funksionojnë së 
bashku për të krijuar një lexim të synuar. Përshembull, në xhirimin e 
ri të filmit “Ghostbusters”  audienca ishte e entuziazmuar për trupën e 
aktoreve të përbërë vetëm nga femra dhe më pak për të vetmen aktore me 
ngjyrë, Leslie Jones, e cila luante rolin e një punonjëseje transporti dhe jo 
të një shkencëtareje, shkruan Maryann Erigha në librin e saj të vitit 2019 
Hollywoodi i Jim Crow: Politikat raciste të industrisë së filmave. Interpretimi 
nga disa shikues, i pa synuar nga krijuesit, ishte se personazhi i Jones i mbajti 
“ Gratë me ngjyrë janë të limituara në këndin e ngushtë të roleve për to në 
kinemanë kryesore” (faqja 35).

Përmbajtja e mesazhit Shumica prej nesh e fillojmë analizën e një 
mesazhi tek përmbajtja e tij. Me pak fjalë, vëmendja jonë është në atë se 
çfarë po na thotë mesazhi. Kështu që kur hasni për herë të parë një mesazh 
mediatik bëjini vetes pyetjet e mëposhtme.

•	 Për	çfarë	flet		ky	mesazh?
•	 A	është	i	qartë?	Apo	është	qëllimisht	i	paqartë?
•	 Çfarë	po	ndodh	në	mesazh?
•	 Cili	është	aksioni	ose	vendi	(nëse	ka	një	të	tillë)?
•	 Çfarë	idesh	apo	konceptesh	komunikohen	në	imazh?	Si	ta	di	unë	këtë	gjë?
•	 Cili	është	reagimi	im	emocional	ndaj	imazhit?
•	 Ç’lloj	gjendjeje	përcjell	ky	mesazh?
•	 Çfarë	po	mësoj	nga	ky	mesazh?	Si	po	e	mësoj?	Kush	po	e	komunikom	

atë?
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Shumë elementë bëhen bashkë për të krijuar përmbajtjen përfundimtare të 
mesazhit.

Ne do t’i eksplorojmë pjesët përbërëse të të një teksti të plotë.

Kodet dhe konvencionet  “Gjuha” e mesazheve mediatike përfshin një 
seri zgjedhjesh të vetëdijshme nga krijuesi i mesazhit. Zhanret janë kategori 
të mesazheve mediatike që ndjekin stile dhe forma shoqërisht të aprovuara 
të quajtura konvencione. Mesazhet mediatike i përdorin konvencionet për 
të krijuar kuptim. Konvencionet ndërtohen duke përdorur kode, si pjesë të 
një loje me copëza që formojnë një imazh përfundimtar. 

Konvencionet krijohen për shkak se disa kode përdoren shpesh së bashku. 
Kjo është njësoj sikur të përdoreshin herë pas here copëzat e së njëjtës lojë për 
të krijuar të njëjtin imazh përfundimtar të cilin ne e njohim si konvencion. 
Ka katër fusha kryesore të kodeve (Mbajini mend si SSAT):

•	 Kodet Simbolike, si vendndodhja, aktrimi, ngjyrat dhe mise en scene e 
cila është frengjisht dhe do të thotë “çdo gjë brenda kornizës” dhe në 
terma mediatike i referohet rekuizitave, dizajnit të skenës, kostumeve 
dhe inskenimit.

•	 Kode të Shkruara që përfshijnë çdo gjë në tekst ose printim të mesazhit, 
siç janë deklaratat, titrat  ose titujt dhe mënyra sesi ato janë dizajnuar 
(fonti, madhësia,stili)

•	 Kode Audio që përfshijnë dialogun, efektet e zërit, muzikën e sfondit, 
dublimet dhe zhurmat e ambientit.

•	 Kode Teknike si ndriçimi, editimi dhe kamerat.

Konvencionet e një filmi horror, përshembull, përfshijnë kodet teknike të 
ndriçimit të ulët, kodet simbolike të ndërtesave të braktisura, dhe kode të 
shkruara si dialogu i personazhit kryesor i cili është qellimisht i dyshimtë 
për të lënë të kuptohet se po i afrohen rrezikut: “ Hajde ngjitemi tek shkallët 
e errëta Johnny, për të parë se çfarë po e bën atë zhurmën rrufitëse.” Copëzat 
e para që formësojnë këtë konvencion janë nata e errët dhe e stuhishme, 
lëvizja e kamerës drejt ndërtesës së braktisur dhe një hije në dritaren e katit 
të sipërm. Plotësojeni këtë pyetësor të shkurtër mbi konvencionet e filmave 
tek uebsajti The Film Space: http://bit.ly/2wkEibB. 

Në mënyrë të ngjashme revistat e modës, ndjekin disa konvencione, siç 
ndjekin edhe mediumet e tjera duke përfshirë muzikën popullore, librat 
komikë, emisionet humoristike dhe kronikat e lajmeve. Një konvencion i 
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kronikave të lajmeve është përmbledhja e ngjarjeve kryesore në një raportim 
30 sekondësh, ose edhe më pak nëse nuk ka pamje shprehëse të fuqishme. 
Një tjetër konvencion i kronikave të lajmeve është ikonografia që etiketon 
një ngjarje (siç është “numërimi mbrapsht për ditën e zgjedhjeve” ose “ 
Tragjedia në rrugën Main”) dhe një përditësim i vazhdueshëm i lajmeve në 
pjesën e poshtme ose në një anë të ekranit. 

Zhanret Duke përdorur kode dhe konvencione një zhanër vendos 
menjëherë pritshmëritë për ne si pjestarë të audiencës dhe për atë që ne 
mund të presim. Po ashtu , kombinohen zhanera të ndryshëm ose thyhet 
një konvencion në mënyrë që të krijojë kuptim të ri ose ndikim të shtuar; 
si shembull do të  ishte të filmonim një skenë horrorri gjatë ditës, si skena 
e piknikut buzë liqenit në filmin Zodiac të regjizorit David Fincher (mund 
ta gjeni shumë thjeshtë një pjesë të saj në internet). Një tjetër shembull i 
një konvencioni të thyer është seriali humoristik The Office sepse përdor 
konvencionet e një dokumentari (si përdorimi vetëm i një kamere dhe pa të 
qeshura në sfond) për të treguar situatat absurde që ndodhin në ambientet e 
një zyre të thjesht periferike.

Bëhuni	bashkë	me	një	shok	dhe	vizitoni	faqen	e	internetit	të		The	Film	Space	dhe	
praktikoni	identifikimin	e	zhanerave	të	filmave	nga	koleksioni	i	tyre	i	trailerave	të	
filmave.	Kërkojini	mikut	tuaj	të	zgjedhë	një	trailer	të	një	zhanri	specifik,	pa	ju	thënë	
se	cili	është,	shikojeni	trailer-in	dhe	identifikoni	zhanerin	dhe	kodet	dhe	postulatet	
e	tij.	Shkoni	tek:	http://bit.ly/2TvGtXQ.

SELFIE E EDUKIMIT MEDIATIK

Do	të	doja	ta	ndërprisja	pak	rregullsinë	e	planifikuar	të	këtij	kapitulli	për	ta	kthyer	
vëmendjen për një moment drejt vetë edukimit mediatik. Në këtë kapitull jemi 
futur tërsisht në territorin e përvetësimit të njohurive. Një ankesë e zakonshme 
për edukimin mediatik është se ai na aftëson vetëm në dallimin e stereotipeve ose 
që	të	bëjmë	“tag”	pjesët	e	mesazhit.	Është	e	vërtetë	se	një	pjesë	e	edukimit	për	
mediat	është	përvetësim	njohurish,	siç	diskutohet	edhe	në	këtë	kapitull;	këto	janë	
mjetet e analizës. Edukimit mediatik i nevojiten këto mjete dhe aftësi në mënyrë 
që	të	kuptojmë	sesi	mesazhet	janë	ndërtuar,	por	edukimi	mediatik	nuk	mbaron	me	
kaq.		E	përsërisim:	nuk	mbaron	me	kaq.	Edukimi	mediatik	gjithashtu	kërkon	njohuri	
mbi	shoqërinë,	mbi	ngjarjet	aktuale	dhe	kulturën	në	mënyrë	që	ne	si	konsumatorë	
dhe	krijues	 të	 jemi	në	gjendje	 të	marrim	parasysh	kontekstin	 e	mesazhit.	 Për	 ta	
përmbyllur,	 edukimi	 mediatik	 përfaqëson	 një	 qëndrim.	 Ky	 qëndrim	 pret	 që	 ne	
njëkohësisht ta shijojmë median por dhe të përfshihemi në mendimin kritik për të; 
këto	dy	gjëra	mund	të	ekzistojnë	së	bashku	dhe	kur	e	bëjnë	këtë	gjë	na	pasuron	
akoma dhe më shumë.
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VOX DISCIPULI

Kur	sheh	gjëra	në	Twitter,	Facebook	apo	Instagram,	nuk	duhet	t’i	marrësh	kurrë	për	
realitet të mirëqënë. Do të shihni video me tituj si “ Shikojeni këtë situatë racizmi!” 
Por	asnjëherë	nuk	e	njihni	historinë	e	plotë	mbas	asaj	ngjarjeje.	Edhe	nësë	ajo	që	
shihni është një pjesë e ngjarjes prapësëprapë nuk është historia e plotë pasi dikush 
po mundohet t’ju zemërojë pa ju dhënë informacionin e plotë. Në një mënyrë 
apo	një	tjeter	ata	po	përpiqen	t’ju	tërheqin	vëmëndjen.	Ju	keni	opsione,	mund	të	
kërkoni	në	Google	se	çfarë	po	ndodh	në	atë	video	dhe	nëse	dikush	diku	do	të	ketë	
shkruar	mbi	 të.	Pavarësisht	nëse	është	një	burim	 lajmesh	 i	besueshëm	apo	 jo,	ai	
dikush ka më shumë informacion se ju. Ose ju thjesht mund ta injoroni. Sepse nëse 
do të ishte aq e rëndësishme do të dilte prapë diku me më shumë detaje, po qe se 
në	fakt	do	të	ishte	diçka	me	të	vërtetë	për	t’u	zemëruar.-	Christian,	18

ZGJEDHJET TEKNIKE

Kur krijuesit krijojnë një mesazh mediatik 
ata kanë disa konstrukte të rëndësishme 
me të cilat i japin formë mesazhit të tyre. 
Konteksti, formati, këndvështrimi dhe 
vështrimi janë midis elementëve kryesor 
të krijimit të medias, por jo të vetmit. Puna 
jonë si konsumatorë është të përdorim 
njohuritë për vendimet e marra gjatë 
krijimit të një mesazhi, për të analizuar se 
përse është përdorur pikërisht ky mesazh. Kur 
analizojmë mesazhet mund të kuptojmë më mirë 
vendimet e marra që formojnë kontekstin, qëllimin e 
mesazhit dhe të shqyrtojmë reagimet e audiencës. 

Konteksti Konteksti i referohet rrethanave dhe kushteve - të brendshme 
dhe të jashtme – të një mesazhi mediatik. Konteksti i brendshëm i një 
mesazhi mediatik na fton të mendojme se çfarë po na tregon vetë mesazhi, 
si në rastin e historisë së rrëfyer nga tekstet e këngëve. Konteksti influencon 
kuptimin e mesazhit. Kuptimi i një puthjeje në skenë ndryshon në varësi të 
situatës, nëse është mes dy partnerëve romantikë, nëse është një lamtumirë 
drejtuar një prindi në shtrat të vdekjes apo nëse është një shenjë tradhëtie. 

Po ashtu dhe bota e jashtme në të cilën përçohet mesazhi – konteksti 
shoqëror, politik dhe kulturor – ndikon në kuptimin e mesazhit. Pasi Colin 

Kur analizojmë 
mesazhet ne mund 

të kuptojmë më mirë 
vendimet e marra  që 
formojnë kontekstin, 

qellimin e mesazhit dhe të 
shqyrtojmë reagimet e 

audiencës. 
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Kaepernick, nga skuadra profesioniste e futbollit “San Francisko 49ers”, u ul 
në gjunjë gjatë himnit kombëtar për të protestuar për padrejtësitë raciale, 
fama që mori nga ky qendrim i diskutueshëm shtyu firmën “Nike” ta bëjë atë 
dhe një atlet tjetër afro-amerikan protagonist të reklamës së tyre televizive, 
pjesë të fushatës “Thjesht Bëje”. Zhvillimi i mesazhit mediatik të kësaj fushate 
erdhi si pasojë e drejtpërdrejtë e ngjarjeve të jashtme. 

Formati  Formati quhet mënyra sesi diçka prezantohet. Si do të tregohet 
një mesazh? Në çfarë mediumi? Në çfarë forme dëshiron të tregohet 
informacioni? Përmbajtja mediatike shpesh huazon një format specifik, 
dhe padyshim që përmbajtja duhet ta ndikojë formatin. Si pjesëtarë të 
audiencës në anën marrëse të mesazhit duhet të jemi të vetëdijshëm sesi 
formati ndikon kuptimin dhe reagimet tona emocionale dhe intuitive ndaj 
përmbajtjes së mesazhit. Ne mund të injorojmë të dhënat që na paraqiten 
në formën e një tabele, pasi na duken të mërzitshme, por kur të njëjtat të 
dhëna na prezantohen në formën e grafikëve informues me ngjyra ato kapin 
vëmendjen tonë.

Një format i ri për organizatat e lajmeve janë videot e zhytura në realitet 
(anglisht: immersive video), të quajtura gjithashtu video 360-gradë, të cilat 
e vendosin shikuesin në skenën e një vendi apo ngjarjeje. Ky është një mjet 
efektiv për të përcjellë menjëhershmëri dhe për të mbështetur konsumimin 
e drejtpërdrejtë të mesazhit nga përdoruesit, pasi këta të fundit mund ta 
shqyrtojnë pamjen për ta parë nga të gjitha këndet. Videot imersive janë 
përdorur në situata të shumëllojshme, nga rasti i tërmeteve shkatërrimtare 
në Kathmandu tek noti me peshkaqenë në oqeane, e deri tek mbledhja 
e hashashit në Kaliforni. Ky lloj mediumi ofron një mënyrë të re për të 
komunikuar me audiencën. Mund të shihni disa shembuj të përdorimit të 
videove imersive në raportim tek faqja e BBC: https://bbc.in/2Ft7nvU.

Cilat ju duken pikat e dobëta dhe të forta të kësaj metode raportimi lajmesh?

Këndvështrimi  Një pjesë e leximit të teksteve mediatike ka të bëjë me 
dallimin dhe vlerësimin e këndvështrimit, që përshkruan perspektivën dhe 
pikëpamjen (në kuptim të plotë dhe kontekstual të fjalës) e krijuesit. Kjo 
do të thotë që krijuesi i mesazhit merr një rol sikur po e sheh nga lentja 
e kamerës ose siç mund të thuhet ndryshe nga pikëpamja e narratorit- ky 
është dhe këndvështrimi nga i cili ne si audiencë e konsumojmë mesazhin. 

Krijuesi gjithashtu përshtat një këndvështrim për të përcaktuar se kush 
ose çfarë po e drejton mesazhin: Kush spikat në shfaqje? Kush është i 
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Changing Contexts, Changing Meanings
Credit: Ryan Lewis

Kontekste të ndryshueshme, Kuptime të ndryshueshme 

Kreditet: Ryan	Lewis
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padukshëm? Kush merr trajtim të favorshëm- cilat janë të dhënat e tyre 
demografike? Pikëpamjet e kujt personazhi përfshihen? Pikëpamjet e kujt 
personazhi zhvlerësohen apo mungojnë? Çfarë po mundohet të komunikojë 
krijuesi me këndvështrimin e zgjedhur? 

Vështrimi Ndërkohë që pikëpamja përshkruan një pikë përparësore si 
dhe perspektivën, shpesh të një personazhi kryesor ose narratori, termi 
“vështrim” i referohet një mënyre të të parit të objektit.Vështrimi përshkruan 
marrëdhënien midis subjektit të mesazhit dhe shikuesit.

Vështrimi ka të bëjë me identitetin e shikuesve, se si perspektiva e tyre 
është e ndryshme nga ajo e subjekteve në imazh, nga vështrimi i krijuesit 
e madje edhe nga vështrimi i pjesëtarëve të tjerë të audiencës. Brenda një 
vështrimi ka shumë sekuenca, por të gjitha kanë të bëjnë me faktin se kush 
po e kryen shikimin/vështrimin dhe nga ku. Kështu, nëse jeni një pjestar 
audience i gjinisë femër, ju mund të jeni në pozicionin e shikuesit por me një 
këndvështrim të ndryshëm nga ai i një mashkulli kur vlerëson tërheqjen dhe 
seksualitetin e një subjekti femër.

Në fakt, termi “vështrim mashkullor” u përdor pë herë të parë në 1975 nga 
Laura Mulvey në esenë e saj mbi kinematografinë të titulluar “ Kënaqësia 
vizuale dhe kinemaja narrative”. Vështrimi mashkullor i referohet 
pikëpamjes së limituar në të cilën personazhet femërore portretizohen në 
shërbim të interesave dhe pëlqimeve të meshkujve. “Femrat i shohin dhe i 
shfaqin njëherazi, me pamjen e tyre të koduar për efekt të fortë vizual dhe 
erotik në mënyrë që të mund të thuhet se përftojnë  “shikueshmëri”.(1999, 
faqe 837). 

Vështrimi mashkullor është mbizotërues në kinema dhe në reklama. 
Vështrimi femëror ka filluar të diskutohet në vitet e fundit ; kuptimi është më 
pak i qartë por mund të përfshijë një pikëpamje femërore si dhe personazhe 
dhe histori me qendër emocionale femërore të dallueshme (Cohen,2017). 
Praktikohuni duke pare reklamat në internet ose në revista dhe mundohuni 
të identifikoni llojin e vështrimit në to.

ZGJEDHJET KRIJUESE

Në morinë e shumtë të zgjedhjeve kreative që kanë krijuesit e mesazheve 
disa nga më të rëndësishmet janë audio, kompozimi, puna me kamerën, 
editimi, ngjyrat dhe ndriçimi si dhe shënjat dhe simbolet. Secili nga këto 
elementë është një mjet kreativ që ndihmon në formimin e mesazhit. 
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Credit: Ryan Lewis
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Audio Tingujt komunikojnë elementë të rëndësishëm të mesazhit 
mediatik.  Përshembull, zhurma në rrugëve i jep një ngjyrim autentik 
raportimeve drejtpërdrejt të lajmeve po ashtu dhe skenave urbane në filma. 
Efektet e zërit janë kritike veçanërisht për filmat fantastiko shkencorë dhe 
filmat me aksion. 

Dialogu është gjithashtu pjesë e kodit të audios dhe një element tjetër për 
t’u marrë për bazë kur analizojmë një mesazh për të gjetur se kush është 
duke folur. Studimet tregojnë se në të shumtën e rasteve femrat kanë më pak 
pjesë si folëse sesa meshkujt. Përshembull, personazhet meshkuj zotëronin 
dyfishin e dialogut në krahasim me personazhet femra (28.4 përqind me 
15.4 përqind) në filmat më të bukur të vitit 2015 (Geena Davis Institute on 
Gender in Media, 2015)

Dramat televizive do te ishin të thata pa muzikën në sfond e cila luan me 
emocionet tona. Hulumtuesit Karen Collins i Universitetit të Waterloo 
dhe Bill Kapralos i Institutit të Teknologjisë në Universitetin e Ontarios, 
theksojnë rëndësinë e tingujve në mesazhet mediatike: 

Nëse kjo gjë bëhet mirë, tingujt mund të ndihmojnë t’i komunikoni 
audiencës informacione të rëndësishme, të shërbejnë si simbole apo 
lajtmotive, të ndihmojnë për ta çuar audiencën në një kohë apo vend të 
caktuar, të krijojnë apo të përforcojnë atributet e markës dhe të krijojnë 
një ndjesi realizmi. (E bërë në mënyrë të gabuar mund të sjellë efektet 
e kundërta). Në veçanti tingujt kanë aftësi për ta zhytur audiencën 
në media, për të stimuluar investimin emocional, për t’iu dhënë vlerë 
njerëzore objekteve dhe për të krijuar lidhje. 

(2018, para 1). 

Meqë ra fjala termi lajtmotiv i përdorur në citatin e mësipërm do të thotë një 
frazë muzikore e përsëritur e cila lidhet me një personazh, situatë ose ide. 
Një shembull do të ishte kolona muzikore e fimit Jaws, aplikimi dy notave 
muzikore të përsëritura të cilat në film përdoren për të treguar se do të 
ndodhë një sulm peshkaqeni. 

Për	 të	 vlerësuar	 fuqinë	 e	 atyre	 dy	 tingujve,	 dëgjoni	 këtë	 video	 të	modifikuar	 të	
skenës	 së	 famshme	 klasike	 në	 Jaws;	 këtu	 janë	 zëvëndësuar	 tingujt	 e	 dy	 notave	
me	 një	 muzikë	 komike:	 https://bit.ly/2ScXtkY.	 Collins	 dhe	 Kapralos	 gjithashtu	
sugjerojnë	 të	 ndiqni	 këtë	 video	me	 skenën	 finale	 të	 Star	Wars:	 “Shpresa	 e	 Re”	
së	 cilës	 i	 është	 hequr	 muzika	 e	 kompozitorit	 John	Williams.	 Do	 e	 shihni	 se	 pa	
muzikën	në	sfond	ngjan	e	sikletshme	dhe	pa	madhështi.	Shikojeni	tek:	http://bit.
ly/1XNr8AE.
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Përbërja  Përbërja përshkruan grumbullimin e disa “ingredientëve” të një 
mesazhi; është mënyra sesi disa pjesë të ndryshme përbëjnë një të plotë. Disa 
nga pyetjet që duhet të konsiderojmë kur jemi duke analizuar përbërjen e 
një mesazhi janë këto:

•	 Kujt	i	referohet?
•	 Ku	janë	vendosur	subjektet	kryesore?
•	 Kush	apo	çfarë	ndodhet	në	sfond?
•	 Kush	apo	çfarë	është	spikatur?
•	 Kush	apo	çfarë	është	izoluar?
•	 Si	janë	pozicionuar	gjërat	në	imazh	për	të	krijuar	një	efekt	specifik?
•	 Cilat	gjëra	janë	përvetësuar,	pra	që	kanë	rëndësi	për	shkak	të	një	lidhjeje	

të mëparshme ose historisë kulturore ( si përdorimi i shallit të kokës nga 
amerikanët indigjenë).

Uebsajti britanik i quajtur Magforum.com është një faqe e mire për të gjetur 
një gamë të gjerë të llojeve të revistave. Zgjidhni disa në bazë të demografisë 
dhe përqëndrohuni tek teksti, imazhet dhe kompozimi i kopertinës. 

Një shembull ku kompozimi krijon një problem për kompaninë është ai i 
një reklame në revistën e kompanisë së procesorëve të kompjuterave Intel 
(Modine, 2007). Në reklamë, një burrë i bardhë në dukje i kënaqur qendron 
me krahët e mbledhura. Ai ka veshur rroba biznesi dhe është në një ambient 
zyre. Ai është i rrethuar në të dyja anët nga gjashtë burra afro-amerikanë të 
veshur me rroba sporti, dhe të ulur si të ishin duke nisur një garë vrapimi. Në 
tekst thuhet “Shumëfishoni performancën e kompjuterit dhe rrisni fuqinë 
e punonjësve tuaj.” Pas publikimit të reklamës pati shumë polemika në 
lidhje me mesazhin e këtij imazhi me ndjeshmëri kulturore, duke përfshirë 
mbizotërimin e biznesmenit dhe pozicionit nënshtrues të të tjerëve. Intel 
kërkoi falje për mesazhin “ofendues dhe të pandjeshëm” dhe e hoqi nga 
qarkullimi reklamën.

Puna me kamerat  Shkrepjet dhe lëvizjet e kamerës përdoren për të 
drejtuar vëmendjen tonë drejt elementëve specifikë në një skenë si dhe drejt 
një filmi ose një shfaqjeje. Filmimet apo fotografimet e kamerës që përdoren 
në imazhe të veçanta ose në video përfshijnë:

•	 Filmime apo fotografime nga një pikë e caktuar, që tregojnë aksionin 
nga pikëshikimi e një personazhi specifik.

•	 Filmime apo fotografime nga një kënd i lartë që shërbejnë për ta bërë 
subjektin (i animuar ose jo) të duket sa më i vogël, i parëndësishëm dhe 
i dobët.
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•	 Filmime apo fotografime nga një kënd i ulët  që shërbejnë për ta bërë 
subjektin (i animuar ose jo) të duket i frikshëm dhe i fuqishëm.

Editimi   Editimi ka të bëjë me përgatitjen e materialit fillestar për publikim, 
nëpërmjet një numri procesesh, si: organizimi, rishikimi, përmbledhja, 
përzgjedhja, modifikimi dhe korrigjimi. Editimi mund të kryhet me fjalë 
në një fletë apo direkt në ekran, në fotografi, video apo audio. Çmimi për 
editimin më të mirë të një filmi që jepet në ndarjen e çmimeve Oscar bazohen 
në studimin e editimit, sesi editime të përpikta dhe me nuance kontribuojnë 
tek tërësia e mesazhit mediatik. Editimet na tregojnë ne si shikues ku ta 
mbajmë vëmendjen. Editimi është shumë subjektiv dhe qëllimi i mesazhit 
dikton shumë pjesë të tij.

 setting

or 
dialogue

shot 
framing

movement

ambient 
sound or 

music

Mesazhi juaj

Komponentët e mesazhit mediatik

kompozimi

subjekti ndriçimi

ose 
dialogu

lëvizja e 
kameras

vend-
ndodhja kuadri i 

shkrepjes

zhurmat e 
sfondit ose 

muzika

teksti
këndi dhe

Pyetjet që duhet të bëni kur ndërmerrni editimin e një mesazhi përfshijnë: 
Çfarë është edituar brenda apo jashtë imazhit? Si e kuadron krijuesi 
këndvështrimin tonë mbi imazhin ose aksionin? Çfarë elementë mungojnë 
nga skena? Për t’u praktikuar në aplikimin e këtyre pyetjeve mund të shihni 
faqen e Bronx Documentary Center (alteredimagesbdc.org) ku do të gjeni 
një koleksion fotografish të dokumenteve të manipuluara. Zgjidhini imazhet 
për të shqytuar modifikimet dhe efektet. 
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Ngjyrat dhe Ndriçimi Këto fusha të zgjedhjes kreative kur bëhen mirë 
nuk vihen re por kur bëhen keq janë jashtëzakonisht evidente. Përshembull, 
nëse një skenë filmi e ka ndriçimin të dobët dhe të errët audienca nuk 
arrin të dallojë mirë aksionin dhe për pasojë nuk e kupton mirë mesazhin.
Ndriçimi përdoret për efekte dramatike. Gjithashtu përdoret për të tërhequr 
vëmendjen drejt apo larg diçkaje (mendoni për spotet e ndriçimit, dritën 
e diellit dhe hënës fallco, siluetat). Ndriçimi natyral tregon realitetin dhe 
përditshmërinë. A e keni dalluar se si koncertet e muzikës e përdorin 
ndriçimin për të krijuar atmosphere? 

Ngjyrat përdoren për të tërhequr vëmëndjen dhe për të përcaktuar 
humorin e audiencës. Vini re ngjyrat e përdorura në grafikat e titujve të 
filmave; ato na sinjalizojnë rreth zhanrit apo stilit të filmit.

Marketuesit flasin për “të kuqen eksituese” dhe “blunë e sinqertë”. Jeshilja 
shihet si kompetente dhe lejlaja si e sofistikuar. Me shpikjen e testeve të 
shtatëzanisë, kompanitë e rrobave vendosën përdorimin e ngjyrave rozë tek 
veshjet e vajzave dhe blu tek veshjet e djemve, kjo gjë është përforcuar akoma 
edhe më shumë në kohët e sotme (Maglaty, 2011). Këto ngjyra gjinore janë 
të fuqishme në reklamimin e veshjeve të fëmijve, mobiljeve dhe lodrave. Për 
një përshkrim befasues se sa bazohen reklamat në gjini, shkoni tek faqja 
www.genderremixer.com/ lego/ për të kombinuar reklama gjinore. Vini re 
përdorimin e ngjyrave, dublimeve dhe efekteve zanore që automatikisht 
tregojnë një mesazh gjinor për lojërat e fëmijëve.

Shenjat dhe Simbolet  Koncepti i tretë themelor i edukimit mediatik 
është se njerëz të ndryshëm i përjetojnë ndryshe mesazhet mediatike të 
njëjta. Kjo gjë evidentohet edhe më shumë tek shenjat dhe simbolet e një 
mesazhi, të cilat janë të lidhura me kulturën. 

Semiotika është studimi i simboleve dhe i kuptimeve. Semiotika na ndihmon 
të kuptojmë tekstet mediatike. Kultura të ndryshme iu japin kuptime të 
ndryshme objekteve. Ne i japim kuptim objekteve për shkak të rëndësisë 
së tyre shoqërore. Semiotika është e varur nga interpretimet kulturore. Për 
shembull, një kapele kaubojsh në një poster filmi të Hollivudit është një 
shenjë që tregon një film perëndimor me të gjitha pajimet - kuajt, armët, 
nashkulloritetin dhe rrezikun. Në veprën e artit të Dia de Muertos simboli i 
një kumaku lidhet me kujtimin e të vdekurve në kulturën meksikane; prandaj 
përfshihet dhe në reklamimin e Coco të Disney·Pixar. Një flamur ylber është 
simboli i krenarisë së LGBTQ. Një trëndafil nuk është thjesht një trëndafil, 
në shumë kultura të ndryshme ai përfaqëson romancën dhe pasionin. 
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Nëse jeni të interesuar për më shumë mbi semiotikën, ja një video e shkurtër 
udhëzuese rreth saj në uebsajtin e James Hayes Film in the Making. Ky 
videoklip shqyrton shkurtimisht dy publikime të filmave popullorë, Eyes 
Wide Shut dhe Aliens: http://bit.ly/2YghMCl.

PROPAGANDA

Propaganda është komunikim strategjik që synon të manipulojë të 
menduarit dhe të ndikojë një grup të madh njerëzish përmes thirrjeve 
emocionale, ideologjike dhe psikologjike. Ka shumë teknika propagandistike. 
Propaganda mund të jetë pozitive, si në njoftimet e shërbimit publik për 
të dekurajuar shkrimin e mesazheve gjatë drejtimit të automjeteve, ose 
negative, si në sulmet ndaj karakterit të një kundërshtari politik.

Pjesë e analizës së mesazhit është aftësia për të njohur teknikat e propagandës. 
Disa nga qasjet e zakonshme përfshijnë:

•		 Thjeshtëzimi: Reduktimi i një ideje ose teme komplekse në një shpjegim 
rudimentar në mënyrë që ta shtrembërojë ose keqinterpretojë atë. 
Si një shembull mund të ishte deklarimi se arsyeja pse shumë nxënës 
kanë rezultate të dobëta në testet e vlerësimit vjen nga rritja e numrit të 
nënave që punojnë.

•		 Eufemizmat: Një fjalë e butë, për një realitet të ashpër e mizor. 
Përshembull përdorimi i termit “dëm kolateral” në vend të “vdekje të 
civilëve” gjatë konflikteve të armatosura.

•		 Efekti	i	turmës: Të gjithë të tjerët po e bëjnë atë, kështu që edhe ju duhet 
ta bëni. Ashtu si në fjalinë «Pepsi është zgjedhja e një brezi».

•		 Transferimi: Përpjekja për të bartur prestigjin dhe respektin që njërëzit 
ndjejnë për një gjë në diçka tjetër, si p.sh. kur kandidatët politikë pozojnë 
me flamurin e vendeve të tyre për të transferuar ndjenjat e patriotizmit 
tek vetja.

•		 Ftesat	emocionale: imazhe, fjalë dhe skena të mbushura me emocione 
për të ngjallur një ndjenjë që lidhet me një person, produkt ose përvojë. 
Përshembull, një skenë e një familjeje të lumtur që vrapon në një plazh 
me rërë të pashkelur, që është çuditërisht bosh e pa njerëz të tjerë; ky lloj 
argëtimi ndodh vetëm në Michigan!

•		 Frika: Fatkeqësia që do të rezultojë nëse nuk ndjekim rrugën e sugjeruar 
të veprimit. Të tilla si imazhi i një çift që qan përpara shtëpisë së tyre të 
djegur, i ndjekur nga slogani; “ Nëse do ta kishit siguruar shtëpinë tuaj, 
nuk do të derdhnit më lot.”
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•		 Popull i thjeshtë: U bëjnë thirrje dhe i flasin popullit sikur të ishin një 
nga ata. Kandidatëve për presidentë iu pëlqen ta bëjnë këtë, duke u 
paraqitur si njerëz me këmbë në tokë që veshin gjithmonë xhinse dhe 
hanë e pijnë në kafenetë e thjeshta si gjithë të tjerët.

•		 Dëshmues: Një person, shpesh i famshëm, mbështet një produkt ose 
ide për të cilën mund ose mund të mos kenë një qendrim të vetin real. 
Shembujt përfshijnë atletët në kuti drithërash dhe yjet e filmit që bëjnë 
fushata për kandidatët politikë.

•		 Pohimi: Deklarimi i një ideje të diskutueshme si fakt, si p.sh. “qytetaret 
femra nuk i besojnë organit qeverisës, sepse gratë nuk janë të përfaqësuara 
në mënyrë të barabartë në të”.

•		 Përgjithësime	 vezulluese: Fjalë dhe fraza të paqarta, me konotacion 
pozitiv që nuk thonë asgjë specifike. Të tilla si, “Kjo është një kohë 
shpresëdhënëse për vendin tonë”. 

•		 Zgjedhje	e	rreme: Reduktimi i një situate komplekse në një numër të 
paktë zgjedhjesh të mundshme, ku duket qartë se cila është zgjedhja e 
duhur. Për shembull, “zgjedhja e vetme për qytetin tonë në vijimësi është 
të votojmë për taksën e ujit”.

Teknikat e propagandës ndodhin aq rëndomtë saqë nuk vihen re. Duhet 
njohuri mbi llojet e propagandës si dhe praktikë në identifikimin e 
propagandës. Zgjidhni disa reklama të zakonshme që shfaqen në mediat 
tuaja sociale ose gjatë publicitetit kur jeni duke pare TV, ose, zgjidhni një 
reklamë fushate në livingroomcandidate.org (këto janë nga kandidatët 
presidencialë të SHBA nga viti 1952 deri në 2016). Identifikoni teknikat e 
ndikimit të përdorura në to. Ndërsa familjarizoheni më shumë me mjetet e 
analizës, do të zbuloni se do të jeni në gjendje të vini re në mënyrë kritike 
elemente specifike të ndërtimit të një mesazhi duke shijuar gjithashtu 
kreativitetin e tij. Sugjerohet dhe është e mundur t’i bëni të dyja njëkohësisht 
gjatë angazhimit tuaj të përditshëm me median.

RISHIKIM I KAPITULLIT

•		 Shpjegoni	se	si	media	e	ndërton	realitetin.	

•		 Bëni	dallimin	midis	tekstit	të	manifestuar	dhe	teksteve	të	fshehur.	

•		 Identifikoni	kodet	dhe	konvencionet	në	një	mesazh	mediatik.	

•		 Përshkruani	se	si	funksionon	vështrimi	në	reklama	
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•		 Vlerësoni	efektin	e	elementëve	të	mëposhtëm	në	një	mesazh:	puna	me	
kamerat, kompozimi, ngjyrat dhe ndriçimi, montimi. 

•		 Identifikoni	përdorimin	e	teknikave	të	ndryshme	propagandistike	në	një	
fushatë politike.

VEPRIMTARI

1.  Shkoni në faqen e internetit të Muzeut të Luftës Imperiale me bazë në 
Britani, që mes objekteve të tjera përmban dhe koleksione fotografish, 
arti dhe videosh. Bashkohuni me një shok dhe bëni disa pyetje në 
lidhje me imazhet që do të gjeni: Çfarë është e rëndësishme për këtë 
informacion? Çfarë është e vlefshme? Cilat mendime dhe pikëpamje 
gjenden në përbërjen e mesazhit? Cili është stili dhe toni i mesazhit? 
Pikëpamja e kujt është shfaqur? Kush është audienca e synuar?

2.  Vizitoni MediaWatch.com dhe klikoni tek “Galeria” në shiritin e sipërm 
të navigimit. Ekziston një galeri për “imazhet e neveritshme” dhe një për 
“imazhet frymëzuese”. Kaloni kohë tek të dyja dhe përdorni aftësitë e 
mësuara në këtë kapitull për të analizuar mesazhet. Shkruani një analizë 
të shkurtër mbi atë që vlen të përmendet në lidhje me imazhet në galerisë; 
përmendini të gjitha objektivisht. Shpjegoni përgjigjen tuaj.

3. Shkoni në Bibliotekën e Kongresit të SHBA dhe kërkoni arkivin masiv 
të imazheve nga e gjithë bota në www.loc.gov/pictures. Demonstroni 
kuptimin tuaj të shenjave dhe simboleve duke krijuar një tutorial të 
shkurtër mbi semiotikën duke përdorur si shëmbull një nga posterat në 
faqe. Ju mund të krijoni një video të shkurtër ose një prezantim. Postojeni 
në YouTube.

4.  Shikoni videoklipin e një artisti të njohur. Analizoni tekstin dhe videon, 
duke vënë në dukje zgjedhjet krijuese dhe teknike të përdorura . Merrni 
parasysh në vecanti përbërjen dhe se si do të ndryshonte kuptimi i videos 
nëse personazhi mashkull dhe femër në video do të ndryshonin rolet, ose 
nëse do të përdoreshin raca apo etni të ndryshme. Gjithashtu, merrni 
parasysh çdo mesazh social që informon kontekstin e videos. 

Shkruani përgjigjet tuaja për këto pyetje: 
a.  A paraqet videoja  bindjet e një grupi të caktuar? 
b.  Përshkruani paraqitjen e jashtme të meshkujve dhe femrave në video. 

A përdoret ndonjë stereotip? Nëse po, me çfarë efekti? 



Analiza    95

c.  Kush është në pozitën e pushtetit? Kush nuk është? Kush përfiton si 
rezultat? 

d.  A përjashton videoja ndonjë grup njerëzish apo besimet e tyre? 
e.  Cilat përkufizime të lumturisë, suksesit ose moralit nënkuptohen në 

video? 
 Këto aktivitete mundësohen nga informacioni i Edukimit Mediatik për 

Mësuesit (2019), një projekt i Aleancës së Qytetërimeve të Kombeve 
të Bashkuara dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, 
Shkencë dhe Kulturë. Shihni http://bit. ly/2JQqg0b. 

5.  Shikoni ndonjë shfaqje televizive për dhjetë minuta pa zë dhe shkruani 
atë që vini re. Më pas, dëgjoni vetëm shfaqjen dhe mos e shikoni atë, dhe 
vini re vëzhgimet tuaja duke krahasuar teknikat e mesazheve vizuale dhe 
audio (Collins & Kapralos, 2018).

6.  Analizoni një reklamë duke përdorur aftësitë e mësuara në këtë kapitull. 
Mund të jetë e dobishme të rishikohen shembuj të procesit të analizës 
dhe gjërat që duhen marrë parasysh. Një udhëzues i shkëlqyer mund të 
jetë Deconstructing a TV Commercial  nga Frank Baker (2009) që gjendet 
në Media Literacy Clearinghouse. Shihni http://bit. ly/2upBkqe. Një faqe 
tjetër e dobishme është The LAMPlatoon, e cila përmban reklama dhe 
analiza të transmetimit të reklamave. Shihni http://lamplatoon.thelamp.
org.

REFERENCA

Baker, F. (2009). Deconstructing a TV commercial. Media Literacy 
Clearinghouse. Retrieved from http://bit.ly/2XSdjJC

Center for Media Literacy. (2019). Five key questions form foundation 
for media inquiry. Center for Media Literacy. Retrieved from www.
medialit.org

Cohen, A. (2017, September 18). Not safe for work. The Nation. Retrieved 
from http://bit.ly/2M47X7b

Collins, K., & Kapralos, B. (2018). Sound design for media: Introducing 
students to sound. Journal of Sonic Studies, 6. Retrieved from http://
bit.ly/2Ti0HGl



96    Kapitulli 4

Erigha, M. (2019). The Hollywood Jim Crow: The racial politics of the movie 
industry. New York, NY: NYU Press.

Geena Davis Institute on Gender in Media. (2015). The reel truth: Women 
aren’t seen or heard. Retrieved from https://seejane.org/research-
informs-empowers/data/

Hall, C., & Tyler, M. (2018, February 20). “I’m rooting for everybody 
black”: Black people on Black Panther. Elle. Retrieved from http://bit.
ly/2Gi72we

Maglaty, J. (2011). When did girls start wearing pink? Smithsonian Magazine. 
Retrieved from http://bit.ly/2JTE7PZ

Modine, A. (2007, August 2). Intel revolted by its own ‘insensitive and 
insulting’ ad. The Register. Retrieved from http://bit.ly/2Ocywtc

Mulvey, L. (1999). Visual pleasure and narrative cinema. In L. Braudy & M. 
Cohen (Eds.), Film theory and criticism: Introductory readings (pp. 
833–844). New York, NY: Oxford University Press.



Krijimi5
Si të krijojmë mesazhe me qëllim, 
fuqi shprehëse dhe etikë

OBJEKTIVAT E MËSIMIT

Termat: Edukimi mediatik 360 gradë, 
pozicionimi, përvetësimi mediatik, 
përdorim i drejtë, ligji për të drejtat 
e autorit, SEO (Search Engine 
Optimisation	-Optimizimi	i	Motorit	të	
Kërkimit). 

•		Të	vlerësoni	se	si	krijimi	i	
përmbajtjes	.ua	formon	konsumin	
e	përmbajtjes.	

•	 Të	zbatoni	secilin	prej	pesë	
koncepteve të edukimit mediatik 
në	krijimin	e	përmbajtjes.	

•	 Të	shquani	se	formimi	i	identitetit	
lehtësohet prej dhe nëpërmjet 
mediave të reja. 

•	 Të	shpjegoni	se	si	folësi,	autori	dhe	
përmbajtja	ndikojnë	në	kontekst.	

•	 Të	njihni	bazat	e	ligjit	për	të	drejtën	
e autorit dhe rregullat e përdorimit 
të drejtë. 

•	 Të	kuptoni	teknikat	për	të	tërhequr	
një audiencë në internet.

Ne krijojmë për një audiencë, qoftë kjo një 
njeri i vetëm, një shok i ngushtë, një partner 
ose prind. Studiuesit kanë hulumtuar cilësitë e 
postimeve më të shpërndara të mediave sociale, 
dhe në gjetjet e tyre ka ngjashmëri. Përshembull, 
lajmet pozitive janë të pëlqyera. Po kështu edhe 
informacioni i renditur në lista, në veçanti ato të 
llojit të listave me 10 pika. Duke iu përmbajtur 
kësaj, ja tek  është lista ime.

SI TË KRIJOJMË NË MEDIAT SOCIALE 
POSTIME QË MBETEN NË MENDJE 

1.  Shpërndajeni materialin tuaj më të 
mirë të martën, në mënyrë që të arrini 
shpërndarjen më të madhe të mundshme 
(Kagan, 2017). 

2.  Përdorni imazhe për t’i bërë postimet të 
tërheqin vëmendjen. 

3.  Bëjini me ngjyrë fjalët kyçe. 
4.  Shtojini një video ose meme tekstit. 
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Diskutoni me një koleg 
për qasjen që keni për krijimin 
e	 përmbajtjes.	 Çfarë	 postoni	
më shpesh dhe pse? Kush është 
audienca juaj e vërtetë apo e 
përfytyruar?	Si	ndryshon	përmbajtja	
bazuar	 tek	 audienca?	 Çfarë	
standarte aplikoni kur krijoni një 
përmbajtje?

5.  Shtojuni filtra imazheve.
6.  Vendosini tekstit animacion. 
7.  Vendosni një titull tërheqës (Tituj të 

llojit “Si të...” dhe “Çfarë është...” janë disa 
shembuj të mirë si fillim). 

8.  Jini zbavitës ose frymëzues. 
9.  Shpërndani materiale të besueshme. 
10. Bëni dhe ju lista me 10 pika.

Përdoruesit e mediave janë njëherësh edhe krijues mediash. Krijimi i 
mesazheve në epokën digjitale ofron vazhdimisht opsione që të ndani me 
të tjerët personalitetin dhe idetë tuaja. Lista e këshillave që në krye bazohet 
mbi mënyrat formuluese sipas të cilave krijohen mesazhet e mediave sociale 
për të tërhequr vëmendjen dhe për të krijuar një audiencë. Dëshironi të jeni 
një ndikues (anglisht: influencer)? Atëherë këto këshilla janë enkas për ju.

Në këtë kapitull, ju keni mundësinë të sprovoni veten duke aplikuar mendimin 
kritik të edukimit mediatik kundrejt asaj çfarë krijoni. Do të mësoni t’i 
shqyrtoni vendimet në lidhje me konceptimin, me stilin dhe me pronësinë, 
me interpretimin dhe me perspektivën, si edhe me qëllimin. Përvetësimi i 
aftësive të edukimit mediatik, do të thotë që të jeni në gjendje të mendoni në 
mënyrë kritike dhe të vlerësoni në mënyrë më të plotë materialin mediatik 
që krijoni apo modifikoni. Ky kapitull ka të bëjë me mundësi ngazëlluese si 
dhe me etikën e përditshme të krijimit të mesazheve mediatike.

EDUKIMI MEDIATIK DHE KRIJIMI I PËRMBAJTJES

Termi im, edukimi mediatik 360-gradë, i referohet konsumit të qëllimshëm 
si edhe krijimit të përmbajtjes digjitale, pasi i pari informon të dytin, dhe 
anasjelltas, çka rezulton në një bashkësi tërësore të aftësive, të njohurive dhe 
të të kuptuarit të mesazheve mediatike.

Njerëzit në mbarë botën po krijojnë çdo ditë përmbajtje digjitale. Në Kinë, 
për shembull, më shumë se 89 milionë njerëz kanë krijuar blogun e tyre 
(Wee, 2009). Anembanë botës, gati dy të tretat e përdoruesve të internetit 
të moshës 16 deri në 24 vjeç, kishin ngarkuar ose shpërndarë së fundmi në 
internet një video (Global Web Index, 2017), kurse në Shtetet e Bashkuara 
më shumë se gjysma e adoleshentëve të moshës 12 deri në 17 vjeç e krijojnë 
vetë përmbajtjen për ta postuar më tej në internet (Lenhart, Madden, Smith 
dhe MacGill, 2007).
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Të krijuarit e përmbajtjes u lejon përdoruesve të kuptojnë vendimet e marra 
në prodhimin e materialit që ata më pas e konsumojnë në internet. Nga 
krijimi i përmbajtjes lind njohuria konsumatore; duke lundruar në hapësirat 
e krijimit, njohim më mirë zgjedhjet e bëra dhe motivimet për këto zgjedhje, 
kur veprojmë si konsumatorë të mediave.
Nga ripërzierja e muzikës e deri tek krijimi i videove dhe tek shpërndarja 
e punimeve artistike në internet, tek të postuarit e blogjeve dhe tek të 
krijuarit e faqeve në internet, përdoruesit anembanë botës po krijojnë dhe 
po publikojnë çdo ditë. Madje, edhe një veprim i thjeshtë si ndërtimi vetjak i 
profilit të mediave sociale është akt i krijimit digjital. Si përshembull: kurimi 
i imazheve që zgjidhni, ngarkimi i citimeve vetjake, formimi i etiketimeve 
vetëpërshkruese (anglisht: bio tag) dhe renditja e gjërave të pëlqyera dhe 
të papëlqyera. Të qenësishme në këtë proces janë zgjedhjet në lidhje me 
paraqitjen, qëndrimin dhe stilin. Profili vetjak është një mesazh i kuruar me 
kujdes që ju dallon nga të tjerët.
Termi “përdorues i medias” përfshin në të njëjtën kohë si ata që krijojnë 
media, ashtu edhe ata që konsumojnë media, njëlloj sikur të dyja këto procese 
të kryheshin nga të gjithë në mënyrë të barabartë, sa njëra ashtu edhe tjetra. 
Shumë përdorues të mediave digjitale me shumë të ngjarë nuk do ta shihnin 
veten si krijues të mediave. Ata shfaqen në internet për të përditësuar mediat 
sociale për miqtë e tyre. A e bën kjo dikë prodhues mediatik, apo jo?
Mizuko Ito (2007), një antropologe e kulturës në fushën e teknologjisë në 
University of California- Irvine, vë në pah atë që, shumë prej jush, ka të 
ngjarë ta bëjnë përditë, dhe kjo gjë tingëllon haptazi si diçka revolucionare. 
Ajo flet për «praktikat e padisiplinuara të shpërndarjes së muzikës nga 
adoleshentët, të hakerimit të lojërave si edhe të blogjeve-ditarë personalë” 
dhe se çfarë sinjalizojnë këto gjëra:

Këto forma të kulturës digjitale që po shfaqen, sinjalizojnë pjesëmarrjen 
aktive të grupeve, që më parë kanë qenë të mënjanuara dhe të padukshme, 
në atë që ne tani duhet ta njohim si prodhim kulturor, pra jo thjesht si 
derivate të konsumit aktiv ose të komunikimit personal kalimtar. Çfarë 
do të thotë atëherë, kur atyre, që më parë janë cilësuar si “konsumatorë”, 
pra audienca jokrijuese, pasive në raport me kulturën e prodhuar në 
mënyrë profesionale, iu jepen mjete, jo vetëm për të shpërndarë media 
përmes rrjeteve alternative të llojit shoku-tek-shoku (anglisht: peer-to-
peer), por edhe për të ripërzier, për të ripaketuar, për të rivlerësuar dhe për 
të prodhuar përmbajtje mediatike nëpërmjet prodhimit kulturor amator? 

(faqe. 89) 
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Navigimi dhe Shpërndarja si Autorësi “Si do të jetë autori 
në të ardhmen?” pyet profesori i Northwestern Universitety, Nicholas 
Diakopoulos (2005, faqe  10). Ai vë në dukje se realiteti mund të jetë i 
atillë ku gjithnjë e më shumë lexuesi i mesazheve do të fitojë fuqi krijuese 
për shkak të përkohshmërisë të mediave digjitale. Diçka kaq e thjeshtë sa 
zgjedhja e lexuesit të një artikulli për të klikuar në disa hiperlinqe dhe për të 
konsumuar materialin dhe ndjekja më pas e këtyre linqeve, është një formë 
e autorësisë nëpërmjet navigimit.

“Ndërveprimi i lejon lexuesit të një hiperteksti të zgjedhë një shteg përmes 
rrjetit të elementeve të ndërlidhura të mediave”, shkruan Diakopoulos dhe 
vijon më tej: «duke gjeneruar kështu një vepër të personalizuar thjesht 
përmes rrugës së linqeve të zgjedhura» (faqe  5). Pra, edhe nëse nuk shkruani 
shpesh në blog apo nuk postoni shpesh video në “YouTube”, në këto kohë 
digjitale, edhe ju jeni një krijues.

Siç vërejnë Henry Jenkins, Sam Ford dhe Joshua Green në librin e tyre 
Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture 
(Media që përhapet: Të krijuarit e vlerës dhe kuptimit në një kulturë të 
rrjetëzuar) (2013), mjedisi bashkëkohor mediatik ofron shumë mënyra 
krijimi, nëse dikush është i gatshëm të kuptojë fjalën “media” në një kontekst 
të gjerë:

Të gjithë ne tashmë luajmë një rol jetik në shpërndarjen e teksteve 
mediatike. Vendimet e përditshme, shpesh të rëndomta, që secili prej 
nesh merr për atë që do të përcjellë, me cilin do ta ndajë këtë gjë dhe 
konteksti në të cilin e shpërndajmë një material, po ndryshon rrënjësisht 
proceset e mënyrës se si qarkullon përmbajtja mediatike. Në disa raste, 
pjesëmarrësit po e trazojnë këtë përmbajtje teksa është duke u përhapur, 
në raste të tjera, ata po e rikontekstualizojnë. Por në çdo rast, këta 
pjesëmarrës po zgjerojnë kuptimin potencial që kishte përmbajtja dhe, 
në disa raste, duke ia shtuar vlerën. 

(faqe  304)

APLIKIMI I EDUKIMIT MEDIATIK NË PËRMBAJTJEN TUAJ 

Në seksionin që vijon, unë aplikoj pesë pyetjet e edukimit mediatik të 
krijuara nga Qendra për Edukimin Mediatik (Center for Media Literacy, 
2019) lidhur me përmbajtjen që krijoni, pasi konsumatorët me njohuri për 
median do t’ua bëjnë vlerësimin e punës duke përdorur këto lloj kriteresh.
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Navigation as Authorship
Credit: Ryan Lewis

Lundrimi	si	Autorësi
Kreditet: Ryan	Lewis
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Pse duhet ta krijoj unë këtë mesazh? Identiteti i autorit ka rëndësi 
kur krijohet një përmbajtje mediatike. Është një gjë që flet për qëllimin dhe 
besueshmërinë e mesazhit. Qartazi, përvoja e jetuar shpesh ju bën personin 
më të duhur për të qenë autori i një mesazhi të caktuar. Për më tepër, ju jeni 
gjithashtu zëdhënësi legjitim për të përfaqësuar produktet tuaja të punës 
ose për të formuar kohezion me grupet tuaja profesionale, shkollore ose 
sociale, përmes shkëmbimit të informacionit. Nëse jeni ekspert në diçka, që 
është edhe fokusi i mesazhit tuaj, atëherë kjo është një arsye tjetër e mirë për 
të qenë autor. Ofrimi i këndvështrimit vetjak unik për një temë që është e 
kohës, për shkak të përkatësisë suaj demografike ose të prejardhjes suaj, janë 
gjithashtu arsye bindëse për të qenë autor.

Përmbajtja që postoni thotë diçka për ju, si të thuash për “markën” tuaj 
personale dhe gjërat që vlerësoni.

Ja një shembull që flet për rëndësinë e identitetit të autorit: Kur bëhet fjalë 
për çështjet e edukimit mediatik që lidhen me autorësinë, Naif Al- Mutawa, 
autor i serisë komike të librave të titulluar The 99, ka kredibilitet në shumë 
fronte. Si një psikolog klinike kuvajtian me master në administrim biznesi 
dhe me origjinë muslimane, Al-Mutawa është i pozicionuar në mënyrë 
unike për të krijuar këtë serial komik për superheronjtë e frymëzuar nga 
Islami. Personazhet luftojnë stereotipet dhe luftojnë ekstremizmin. Seriali 
përmban superheronj me 99 atributet e Zotit. 

Ne jetojmë në një botë në të cilën simbolet më të padëmshme nga ana 
kulturore, si falafeli, mund të keqkuptohen për shkak të bagazhit dhe ku 
feja mund të shtrembërohet dhe qëllimisht të bëhet ajo që nuk supozohet 
të jetë nga të tjerët. Në një botë si kjo, kjo do të jenë gjithmonë një punë 
për Superman-in dhe The 99.

(Në 17:08 of Al- Mutawa’s TED Talk,
“Superheroes inspired by Islam”)

99 librat komikë janë në të paktën tetë gjuhë. Një park argëtimi i licencuar, 
i bazuar në këtë seri u hap në Kuvajt. Al-Mutawa tha se shpreson që duke 
lidhur “gjëra mjaftueshmërisht pozitive me Kuranin”, ai mund të ndihmojë në 
largimin e njerëzve nga stereotipet e dëmshme të muslimanëve si terroristë 
(15:48 i TED Talk, “Superheronjtë e frymëzuar nga Islami”).

Çfarë teknikash krijuese po përdorni? Mediumi i zgjedhur për 
të përçuar mesazhin është një zgjedhje parësore kyçe në gjuhën krijuese. 
Mediat digjitale në veçanti janë të pasura me mundësi për komunikim 
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krijues. Nëse kaloni shumë kohë në një platformë të caktuar të mediave 
sociale, ia vlen të shpenzoni kohë për të mësuar rreth mjeteve të ndryshme 
që ofron çdo faqe. Hidhini një sy faqes së këshillave dhe ndihmesave të 
platformës për të mësuar mbi gjithçka aktuale, duke filluar që nga filtrat e 
rinj e deri tek kategoritë e reja.

Kur kemi një ide të qartë të asaj që duam të komunikojmë, atëherë mund të 
zgjedhim mediumin më të mirë për ta bërë këtë. Grafiku ofron një përmbledhje 
të shkurtër të fuqisë komunikuese të pesë llojeve të ndryshme të mediave si 
edhe të llojeve të përmbajtjes që ato ofrojnë. Si krijues, ne gjithashtu fillojmë të 
zhvillojmë intuitën se ku duhet të bëjmë postime në varësi të përmbajtjes dhe 
se cilat platforma iu përshtaten më mirë qëllimeve tona.

Tekst Video Fotografi Audio Grafikët
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Lëreni	t’ju	udhëheqë	përmbajtja
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•	 Për shpjegime 
komplekse, 
efikase, të qarta 
dhe shkurt.

•	 Paraqitni 
veprimin, 
dialogun, 
debatin dhe 
momentet 
pikante.

•	 Regjistroni dhe 
kapni momente 
dhe ngjarje, 
për të  bërë 
demonstrime.

•	 Përcillni 
ndjesinë dhe 
qëndrimin, bëni 
që dëgjuesi të 
ndihet se është 
në një vend të 
caktuar.

•	 Shfaqni të dhëna 
dhe numra, 
për të treguar 
ndryshimin, 
për të bërë 
krahasime, për 
të përçuar më 
shumë energji

•	 Postime të llojit “Si 
të bësh diçka”, lista 
kontrolli, kuice, 
sondazhe, studime, 
praktikat më të 
mira, informacion 
të llojit “pyetje dhe 
përgjigje” në nivel 
ekspertësh

•	 GIFS, për të 
dhënë udhëzime 
ose për të bërë 
demonstrime, 
intervista, 
rregullime 
gabimesh në 
xhirime

•	 Diapozitivë me 
muzikë, me titra 
për të treguar 
një ngjarje, si 
meme.

•	 Muzikë ose 
shfaqje me 
lidhje të 
drejtpërdrejtë, 
fjalime, 
intervista, 
dialogje, tinguj 
të ambientit.

•	 Kronologji, 
infografikë, 
grafikë të 
procesit, 
shpjegues, 
animacion
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Me të vendosur për çfarë doni të thoni, dhe për mediumin përmes të cilit do 
ta thoni atë që keni vendosur, atëherë hyjnë në lojë faktorë të tjerë krijues, në 
varësi të mediumit. Për shembull:

•	 Një	 postim	në	Twitter	mund	 të	 kërkojë	më	 shumë	punë	me	 gjetjen	 e	
fjalëve të duhura si edhe me gjetjen e një imazhi domethënës për të 
përçuar mendimin tuaj.

•	 	 Një	 postim	 në	 Snapchat	 ose	 në	 Instagram	 e	 bën	 të	 lehtë	 ndarjen	 e	
përvojave mes miqve. 

•	 LinkedIn	 është	 i	 orientuar	drejt	 rrjetëzimit	 të	 karrierës,	 kështu	që	një	
foto profesionale dhe një biografi e detajuar (deri në 2000 karaktere) janë 
thelbësore. 
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•	 Blogjet	 personale	 janë	 shpesh	 mjetet	 më	 të	 mira	 ku	 të	 shpërndani	
opinionet, anekdotat, këshillat dhe personalitetin që keni. 

•	 YouTube	 nxjerr	 në	 shfaqje	 talentin	 ose	 interesin	 e	 veçantë	 që	 keni,	
dhe mos harroni të postoni punën tuaj edhe në rrjete të tjera sociale 
njëkohësisht.

•	 SoundCloud	është	një	ndër	platformat	e	 transmetimit	 të	muzikës	dhe	
podkasteve për ata që duan të jenë muzikantë ose tregimtarë të ardhshëm.

Ndonjëherë, kultura për të cilën po krijojmë ka një ndikim të fortë në mënyrën 
se si e formësojmë një mesazh. Pedagogu dhe filozofi Marshall McLuhan 
vuri në dukje kulturën e paragjykimit ndaj tekstit dhe daktilografimit në 
Shtetet e Bashkuara. McLuhan vuri në dukje se ky paragjykim kulturor nuk 
merr parasysh “njeriun e veshit dhe njeriun që prek” (1964, faqe  8). Në 
vende të tjera, tradita e rrëfimit oral mund të diktojë mënyrën për të treguar 
një përrallë: atë përmes audios. 

Si mundet që njerëzit e tjerë ta kuptojnë këtë mesazh 
ndryshe nga unë? Një mënyrë tjetër të menduari për këtë çështje të 
edukimit mediatik është duke shtruar pyetjen: “Kush është audienca për 
mesazhin në fjalë dhe si mund ta interpretojnë atë që kam shprehur ndryshe 
nga ajo që kam synuar?”

Shpesh, kuptimi i një mesazhi ndryshon në varësi të 
marrësve, për të cilët është synuar mesazhi në fjalë. 

Njohuritë tona individuale për botën varen 
pjesërisht nga mënyra e jetesës dhe nga vlerat që 

kemi, dhe këto formësojnë mënyrën se si i japim 
mesazhet. Gjithashtu, edhe ata që përbëjnë 
audiencën tonë kanë mënyra të ndryshme jetese 
dhe vlera që do të formësojnë mënyrën se si do 
të na i kuptojnë mesazhet. Mos hamëndësoni 

se të tjerët e shohin jetën si ju. Të tjerët do t’i 
interpretojnë ngjarjet dhe idetë ndryshe nga ju 

për shkak se ata ashtu e kanë mendjen. Merreni në 
konsideratë me kujdes këndvështrimin e të tjerëve që nuk 

janë si ju, kur krijoni përmbajtje që mund t’i prekë njerëzit.

Krijuesit shpesh bëjnë hapa të gabuar në këtë fushë të edukimit mediatik. 
Jemi kaq të sigurt mbi atë që neve na duket për të qeshur, saqë mendojmë se 
edhe gjithë të tjerëve kjo gjë do t’u duket humoristike. Apo se edhe të tjerët 
do të mund të shohin po atë marrëzi, që ne perceptojmë tek veprimet e një 

Merreni 
në konsideratë 

me kujdes 
këndvështrimin e 
të tjerëve, që nuk 

janë si ju, kur krijoni 
përmbajtje	që	mund	

t’i prekë njerëzit.
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politikani të caktuar! Apo të pajtohen me mendimin tonë, thjesht sepse neve 
na duket i drejtë. Në fakt, plot 84 për qind e përdoruesve të mediave sociale 
në një sondazh të qendrës kërkimore “Pew”, të vitit 2016, ishin të mendimit 
se pikëpamja se “njerëzit kur diskutojnë rreth politikës në mediat sociale, 
thonë gjëra që kurrë nuk do t’i thoshin ballë për ballë” përshkruan mirë ose 
shumë mirë sjelljen në mediat sociale (Duggan & Smith , 2016). Çfarëdo 
gjëje që krijoni, merrni parasysh audiencën, aktualitetin dhe platformën 
përpara se të postoni atë që keni krijuar.

Jini të vetëdijshëm për audiencat e padëshiruara, si edhe për shumëllojshmërinë 
e audiencës suaj të mundshme. Kini parasysh interpretimet e mundshme të 
të tjerëve, që mund të jenë të ndryshme nga tuajat. Shmangni hamendësimin 
se të gjithë janë si ju ose se mund ta kenë të qartë “atë që keni synuar”. Nëse 
jeni të shqetësuar për diçka që mban autorësinë tuaj, kërkojuni disa njerëzve 
që t’i bëjnë një kontroll materialit në fjalë dhe mbani shënim vërejtjet dhe 
reagimet e tyre përpara se ta publikoni atë.

Justine Sacco, drejtoreshë e komunikimit e kompanisë së quajtur “IAC”, 
mendonte se ndjekësve të saj në rrjetin social “Twitter” do t’u dukej qartë si 
shaka kur bëri një postim pak para se të nisej të udhëtonte për në Afrikën 
e Jugut: “Duke shkuar në Afrikë. Shpresoj të mos më zërë SIDA. Bëj shaka. 
Jam e bardhë!” Ndërsa udhëtonte me avion, postimi kishte marrë dhenë, 
duke shkaktuar një mori postimesh pasuese plot me zemërim me thurjen 
#AKaMbërriturJustina. Njerëzit nuk e kishin kuptuar mesazhin ashtu siç e 
kishte pasur në mendje Sacco. Ajo humbi punën. Gazetarit Jon Ronson, ajo i 
tha se nuk e kishte menduar kurrë se do ta merrnin për keq shpotinë e saj, dhe 
se e bëri këtë për t’u tallur me mendjengushtësinë e njerëzve që jetojnë vetëm 
në Amerikë, kur bëhet fjalë për kushtet e botës në zhvillim (Ronson, 2015). 

Cilat mënyra të jetesës, vlera dhe pikëpamje përfaqësohen 
apo mungojnë në këtë mesazh? Ju krijoni përmbajtje që është 
diçka unike e juaja. Përmbajtja që krijoni mbështetet shpesh nga historia 
juaj personale bazuar mbi kulturën, mbi përkatësinë etnike ose racën, mbi 
identitetin dhe orientimin seksual, mbi brezin që i përkisni, mbi nivelin e 
të ardhurave që fitoni, mbi arsimin, mbi fenë ose besimet shpirtërore, mbi 
prirjet politike dhe mbi prejardhjen familjare. 

Në zemër të këtij koncepti kyç është pozicionimi. Pozicionimi në termat 
e shkencave shoqërore përshkruan se si identiteti juaj ndikon në mënyrën 
se si e kuptoni botën. Pozicionimi i referohet kushteve sociale dhe politike 



106    Kapitulli 5

që kanë krijuar pjesërisht identitetin tuaj duke iu referuar në veçanti 
çështjeve të racës, klasës, gjinisë, seksualitetit dhe aftësisë. “Pozicionimi 
përshkruan gjithashtu se si identiteti juaj ndikon, pa përjashtuar mundësinë 
që ai të jetë shkas për paragjykime, për mënyrën se si e kuptoni botën dhe 
këndvështrimin që keni për të” (Dictionary.com, 2019).

Pozicionimi domosdoshmërisht na formon njohuritë që kemi për botën. 
Pedagogu David Takacs thotë se “ne e njohim më mirë botën atëhere kur 
dimë mënyrën se si e njohim botën”, (2003, faqe  29).

Një shembull tjetër i pozicionimit është projekti i Rayouf Alhumedhi, 
adoleshente, e cila në moshë 15-vjeçare, bashkëpunoi me partnerë kyç për 
t’i paraqitur “Unicode”-it, standardit teknologjik për ruajtjen e“emoji”-ve 
në mbarë botën, një propozim për një “emoji” me shami. Emoji “personi 
me shami” u miratua në vitin 2017. Faqja e internetit “Hijab Emoji Project 
(Projekti Emoji me shami)” (2016) ka një përmbledhje të fillesave këtij 
projekti:

Kur Rayouf Alhumedhi, që në atë kohë ishte në moshën 15-vjeçare, ishte 
duke krijuar vitin e kaluar një grup në rrjetin social “WhatsApp” për të 
komunikuar me shoqet e saj anëtaret e grupit donin të vendosnin si titull 
të grupit të komunikimit një seri “emoji”-sh, nga një të tillë për çdo vajzë 
që bënte pjesë aty. Por Rayouf ndeshi në një problem. Nuk kishte asnjë 
“emoji” që t’i ngjante, pasi ajo ishte myslimane dhe mbulohej me shami. 
Duke pasur parasysh se miliona gra në botë mbulohen me shami në jetën 
e tyre të përditshme, mungesa e një “emoji” të tillë dukej si diçka që ishte 
anashkaluar padashje. Kështu ajo ndërmori një nismë për të bërë diçka 
në lidhje me këtë.

Me fjalë të tjera, ajo që jemi ndikon në njohuritë që kemi për botën dhe 
mënyrën se si manovrojmë nëpër të. Të qenit pjesë e një kulture, ose e një 
etnie specifike, ose e një grupi me orientim seksual të caktuar, ose e një 
krahine gjeografike të caktuar ose e një njësie familjare, bën që secili prej 
këtyre realiteteve të përcaktojë kufijtë e këndvështrimeve që kemi. Takacs 
thotë se “kur zhvillojmë aftësinë për të kuptuar se si e dimë atë që dimë, ne 
fitojmë një çelës që na mundëson të hapim dyert e mësimit gjatë gjithë jetës”, 
(2003, faqe  28).
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Pse po e dërgoj këtë mesazh? Rikthehuni tek gjërat themelore. 
Cili është synimi ose qëllimi që ju shtyn të postoni diçka? Pse duhet të 
dërgohet ky mesazh? Për të informuar? Për të bindur? Për të argëtuar? Për të 
ndërvepruar? Për t’u shprehur? Siç e mësuam në Kapitullin 1, këto janë pesë 
qëllimet e komunikimit.

Që t’i biem shkurt, dijeni arsyen se pse doni të publikoni diçka. Kjo është 
përmbajtja - argëtuese, e rëndësishme dhe e dobishme – e cila është 
gjithmonë e mirëpritur në internet.

Të dini se përse po krijoni një mesazh ju ndihmon ta përpunoni atë me urtësi 
dhe duke bërë që të ketë ndikimin më të madh të mundshëm, sepse qëllimi i 
mesazhit ndikon tek tonaliteti, stili, audienca dhe ndërveprimi.

Një studim (Brandtzæg & Heim, 2009) i bazuar tek mbi 1200 përdorues të 
rrjeteve sociale në Norvegji zbuloi se arsyet kryesore për pjesëmarrje në 
këto rrjete ishin kontakti me njerëz të rinj (31 për qind), mbajtja e lidhjeve 
me miqtë (21 për qind) dhe një veprimtari shoqërore e përgjithshme (14 
për qind). Në një studim tjetër, Nardi dhe kolegët (2004) zbuluan se njerëzit 
krijojnë blogje për të renditur ngjarjet që u kanë ndodhur në jetë, për të 

VOX DISCIPULI

Shpërndaj	 kryesisht	 përmbajtje	 në	 format	 teksti	 në	 të	 gjitha	 platformat	 e	 rrjeteve	
sociale,	përveç	rrjetit	social	“Instagram”.	Jam	edhe	lexuese,	edhe	shkrimtare,	kështu	
që	teksti	është	padyshim	mediumi	me	të	cilin	ndihem	më	mirë.	Por	në	rrjetin	social	
“Instagram”,	për	miqtë	ose	ndjekësit	e	mi	i	bëj	të	gjitha	postimet	në	format	fotografish,	
pasi	ky	lloj	formati	është	edhe	fokusi	i	aplikacionit.	Postoj	gjëra	për	udhëtimet	që	kam	
bërë,	për	arritjet	dhe	për	aventurat	argëtuese	me	miqtë	e	mi.	Zakonisht	si	mbishkrim	
vendos	diçka	thumbuese	ose	përdor	ndonjë	lojë	fjalësh.	Në	profilin	tim	profesional	në	
rrjetin	social	“Twitter”	postoj	për	publikun	mesazhe	në	format	tekstesh	dhe	fotografish	
rreth	ngjarjeve	që	 janë	bërë	 të	ditura	në	 lajme,	ndërsa	në	 llogarinë	 time	private	 të	
këtij	rrjeti	social,	shpërndaj	kryesisht	postime	të	bëra	nga	të	tjerët.	Në	rrjetet	sociale	
“Reddit”	 ose	 “Tumblr”,	 postimet	 e	 mia	 nuk	 janë	 domosdoshmërisht	 private,	 por	
këto	janë	padyshim	hapësira	ku	ana	publike	kalon	në	plan	të	dytë.	Shumë	njerëz	që	
përdorin rrjetin social “Reddit” ruajnë anonimitetin sepse kanë hyrë në këtë aplikacion 
për	të	kërkuar	ndihmë	dhe	mbështetje	për	gjithçka	që	mund	t’i	shqetësojë,	si	humbja	
e	peshës,	ankthi	social	apo	mënyra	se	si	të	shprehin	veten.	Rrjeti	social		“Tumblr”	ka	
si	fokus	kryesor	kulturën	e	tifozërisë	(fandom),	ku	grupe	të	caktuara	njerëzish	i	bëjne	
bashkë	 interesa	që	kanë	për	 fusha	 të	ndryshme,	 si	për	 shembull	filmat	ose	 librat	e	
veçantë.	Ka	të	bëjë	më	shumë	me	mënyrën	se	si	e	vendos	veten	në	brendësi	të	këtyre	
komuniteteve	sesa	me	ndarjen	e	informacionit	për	veten	me	të	tjerët.	-	Zoe,	20	vjeç	
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shprehur mendimet, për të zbrazur emocionet që kanë, për të testuar idetë 
dhe për të pasur një forum komuniteti.

KONTEKSTI DHE AUTORËSIA

Konteksti ndikon në mënyrën se si kuptohet një mesazh i caktuar. Siç 
mësuam në Kapitullin 4 që kishte të bënte me “Të analizuarit”, konteksti 
i referohet rrethanave dhe kushteve, si ato të brendshme ashtu dhe ato të 
jashtme, të një mesazhi mediatik. Shumë faktorë janë të rëndësishëm në 
kontekst, si për shembull: Kush po i flet, kujt dhe për çfarë? Sa aktual është 
mesazhi? Përmes cilit medium po përçohet? Në cilën platformë digjitale apo 
analoge po përcillet?

Një pjesë e kontekstit është të kuptuarit se identiteti juaj si krijues ndikon 
në mënyrën se si e përpunoni mesazhin dhe mënyrën se si ai kuptohet nga 
çdo lloj audience. Folësi + Përmbajtja + Audienca = Konteksti  është një 
ekuacion i vlefshëm për të përshkruar mënyrën se si del kuptimi. Kjo është 
për të na kujtuar se ai që flet, ajo për çfarë po flitet dhe kush po dëgjon, 
janë tre përbërës që ndikojnë në mënyrën se si kuptohet përmbajtja në fjalë. 
Shuma totale e këtyre përbërësve na jep kontekstin për të kuptuar mesazhin 
në tërësi

Për ta rrokur më mirë këtë koncept, gjeni një fjalim me përmbajtje politike 
në internet dhe luani me elementët folës, përmbajtje dhe audiencë për të 
ndryshuar kontekstin, dhe si rrjedhojë kuptimin e mesazhit. 

Shembja e kontekstit  Platformat e mediave sociale priren të 
“rrafshojnë” audiencat në një grup të përgjithësuar, dukuri kjo e quajtur 
“shembja e kontekstit” (Marwick &Boyd, 2010, faqe  123). Shembja e 
kontekstit  i referohet shkrirjes të audiencave të ndryshme në një audiencë 
masive të mediave sociale, që nuk është aspak homogjene dhe për të cilën 
zëra të ndryshëm, gjuhë të ndryshme, norma të ndryshme dhe supozime të 
ndryshme janë thelbësore për një komunikim të nuancuar dhe efektiv.

Audiencat që kemi në morinë e rrjeteve sociale janë të ndryshme, apo jo? 
Shpesh ato përfaqësojnë një grumbull të çuditshëm të njohurish dhe miqsh 
të ngushtë, anëtarë të familjes dhe kolegë pune. Në komunikimin ballë për 
ballë, ne vazhdimisht ia përshtatim dialogun dëgjuesit, sipas reagimeve 
dhe përgjigjeve të tij. Prezantimi që bëjmë për veten ka përqasjen e një 
bashkëbisedimi. Kjo është e vështirë për t’u bërë në internet, pasi na duhet 
të lundrojmë nëpër “audienca të imagjinuara” (Marwick &Boyd, faqe  114).
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Marwick dhe Boyd shkruajnë se “mediat sociale rrafshojnë kontekste të 
shumëllojshme sociale në një të vetëm, duke e bërë të vështirë për njerëzit 
që të përfshihen në negociatat komplekse që nevojiten për të ndryshuar 
prezantimin e identitetit, për të menaxhuar përshtypjet dhe për të mos u 
turpëruar” (faqe  123).

Përshembull, ata vërejnë se në platformën e medias sociale “Twitter”, “tensioni 
midis çfarë të shfaqësh dhe çfarë të fshehësh zakonisht priret gabimisht 
drejt fshehjes, por edhe përdoruesit që nuk postojnë asgjë skandaloze duhet 
të formulojnë postime dhe të zgjedhin tema diskutimi bazuar në gjykimin e 
një audience të hamendësuar” (faqe  124). Nisur nga përvoja personale, unë 
do të pajtohesha me këtë vëzhgim. Pavarësisht se zgjidhni t’i mbroni tweet-
et si edhe t’i bëni të dukshme ato vetëm për ata që ju ndjekin, dijeni se të 
gjitha postimet në “Twitter” janë publike. Është e pamundur të parashikohet 
reagimi i një audience të përbërë prej qindra njerëzve apo më shumë.

Të fyesh të tjerët në internet  Çfarë ndodh kur postojmë diçka 
skandaloze dhe më pas vendosim të kërkojmë falje? Apo, kur pa dashje 
fyejmë ndjekësit në internet, në veçanti ata që i kemi miq në jetën reale? Së 
pari, është një gjë e mirë ta rishikoni materialin që do të postoni. Kontrolloni 
për gabime drejtshkrimore dhe për gabime të shkaktuara nga pakujdesia. 
Kontrolloni emrat, titujt, datat, faktet si dhe kontrolloni nëse ka fjalë në 
materialin tuaj me kuptime të dyfishta apo përmbajtje që mund të ketë 
nënkuptime të padëshiruara.

Nëse postoni materiale që janë fyese ose që disa njerëz mund t’i konsiderojnë 
si të tilla, për fat të keq, mediat sociale nuk ta falin lehtë. Mbahet mend për 
një kohë shumë të gjatë. Edhe nëse fshini ndonjë koment ose ndonjë postim 
në “Twitter” bie fjala, dikush mund të ketë regjistruar një imazh nga ekrani, 
përpara se material të hiqet. Për më tepër ka edhe programe që regjistrojnë 
materialet e postuara. Fshirja e një materiali të postuar mund t’ju ndihmojë 
ta harroni atë që keni bërë, por kjo nuk do të thotë se është harruar nga 
arkivat.

Prandaj, ja disa gjëra për t’u marrë parasysh nëse publikoni marrëzira dhe 
bini brenda:

•	 Mos	e	përkeqësoni	gjendjen	më	tej	me	përgjigje	thumbuese.	
•	 Mos	iu	përgjigjni	çdo	reagimi	të	ashpër	që	ju	drejtohet.
•	 Nëse	 mesazhi	 juaj	 ka	 një	 gabim	 apo	 fyen	 dikë	 pa	 dashur,	 mendojeni	

përgjigjen përpara se të veproni. Nuk do të ishte e udhës ta rëndoni 
problemin me një përgjigje të keqe. 
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•	 Flisni	për	këtë	gjë	me	njerëz	të	tjerë,	të	cilët	gjithashtu	mund	të	jenë	ndier	
të fyer nga mesazhi juaj, në mënyrë që t’ua kuptoni më mirë pikëpamjet. 
Bëhuni të ndërgjegjshëm që po përpiqeni të jepni një përgjigje të mirë. 

•	 Nëse	zgjidhni	të	kërkoni	falje,	bëjeni	të	qartë,	duke	thënë	“Ndihem	keq	
që e bëra këtë gjë”. Rezistojini nxitjes për t’u justifikuar. Mos u shfajësoni 
në mënyrë të paqartë, duke thënë «Më falni nëse jeni ndjerë të fyer». 
Këto janë mënyra shfajësimi që i përdorin në veçanti politikanët dhe 
zyrat e marrëdhënieve me publikun. Dilini për zot gabimit dhe vazhdoni 
rrugën më tej, me shpresën që të jeni më të urtë në gjykim.

Nuk është për t’u habitur që ekziston një faqe e tërë blogu e specializuar, që 
trajton artin fin të të kërkuarit falje, duke përfshirë edhe rastet e mediave 
sociale. Shih “ Social Media Apologies (Të kërkuarit falje në Mediat Sociale)” 
në adresën www.sorrywatch.com/ për t’u njohur me shembuj të ndryshëm.

PËRVETËSIMI DHE AUTORËSIA 

Prodhimi kreativ në hapësirat digjitale shpesh përfshin ripërshtatjen 
dhe ripërdorimin e materialit të marrë nga të tjerët, dhe shpërndarjen 
e mëtejshme të ripunuar të materialit në fjalë. Mediat digjitale ofrojnë 
mundësinë për të shpërndarë, riformuluar dhe ripërdorur materiale. 

Përvetësimi i materialit mediatik i referohet marrjes, kopjimit ose 
ndryshimit të një materiali ekzistues i krijuar nga dikush tjetër me qëllim 

për ta përdorur në procesin krijues vetjak. Me mediat 
digjitale, koncepti i përvetësimit ka arritur në një 

shkallë krejtësisht të re për sa u përket kufijve se 
ku fillon e ku mbaron një gjë e tillë. Përhapja 

e materialeve me burim të hapur, dukuria 
“Creative Commons”, udhëzuesit e zhvillimit të 
programeve kompjuterike dhe bashkëpunimet 
në faqet “Wiki” ku autorët janë të shumtë, “të 
gjitha këto janë shembuj të një interpretimi 

modern likuid të origjinalitetit» (Deuze , 2006, 
faqe  70). Përvetësimi efektiv i medias e riformulon 

kontekstin e përmbajtjes origjinale, në mënyrë që t’i 
jepet një kuptim i ri. Përzierja ka të bëjë me marrjen e 

materialeve origjinale (qofshin tuajat ose të dikujt tjetër) duke i 
ndryshuar materialet në fjalë, për të bërë diçka të re.

Përvetësimi	
efektiv i medias e 

riformulon kontekstin 
e	përmbajtjes	origjinale,	
në mënyrë që t’i jepet 

një kuptim i ri.
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Ben Murray, një ish redaktor digjital i BBC-së [British Broadcasting 
Coorporation] dhe drejtor aktual i artit digjital, shkruan se “shembujt më të 
mirë të këtij lloji të punës krijuese shpesh mbartin vulën e një rikornizimi 
të narrativës origjinale, duke prodhuar kështu një këndvështrim të ri, si mbi 
materialin burimor ashtu edhe mbi kontekstin e parë në të cilin ekzistonte 
ky material”. “Buletini i lajmeve, seriali i ndjekur televiziv, filmi i suksesshëm i 
verës, hiti muzikor ose fotografia ikonike, që të gjitha këto mbeten të hapura 
për riinterpretim të pafund nga kushdo, mjafton të ketë programin e duhur 
kompjuterik” (2015). 

Ligji për të drejtat e autorit Megjithatë, kur krijojmë materiale duke 
përdorur punimet e të tjerëve, rrezikojmë të shkelim të drejtat e autorit në 
shumicën e vendeve, përfshirë këtu edhe Shtetet e Bashkuara, nga ku e kanë 
origjinën kaq shumë përmbajtje mediatike komerciale. Ligji amerikan për 
të drejtën e autorit është kundër përdorimit të paautorizuar të një punimi 
me autorësi, qoftë të publikuar apo të papublikuar. Punimet krijuese, 
qofshin këto video lojëra, artikuj lajmesh, filma ose materiale me përmbajtje 
muzikore, mbrohen nga ligji për të drejtat e autorit.

Pra, nuk mundet të ripublikoni, riprodhoni ose rishpërndani punime që 
kanë të drejta autori pa lejen e autorit/pronarit. Përjashtimi kryesor nga ajo 
që ligjërisht cilësohet si shkelje e të drejtave të autorit, është ajo që quhet 
“përdorim i drejtë”. Përdorimi i drejtë e bën të lejueshme që pjesë të vogla të 
një punimi të përdoren pa lejen e krijuesit origjinal ose pronarit të së drejtës 
së autorit. Ligji amerikan për të drejtat e autorit zakonisht lejon që pjesë të 
shkurtra të një materiali me të drejtë autori të citohen fjalë për fjalë për t’u 
përdorur në kritika, raportim lajmesh, mësimdhënie dhe punë kërkimore. 
Kështu, për shembull, mundet që të citoni fragmente nga dialogu i një filmi 
me qëllim që t’i bëni një analizë, ose mundet që të përdorni citate nga fjalimi 
i një ligjvënësi për të bërë lajm.

Nëse keni të bëni me materiale të prodhuara në vende të huaja, ose nëse 
nuk jeni në Shtetet e Bashkuara, shumica e vendeve të tjera kanë ligjet e tyre 
përkatëse për të drejtat e autorit. Gjithashtu, shumica e vendeve kanë lidhur 
marrëveshje për përdorimin e materialeve të huaja sipas traktateve dhe 
konventave ndërkombëtare për të drejtat e autorit. Përpara se të ripërdorni 
punimin e dikujt tjetër, kuptojeni mirë ligjin për të drejtat e autorit në varësi 
të vendit ku jeni, si edhe kontrolloni se nga e kanë origjinën punimet që 
dëshironi të përdorni.
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PËRDORIMI I DREJTË

Po sikur të doni të krijoni një këngë dhe dëshironi deri diku të përdorni 
një ritëm muzikor të marrë nga një këngë rep, që pëlqehet gjerësisht nga 
njerëzit? Përdorimi i drejtë është shpesh mënyra për t’u mbrojtur në rast se 
paditeni për shkelje të të drejtave të autorit. Katër janë faktorët që përdoren 
nga gjykatat amerikane për të vendosur nëse keni shkelur apo jo të drejtat e 
autorit të punimit origjinal (Stim, 2019):

•	 Qëllimi dhe natyra e përdorimit. (Bëhet fjalë për një nga rastet specifike 
të përmendura më parë, si kritika, raportimi i lajmeve, mësimdhënia dhe 
puna kërkimore? Nëse po, atëherë ndoshta i keni mirë punët. Por nëse 
nuk kemi të bëjmë me përdorim të drejtë, atëherë vetëm duke cituar 
autorin e parë të materialit origjinal nuk është e mjaftueshme për t’u 
mbrojtur nga padia.)

•	 Lloji i materialit me të drejta autori. (Mos është materiali një këngë 
fituese e çmimit “Grammy” të këtij viti apo është një material i panjohur 
dhe më i vjetër? Materiali i krijuar para vitit 1963 mund të jetë publik.)

•	 Sasia e materialit origjinal që përdoret dhe sa e rëndësishme është kjo 
sasi për materialin origjinal. (Nuk ka një kufi të caktuar të asaj që lejohet 
të përdoret nga materiali origjinal. Kjo varet nga madhësia e materialit 
origjinal. Gjithashtu një faktor mund të jetë edhe pjesa e materialit 
origjinal që është përdorur, si për shembull një melodi dalluese me kitarë 
bas, në rastin e një materiali muzikor.)

•	 Efekti i përdorimit në treg ose vlera e materialit origjinal. (Shpesh, 
shkelja e të drejtave të autorit nuk zbulohet deri në çastin kur material 
dytësor i bazuar mbi atë origjinal fillon të tërheqë vëmendje dhe bëhet 
një problem duke ngritur pikëpyetje mbi mundësinë e cenimit të vlerës 
së tregut ose të fitimeve.)

Me pak fjalë, është sigurisht e mundur që të frymëzoheni nga materiale që 
janë të mbrojtura nga ligji për të drejtat e autorit. Mundet të përdorni pjesë 
të kufizuara të punimeve me të drejta autori në materialet tuaja mediatike, 
gjithmonë duke u bazuar në rregullat e përdorimit të drejtë. Por fokusin 
duhet ta keni në krijimin e materialeve origjinale dhe unike. Nuk ka asnjë ligj 
ndërkombëtar që përcakton rregullat për përdorimin e drejtë, por koncepti i 
përdorimit të drejtë ka ndikuar në ligjin e të drejtave të autorit në disa vende, 
duke përfshirë Korenë e Jugut dhe Kanadanë.

Shndërrimi Në vitin 1994, Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës mori një vendim të rëndësishëm që përfshinte, mes çështjeve 
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të argëtimit edhe grupin e muzikës rep “2 Live Crew” dhe këngëtarin e 
njëkohësisht kantautorin, Roy Orbison.

Gjykata vendosi unanimisht ta cilësonte përdorim të drejtë vargun e 
parë të tekstit të këngës «Pretty Woman» të këngëtarit Orbison, si edhe 
melodinë muzikore që e shoqëronte, në materialin muzikor të“2 Live Crew”. 
(Dëgjojini të dyja këngët për të parë se si ju duken!) Kënga e “2 Live Crew” 
ishte një parodi që bazohej tek “vargu i parë i tekstit të materialit origjinali 
dhe melodisë muzikore karakteristike të saj me kitare bas”. Kjo qe bërë 
në mënyrë që të kuptohej se materiali i tyre ishte një parodi. Kështu tha 
Gjykatësi David Souter, në një shkrim për gjykatën (Campbell v. Acuff Rose, 
1994, e.). Grupi i muzikës rep nuk përdori asnjë pjesë tjetër të tekstit apo të 
melodisë muzikore të këngës “Pretty Woman”. Souter shkruan:

“Fokusi i hetimit është nëse materiali i ri po bën thjesht një zëvendësim 
të elementëve të krijimit të materialit origjinal, apo nëse dhe në çfarë 
mase kemi të bëjmë me një “shndërrim”, duke e ndryshuar materialin 
origjinalin me shprehje të reja, me kuptim të ri ose me një mesazh të 
ri. Sa më i shndërruar të jetë materiali i ri, aq më pak rëndësi do të 
kenë faktorët e tjerë, siç është komercializmi, i cili mund të përdoret si 
argument kundër përdorimit të drejtë.” 

(b)

Nuk kemi të bëjmë këtu me diçka ku ka paqartësi. Në fakt, me ligjin për 
mbrojtjen e të drejtave të autorit u synua të ruhej fjala e lirë, duke mos 
penguar shkëmbimin e hapur të ideve dhe risive. Edward T. Wang shkruan 
(2011) se si paqartësia e ligjit për të drejtat e autorit mund të jetë një gjë që e 
çon përpara kauzën e fjalës së lirë:

Siç thekson Gjykata e Lartë: “Hartuesit e Kushtetutës së Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës synonin që vetë mbrojta e të drejtave të autorit 
të ishte motori i fjalës së lirë. Duke vendosur një të drejtë të tregtueshme 
për përdorimin e diçkaje që dikush ka shprehur, mbrojtja e të drejtave 
të autorit siguron nxitjen ekonomike për të krijuar dhe shpërndarë 
ide.” Prandaj, mbrojtja e të drejtave të autorit, në thelbin e saj teorik, 
është gjerësisht e pajtueshme me mbrojtjen e fjalës së lirë që përcakton 
Amendamenti i Parë i Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 
Mbrojtja e të drejtave të autorit siguron krijimin e mendimeve të shprehur 
në formën e fjalëve, që më pas këto të mbrohen nga Amendamenti i Parë. 

(faqe  1472)
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Gjykatat janë ato që vendosin përfundimisht nëse ka apo jo shkelje të të 
drejtave të autorit dhe kategoritë e asaj që cilësohet përdorimi i drejtë i 
nënshtrohen interpretimit të gjykatësve. Mbrojtja e të drejtave të autorit sa 
vjen e merr një shtrirje më të gjerë dhe lejet për përdorimin e materialit 
me të drejta autori janë të kushtueshme, madje, ndonjëherë, është edhe 
e pamundur të merren. Është e rëndësishme që materialet të përdoren 
vazhdimisht sipas parametrave të asaj që cilësohet përdorim i drejtë, në 
vend që t’i nënshtrohemi efektit frikësues dhe të mos i përdorim fare.

Përdorimi i drejtë është diçka që mbështet konceptin e 
fjalës së lirë. Për t’ju ndihmuar të mbani mend pikat 

kryesore të ligjit për të drejtat e autorit dhe rregullat e 
përdorimit të drejtë, dëgjoni këto video muzikore plot 
energji. E para është një material me të drejta autori 
(http://bit.ly/2TzngEF) dhe i dyti është një material, 
ku janë zbatuar rregullat e përdorimit të drejtë (http://

bit.ly/2Tu7iMf). Për këto falënderojmë Michael Robb 
Grieco dhe kolegët në Laboratorin e Edukimit Mediatik 

(Media Education Lab) pranë “Temple University”. 

“Creative Commons” “Creative Commons” është një organizatë 
jofitimprurëse me bazë në SHBA që ka bashkëpunëtorë në mbarë botën. 
Zemra e misionit të “Creative Commons” janë idetë dhe risitë që zhvillohen 
nëpërmjet bashkëpunimit dhe marrëdhënieve. Kështu kjo organizatë ka 
zhvilluar një sërë licencash pa pagesë për të drejtat e autorit, që çdokush 
mund t’i përdorë, për të ndarë me të tjerët punimin origjinal sipas kushteve 
të deklaruara, të tilla si referenca. Vizioni i “Creative Commons” “nuk është 
asgjë më pak se realizimi i potencialit të plotë të internetit, çka përfshin 
qasje të përgjithshme në punë kërkimore dhe arsimim, pjesëmarrje të plotë 
në veprimtari kulturore, për të nxitur një epokë të re zhvillimi, rritjeje dhe 
prodhimtarie” (2019).

Aktualisht ka më shumë se 1 miliard vepra të licencuara nga “Creative 
Commons (CC)”. Për njerëz si ju dhe unë, kjo na lejon të përdorim ligjërisht 
me lehtësi materialet “CC”, për aq kohë sa i zbatojmë rregullat përkatëse, 
si edhe për t’i lejuar të tjerët të përdorin ligjërisht punimet tona, të cilat 
mund t’i ripërziejnë, t’i ripërshtatin dhe t’i ripërdorin. Kërkoni ikonën CC, 
e cila është e rrethuar, për të parë nëse materiali ka një licencë të “Creative 
Commons”.

Përdorimi	
i drejtë është 

diçka	që	mbështet	
konceptin e fjalës 

së lirë.
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TËRHEQJA E AUDIENCËS 

Vlerësimi i një mesazhi varet nga audienca. Shumë nga fokusi i krijuesve 
të suksesshëm të mediave është tërheqja e audiencës, gjë që iu mundëson 
përparimin e qëllimeve.

Të gjithë kërkojnë një lidhje. Profesionistët kërkojnë mundësi për rrjetëzim. 
Familja dhe miqtë kërkojnë të ndajnë me njëri-tjetrin kujtimet dhe çastet 
e bukura. Shitësit kërkojnë të shesin dhe të kenë klientelë besnike. Çfarë 
dëshironi ju të arrini nga mesazhet mediatike që krijoni? Mundësi punësimi? 
Reagime? Lidhje shoqërore?

Epoka digjitale ofron një treg virtual për krijimin e mesazheve. Procesi 
i krijimit bëhet nëpërmjet bashkëpunimit dhe reagimeve. Të gjithë ne 
krijojmë materiale mediatike duke pasur një audiencë të caktuar në mendje, 
pavarësisht se sa jemi të vetëdijshëm ose jo për këtë. Videot që bëjmë, lojërat 
që ndërtojmë, artikujt që shkruajmë, fotografitë që shkrepim, prezantimet 
që hartojmë nga të dhënat që marrim dhe muzika që rimiksojmë ose bëjmë, 
që të gjitha këto forma janë krijuar në mënyrë që mesazhi të konsumohet 

SELFIE TË LITERACISË SË MEDIAVE

Pra,	nëse	“Creative	Commons”	është	kaq	 i	mirë,	atëherë	pse	më	duhet	 të	 shkruaj	
një	libër	fitimprurës	përmes	një	shtëpie	botuese?	Pyetje	me	vend.	Ky	është	një	libër	
shkollor	komercial,	i	shkruar	për	shtëpinë	botuese	bazuar	në	një	kontratë	që	më	jep,	
pa	e	thënë	me	mburrje,	një	përqindje	fitimi	nga	çdo	libër	i	shitur.	Arsyeja	që	një	autor	
zgjedh	 të	 botojë	 një	material	me	 një	 shtëpi	 botuese	 të	madhe	 është	 për	 shkak	 të	
marketingut	dhe	shtrirjes	në	treg,	që	mund	t’i	ofrojë	ajo.	Është	e	vështirë	të	biesh	në	
sy në hapësirën e pamatë të internetit. 

Nëse	një	pemë	rrëzohet	në	pyll	dhe	aty	s’ka	njeri	që	ta	dëgjojë	të	bjerë,	a	thua	vallë	
të	ketë	rënë	vërtetë?	Nëse	një	autor	shkruan	një	libër	në	një	qytet	jo	shumë	të	njohur	
në	zonën	e	Midwestern	të	Shteteve	të	Bashkuara	të	Amerikës	dhe	nuk	e	vë	re	njeri,	
a	 thua	 vallë	 se	 do	 ta	 lexojë	 kush	 këtë	 libër?	Media	përfshin	 si	 autorin	 ashtu	 edhe	
audiencën, dhe unë jam një autore në kërkim të një audiencë. 

Duke	nënshkruar	një	kontratë	me	një	shtëpi	botuese	komerciale,	bëra	që	puna	ime	
për	edukimin	mediatik	të	mos	mbetet	vetëm	në	klasat	mësimore	dhe	sferën	e	arsimit,	
por	të	kalojë	gjithashtu	edhe	në	treg.	Kjo	ka	ndikime	në	lehtësinë	për	ta	gjetur	librin	
tim, si edhe për ta përdorur dhe për të pasur një shtrirje të gjerë tek njerëzit. Sipas 
kontratës	që	kam,	më	duhet	të	marr	 leje	nga	shtëpia	botuese	nëse	dua	të	ripërdor	
pjesë,	të	cilësuara	të	një	sasie	të	konsiderueshme,	nga	librit	im,	edhe	pse	unë	jam	ajo	
që e kam shkruar.
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nga të tjerët. Ne besojmë se kanë për të na parë dhe kanë për të na dëgjuar, 
pra kanë për të na vënë re.

Ne kërkojmë të dhëna dhe reagime nga të tjerët dhe u përgjigjemi 
respektivisht. Nëse krijimi i mesazheve dhe shpërndarja e tyre në platformat 
e duhura bëhet në mënyrën e duhur, atëherë do të ketë reagime. Reagimet 
e audiencës mund të krijojnë marrjen e informacioneve të dobishme 
në vazhdimësi, të cilat kontribuojnë në krijimtari dhe ju ndihmojnë të 
përmirësoni qasjen që keni ndaj mesazhit mediatik. 

Motorët e kërkimit  Që rezultati i krijimtarisë suaj të vihet re, kjo do 
të thotë që ta shfaqni atë në tregun e gjerë digjital. Përshtatjani mesazhet 
mediatike një audience të caktuar nëpërmjet platformave të caktuara dhe 
sigurohuni që po përdorni mjetet e duhura digjitale për të treguar atë që doni 
të tregoni (shih figurën e mëparshme “Lëreni t’ju udhëheqë përmbajtja”). 
Këto dy gjëra i përmirësojnë shanset për ta bërë materialin tuaj mediatik 
që të bjerë në sy. Paketimi i përmbajtjes mediatike është jashtëzakonisht i 
rëndësishëm, në mënyrë që ta promovoni. Kjo gjë fillon me optimizimin e 
motorit të kërkimit (“SEO”), ç’ka është një art më vete. “SEO” do të thotë 
që njerëzit mund ta gjejnë lehtësisht punimin tuaj në internet me anë të 
një motori të kërkimit, pasi materiali në fjalë renditet ndër rezultatet e para 
të kërkimit. Duke përdorur fjalë kyçe në titull dhe në pjesën përmbledhëse 
të përmbajtjes mediatike, atëherë rriten mundësitë që përmbajtja mediatike 
në fjalë të shfaqet ndër rezultatet e para të kërkimit. Për t’u ushtruar me 
shkrimin e titujve që i përshtaten “SEO”-s, provoni të rishkruani titujt 
kryesorë të lajmeve.

Sinqerisht, shumë njerëz lexojnë vetëm titullin e materialit. Kjo është arsyeja 
që titujt tërheqës në internet, që kanë gjasa të trondisin / të habisin / të 
zemërojnë lexuesin, të llojit: “Nuk do ta besonit kurrë jetën e dyfishtë që 
bënte ky student universiteti!”, kanë trafik. Sidoqoftë, nëse përdorni tituj 
si karrem klikimesh, pra tituj që nuk përputhen me natyrën e përmbajtjes 
mediatike, atëherë do ta humbisni përfundimisht audiencën. Një titull që e 
mashtron lexuesin nuk ka për t’ju sjellë trafik të qëndrueshëm.

Përdorni mediat sociale Pavarësisht formatit që përdorni për të 
krijuar përmbajtjen mediatike, përdorni mediat sociale për ta hedhur në 
treg atë.

Vetëpromovimi më i përshtatshëm ndodh në platformat e mediave sociale, 
në rastin kur keni arritur të keni një prani domethënëse në media sociale, 
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veçmas promovimit që ju ndërmerrni. Kjo do të thotë të ndërtoni një 
prani domethënëse në mediat sociale përmes shkëmbimit të ideve, duke 
rishpërndarë ose duke shpërndarë postime, duke ofruar artikuj interesantë 
ose duke folur për gjëra që janë aktuale. Nuk keni për të tërhequr ndjekës të 
rinj dhe as nuk keni për t’i mbajtur ndjekësit aktualë, thjesht duke reklamuar 
në mediat sociale produktet tuaja mediatike. Për shembull, më mirë do të 
ishte të vendosnit një hiperlidhje të blogut tuaj ku të keni edhe një fotografi, 
ose një hiperlidhje të videos që keni hedhur në rrjetin social “YouTube”. 
Këtë mund ta bëni kur nëpërmjet përmbajtjes origjinale të materialit tuaj 
mediatik gjeni një arsye për të bërë një postim. Kjo mund të jetë një ngjarje, 
një artikull lajmesh, një përgjigje ndaj një postimi që e ka bërë dikush tjetër, 
një aktivitet përkujtimor për një person të rëndësishëm ose një koment për 
një temë aktuale.

Blogeri dhe sipërmarrësi Jason Calicanis thotë se krijuesit më të rinj në 
moshë të materialeve mediatike duhet të dinë se fuqia e mediave sociale 
qëndron tek puna që bëhet për rritjen e audiencës (Childress, 2014).

Ka të rinj që vijnë tek unë dhe më thonë: “Kam dëshirë të angazhohem me 
sukses në këtë apo atë fushë”. U them: “Sa prani keni në mediat sociale? 
Më tregoni blogun që keni për këtë temë. Pra, vërtet ju tërheq aviacioni? 
Ku e keni blogun për aviacionin? Okej, ku e keni emrin e përdoruesit të 
profilit në “Twitter”? Cila është marka juaj? Çfarë kuptimi ka marka juaj 
personale dhe çfarë keni bërë për ta kuruar? Pa të shohim faqen që keni 
në “LinkedIn”. Pa të shohim profilin tuaj në“Twitter”. A keni në profilin e 
“Twitter” një sfond që tregon se jeni pilot?... Si ta marrim vesh nëpërmjet 
pranisë suaj në internet se jeni të apasionuar pas asaj teme, për të cilën 
thoni se e keni pasion?”... Ja kështu është CV-ja e re. Të paraqiteni në 
kompaninë e radhës ku dëshironi të punoni ose në një takim plot me 
mundësi përfitimesh, duke pasur audiencë tuajën, do të thotë që jeni 
të vlefshëm. Nëse paraqiteni pa një audiencë tuajën, pa aftësinë për të 
përforcuar veprimtarinë e çfarëdo punëdhënësi që të jetë ose projektin 
me të cilin po punoni, atëherë kjo do të thotë se keni për të qenë të dobët 
dhe të panevojshëm.

Nuk dua ta përfundoj kapitullin mbi krijimin mediatik me konceptin e 
vetëm sipas të cilit, po nuk pate ndjekës në internet, atëherë je i dobët dhe 
i panevojshëm. Krijimi i materialit mediatik ka shumë e shumë qëllime 
dhe një prej tyre është tërheqja e audiencës. Por, siç e mësuam më parë, 
arsye po aq të përhapura dhe të dobishme për krijimin e mesazhit mediatik 
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përfshijnë vetëreflektimin, komunikimin e identitetit që keni, kontaktin 
me të tjerët për të shkëmbyer rreth temave aktuale si edhe të shprehurit e 
krijimtarisë. Pjesëmarrja në çështjet politike dhe qytetare është një tjetër 
arsye e rëndësishme për krijimin e materialeve mediatike.

Këtë çështje do ta trajtojmë në kapitullin e fundit të librit. Por tani, po ju lë 
me udhëzimet e mia për krijimin e materialeve mediatike: 

•	 Jini	autentikë
•	 Përqendrohuni	në	cilësinë dhe jo në sasinë e postimit. 
•	 Ndajini audiencat sipas platformës për të mundësuar përshtatjen e 

mesazheve. 
•	 Tregoni një histori. Përdorni fuqinë e rrëfimit personal. 
•	 Demonstroni respekt për pikëpamjet e të tjerëve. 
•	 Kontrolloni përmbajtjen e materialit përpara se ta postoni.

RISHIKIM I KAPITULLIT

•	 Tregoni	se	çfarë	është	lundrimi	si	autorësi.	

•	 Përshkruani	se	si	pozicionimi	ndikon	në	krijimin	e	mesazhit.

•	 Njihni	faktorët	që	ndikojnë	në	kontekstin	e	mesazhit.	

•	 Kuptoni	se	çfarë	është	përvetësimi.

•	 Zbatoni	rregullat	e	përdorimit	të	drejtë	për	rimiksimin	e	një	kënge	ose	
ripërshtatjen e një poezie.

•	 Identifikoni	qasje	të	ndryshme	për	të	tërhequr	një	audiencë	në	internet.	

•	 Mësoni	përmendësh	udhëzimet	e	autorit	për	krijimin	e	mediave.

VEPRIMTARI

1. Krijoni një kopertinë reviste që do të dëshironit ta kishit për grupmoshën 
tuaj dhe për orientimin ose identitetin gjinor që keni. Programet për 
krijimin e kopertinave të revistave si “Canva” ose “Adobe Spark” mund 
të gjenden falas në internet. Kini parasysh konceptet e edukimit mediatik 
nga këndvështrimi i krijuesve ndërsa konceptoni një kopertinë me qëllim 
që t’i drejtoheni një audience të caktuar, gjithmonë duke treguar respekt. 
Si mund t’u tërhiqni vëmendjen lexuesve por pa i kthyer trupat në 
objekte? Ndajeni këtë punim me një grup, në mënyrë që të komentohet 
dhe të vlerësohet
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2. Shikoni materialin Becoming a Web Celeb (Të bëhesh i famshëm në 
internet) në faqen “Common Sense Media”: http:// bit.ly/2IEuZzu. 
E gjithë faqja është plot me përmbajtje të shkëlqyer, por materiali i 
mësipërm përshtatet mirë me procesin e krijimit dhe me ndikimet që 
kanë reagimet, si ato që kërkojmë ashtu edhe ato që nuk i kërkojmë, si 
edhe të reagimeve që ndahen në ato mbështetëse dhe në ato të këqija. 
Një material tjetër që ia vlen të merret parasysh, në lidhje me temën 
e procesit të krijimit, titullohet Copy- Paste Culture (Kultura Kopjo-
Ngjit) dhe mund të gjendet në faqen e arkivuar të organizatës në http://
digitalbytes.commonsensemedia.org. Klikoni në rubrikën “Innovation” 
për ta gjetur atë.

3. Shikoni këtë njoftim publik: www.unodc.org/listenfirst/. Është marrë 
nga Fushata Botërore kundër Drogës e Zyrës kundër Drogës dhe Krimit 
të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Duke përdorur konceptin se të 
marrësh parasysh kërkesat e fëmijëve është një investim që ata të kenë 
një të ardhme pa drogë, bëhuni grup me njëri-tjetrin për të konceptuar 
një video 50 sekonda të gjatë, që të ketë njëjtin mesazh. Storyboard-et 
e këtij ushtrimi mund të shkarkohen falas nga interneti. Jini të saktë në 
konceptimin e videos që do të bëni dhe hartojini me detaje elementet e 
mesazhit si përmbajtja, këndvështrimi, puna me kamerën, ndriçimi dhe të 
tjera gjëra, që mund të jenë rëndësishme. Ju inkurajojmë që ripërshtatjen 
ose ripërdorimin e përmbajtjes komerciale ta bëni në mënyrë të kufizuar 
duke u mbështetur në udhëzimet e përdorimit të drejtë.
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Shpenzimi6
Si ndikojnë tek ju bizneset 
e mëdha të mediave dhe 
ku mund të përfitoni

OBJEKTIVAT E MËSIMIT

Fjalë kyçe: Konglomerat, fuqizim 
i medias, oligopol, kapitalizëm, 
integrim vertikal, promocion i 
kryqëzuar, konvergjencë e mediave, 
hegjemoni,	segmentim	i	publikut,	
algoritëm,	barazi,	audiencat	aktive	
dhe pasive.

•		Të	kuptojmë	zhvillimin	e	pronësisë	
dhe kontrollin e medias.

•		Të	njohim	mendimet	pro	dhe	
kundër rregullimit të medias.

•		Të	vlerësojmë	të	mirat	dhe	të	
këqijat e fuqizimit të medias.

•		Të	shpjegojmë	qasje	të	ndryshme	
për	segmentimin	e	publikut.

•		Të	përcaktojmë	rolin	e	reklamës	në	
mediat komerciale.

•		Të	njohim	se	si	algoritmet	ndikojnë	
në jetën e përditshme.

Çfarë kanë të përbashkët seritë komike 
BlackPanther (Pantera e Zezë), një lojë 
bejzbolli e Tigrave të Detroid-it, filmi 
MeanGirls 2 (Vajza të Këqija 2) dhe një 
episod i Desperate Housewives (Shtëpiake të 
Dëshpëruara)?

Secila prej tyre është sjellë tek ju nga shoqëria 
Walt Disney me seli në SHBA. Shoqëria 
zotëron Marvel Entertainment, ESPN, 
kanalin televiziv me pagesë Freeform dhe 
Studiot ABC.

Oh, dhe me blerjen e 21s tCentury Fox në 
mars 2018 për 71.3 miliardë dollarë, Disney 
tani ka qasje në personazhet Fantastic Four 
(Katër Fantastikët) dhe X-Men (Njerëzit 
X). Konglomerati Disney bleu një paketë 
kontrolluese në shërbimin e transmetimit 
Hulu dhe mijëra tituj filmash të 21st  Century 
Fox për t’u transmetuar në Hulu... plus, bleu 
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Çfarë pyetjesh keni për 
pronësinë	e	medias?	A	mendoni	se	
ka rëndësi se kush i zotëron shoqëritë 
mediatike që përdorni? Si mendoni 
se shikoheni si konsumatorë nga 
shoqëritë mediatike? Cili është 
qëndrimi juaj ndaj reklamave në 
mediat tuaja sociale ose në faqen 
tuaj të transmetimit të muzikës? 

•		Të	identifikojmë	rolin	e	të	
punësuarve të ndryshëm në 
përmbajtjen	mediatike.

•	 Të	bëjmë	dallimin	ndërmjet	
karakteristikave të audiencës 
aktive dhe pasive.

dhe në jetën tonë. Qëndroni aty, pasi tema mund të duket abstrakte, me 
biseda për fitime në miliarda dollarë dhe përditësimin e rregulloreve për 
pronësinë e medias (një dremitje shkurt), por përqendrohuni në atë që do 
të thotë për ju si konsumatorë dhe krijues dhe se si tregtia e mediave masive 
ndikon në ekonomitë shoqërore, politike dhe financiare duke pasur një 
ndikim të prekshëm në jetën tonë të përditshme.

INDUSTRITË E MASMEDIAS

Ndërmarrjet më të mëdha mediatike në botë përfshijnë Comcast, AT&T, 
Walt Disney dhe Thomson Reuters. Shumica e sipërmarrjeve masive të 
medias në botë janë të vendosura në Shtetet e Bashkuara (Seth, 2019).

Prej tyre, shumica janë shoqëri të telekomunikacionit ose teknologjisë 
që janë bashkuar ose kanë blerë shoqëri mediatike. Bashkimi i shoqërive 
mediatike me shoqëritë e telekomunikacionit dhe teknologjisë ka bërë që 
shoqëritë masive të komunikimit të bëhen akoma më të mëdha.

Historia e medias   Nuk ka qenë gjithmonë kështu. Për të vlerësuar 
plotësisht inovacionin njerëzor që ju çoi këtu ku jeni sot, me një televizor 
të vogël dhe mundësi filmash në një telefon që ju përshtatet në madhësinë e 
dorës, duhet të kthehemi prapa, shuuumë prapa, deri në 1453.

Ktheni pas muzikën që po luhet për rikthimin deri tek tek Johannes 
Gensfleischzur Ladenzum Gutenberg, një farkëtar dhe argjendar me një 

rrjetin televiziv FX dhe National Geographic 
Channel, një studio tjetër krijimi dhe kështu 
me radhë (VanDerWerff, 2019).

Mega-bashkimet dhe fuqizimi i shoqërive 
mediatike vazhdojnë të ndodhin dhe në 
përgjithësi, kjo nuk është e shëndetshme 
për konsumatorin e vogël. Ne po përballemi 
me një të ardhme prej vetëm tre ose katër 
gjigandësh mediatikë, të gjithë me seli në 
Shtetet e Bashkuara, që ofrojnë një shumicë 
dërrmuese të përmbajtjes mediatike në botë 
(VanDerWerff, 2019; Rapp&Jenkins, 2018).

Ky kapitull shtjellon zhvillimin e pronësisë së 
medias dhe ndikimet e saj në mbarë botën si 
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emër shumë të çuditshëm dhe mjekër po aq të çuditshme, i cili u përfshi në 
padi për fondet që duheshin për të mbështetur punën e tij në shtypshkronjën 
e parë në botë. Historia e tij e financimit dhe e ruajtjes së të drejtës së tij 
për shpikjen e tij tingëllon jashtëzakonisht e njohur sot. Menjëherë pas 
shtypshkronjës erdhën librat. Më pas, në fillim të viteve 1600 gazetat 
mbërritën në Evropë dhe në Amerikën koloniale në 1690, të ndjekura nga 
revistat në 1741, falë Benjamin Franklin.

Një shekull apo më shumë më vonë erdhën telegrafi dhe fotografitë, 
transmetimi i radios në fillim të viteve 1900, filmat në fillim të viteve 
1930, të ndjekur nga televizioni në vitet 1940; televizioni kabllor dhe 
kompjuterat personalë arritën në vitet 1970. Interneti u zhvillua në vitin 
1989 (Technological advances, 2012).

“Përdorimi i rrjetit vetëm do të rritet dhe ndikimi i tij tek ne vetëm do të 
shtohet, pasi ai bëhet gjithnjë e më i pranishëm në jetën tonë,” thotë  Nicholas 
Carr në librin e tij The Shallows (Cektinat) (2010, faqe  92). “Ndërsa rrjeti 
zgjerohet, mediat e tjera tkurren.” Në mënyrë të veçantë, siç thekson Carr, 
prodhimi dhe shpërndarja digjitale po tkurrin shitjet e mediave fizike si CD-
të muzikore, DVD-të, postën tradicionale dhe tekstet shkollore.

Konsolidimi  i mediave   Në Shtetet e Bashkuara, media komerciale ka 
qenë pjesë e një sistemi ekonomik të bazuar tek kapitalizmi, në të cilin tregtia 
dhe industria kontrollohen privatisht për përfitime dhe jo nga shteti apo 
qeveria. Konsolidimi i mediave është përqendrimi i pronësisë së organeve 
të medias. Konsolidimi i medias krijon një oligopol, i cili është një gjendje 
e konkurrencës së kufizuar. Masmediat e sotme drejtohen nga fitimet dhe 
reklama mbetet karburanti kryesor i atij motori. Në Evropë dhe pjesë të tjera 
të botës, media është më shpesh në pronësi dhe e kontrolluar nga qeveria 
ose ndjek një model publik që financohet nga taksapaguesit dhe përdoruesit. 
Gjithsesi, për shkak të përqendrimit të madh të mediave globale në Shtetet e 
Bashkuara, ky kapitull do të fokusohet në politikat dhe çështjet e SHBA-ve.

Në vitet 1950 në Shtetet e Bashkuara ekzistonin shumë shoqëri mediatike. 
Nga fillimi i viteve 1980, shkruan autori Ben H. Bagdikian në Monopoly 
Media (2000), rreth 50 korporata mbizotëronin masmedian. Deri në vitin 
1990, vazhdon ai, kishte vetëm 23 shoqëri mediatike dhe ato kryesonin 
peizazhin mediatik në mbarë botën. Në vitin 1996, Kongresi miratoi Ligjin 
për Telekomunikacionin që hapi derën për shoqëritë që të zotëronin edhe më 
shumë media. Që nga ai lirim i kufizimeve të pronësisë, numri i bashkimeve 
dhe blerjeve është rritur në qiell. 
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AT&T u bashkua me Time Warner në 2018. Disney dhe 21st Century 
Fox u bashkuan në 2019, ashtu si CBS dhe Viacom. Një pjesë e vogël e 
konglomerateve të mëdha mediatike prodhojnë shumicën e produkteve 
mediatike në botë. Konglomeratet janë një korporatë e larmishme gjerësisht 
me shoqëri më të vogla që funksionojnë veçmas, por kontrollohen nga një 
pronar i vetëm.

Mendoni për këtë: disa konglomerate të mëdha kontrollojnë shumicën 
e ofertave mediatike në botë. Cilat janë rrjedhojat për ne konsumatorët e 
medias? A i zgjeron zgjedhjet që marrim apo e ngushton përzgjedhjen? 
A mund të mendoni për ndonjë industri tjetër jo mediatike me fuqi të 
ngjashme të përqendruar?

Gjithashtu në mega-shkrirjet kontribuon edhe suksesi i gjigandëve të 
industrisë së teknologjisë si Apple, Google dhe Facebook. Këto shoqëri të 
teknologjisë kanë shtyrë shoqëritë tradicionale të medias si NewsCorporation 
ose Time Warner që të fuqizohen më tej, për t’u bërë, në gjuhën e industrisë, 
“shumë të mëdha për të dështuar”. Shkrirjet e shoqërive tashmë të mëdha 
po ndodhin veçanërisht pasi shoqëritë e SiliconValley nuk janë më thjesht 
platforma për përmbajtje, por sipërmarrje në zhvillimin e përmbajtjes; Apple 
TV, si një shembull i vetëm, po hedh në treg një seri televizive origjinale.

Pse duhet konsolidimi? (Dhe pse na intereson ky 
konsolidim?)   Konsolidimi i medias lejon integrimin vertikal dhe 
promovimin e tërthortë, i quajtur gjithashtu marketing i tërthortë.

Së pari, integrimi vertikal do të thotë që një shoqëri zotëron më shumë 
se një aspekt të prodhimit të një produkti; për shembull, një shoqëri mund 
të zotërojë studion dhe kanalin televiziv në të cilin transmetohen shfaqjet, 
ose mund të zotërojë studion dhe kinematë ku shfaqen filmat, ose kanalin 
televiziv kabllor në të cilin shfaqen filmat. Për ne si konsumatorë, kjo do të 
thotë që sytë, veshët dhe paratë tona mund të shkojnë tek e njëjta shoqëri 
mediatike masive, edhe nëse nuk jemi gjithmonë të vetëdijshëm se si 
shpërndahen dollarët tanë.

Promocioni i kryqëzuar (Cross- promotion) është një formë marketingu 
në të cilën klientët e një produkti tregtohen me një produkt të lidhur. Filmi 
i famshëm i Disney-t i vitit 2013 Frozen (E ngrirë), i cili fitoi 1.3 miliardë 
dollarë nga shfaqjet në kinema (Robehmed, 2015), nxiti krijimin e një morie 
produktesh të ngjashme. Promovimi i tërthortë i Frozen rezultoi në lodra, 
veshje, rroba, çarçafë, kuti për ushqim dreke, shfaqje në akull, shëtitje në 
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park, një shfaqje televizive e quajtur OnceUpon a Time (Një herë e një kohë) 
dhe të tjera. Rezultati është se Frozen i solli Disney-t 1 miliardë dollarë të 
ardhura nga shitja me pakicë vetëm në vitin 2013 (Appelbaum, 2014). Për ne 
si konsumatorë, kjo do të thotë se jemi të përmbytur me mallra dhe mund të 
duket se ka pak të reja apo të veçanta në botë.

Kreditet: Ryan	Lewis

SHOQËRITË E MEDIAS
PO TË PËRDORIN PËR
INFORMACIONIN TËND

Shkrirësit e Teknologjisë Nëse nuk po konkurrojnë me to, shumë 
shoqëri të mediave masive po bashkëpunojnë me firmat e teknologjisë, siç 
mund ta shihni nga bashkimi i AT&T dhe Time Warner. Konvergjenca 
e medias është bashkimi i prodhuesve të përmbajtjes mediatike me 
shoqëritë kompjuterike dhe të programimit kompjuterik dhe telefonisë - 
një fjalë komike që në thelb nënkupton dërgimin e sinjaleve zanore duke 
përdorur pajisje elektronike, të tilla si një videokonferencë. Rezultat i këtyre 
bashkimeve janë disa hibride që jo vetëm prodhojnë media, por shpërndajnë, 
gjurmojnë dhe tregtojnë mediat në formate që nga ekrani i madh në ekranin 
e kompjuterit apo në ekranin e një smartfoni, në të gjithë globin.

ASPEKTET PRO DHE KUNDËR SHKRIRËSVE

Konvergjenca mediatike ka rrjedhoja pozitive dhe negative për konsumatorët 
e medias. Nga njëra anë është kërcënimi i mbizotërimit kulturor të një vendi 
mbi të tjerët. Nga ana tjetër janë mundësitë për të ndarë përmbajtjen e 
prodhuar lokalisht dhe për të siguruar një publik më të gjerë për përmbajtjen 
rajonale. Ndryshe nga licencat e transmetimit që kontrollohen nga një numër 
i kufizuar shoqërish, kalimi nga transmetimi analog në digjital «mund të 
çlirojë kontrollin e korporatës mbi shumë lloje të përmbajtjes, duke rezultuar 
në qarkullimin aktiv të një llojshmërie më të madhe këndvështrimesh», siç 
pohojnë Henry Jenkins dhe bashkautorët e tjerë të librit Spreadable Media 
(Media e Përhapshme) (2013, faqe  162). 
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Siç u diskutua në Kapitullin 1 mbi Përdorimin, mesazhet mediatike kanë 
vlera dhe këndvështrime të ngulitura. Shoqëritë e sotme ndërkombëtare 
përqendrohen në programe argëtuese që shpesh përkrahin ide dhe vlera 
perëndimore. Rezultati është një ngjashmëri kulturore në të gjithë globin 
dhe mbizotërimi i kulturës perëndimore mbi kulturën rajonale dhe 
kombëtare. Ose, siç thoshte sociologu japonez  Koichi Iwabuchi, produkteve 
mediatike u mungon “aroma kulturore” (2002, faqe  28). Konglomeratet 
botërore mediatike kanë efektin e homogjenizimit të përmbajtjes mediatike. 
Mund të kemi më shumë kanale televizive se kurrë, por a kemi më shumë 
larmi? Shërbimet e transmetimit që krijojnë përmbajtje origjinale po hasin 
zbritje në ndjekjen nga publiku, pjesërisht sepse ato po rrezikojnë me llojet 
e historive dhe llojet e personazheve që ofrojnë.

Ndikimi social, kulturor, ideologjik dhe/ose ekonomik i ushtruar nga një grup 
mbizotërues mbi grupet ose shoqëritë më pak dominante quhet hegjemoni. 
Në veçanti, masmedia krijon një hegjemoni kulturore përmes shtrirjes së 
gjerë dhe tërheqjeve emocionale. Fuqizimi i medias mund të çojë në më pak 
llojshmëri si në llojet e përmbajtjes ashtu edhe në kategoritë e njerëzve që 
prodhojnë përmbajtje. “Përqendrimi i medias dhe fuqia ekonomike mund të 
formësojnë median që prodhohet dhe se si kjo media ndikon në proceset e 
shoqërizimit dhe kulturimit,” shkruajnë  Michael Hoeschmann dhe Stuart 
Poyntz në librin e tyre Media Literacies (2012, faqe  72).

Për shembull, rritja e dukshme e ekskluzivitetit mediatik të Pokemone 
përhapi një produkt japonez në shtëpitë në mbarë botën. Gjithsesi, produkti 
nuk ishte përfaqësues i pranisë kulturore të Japonisë, siç vunë në dukje 
autorët Erin Smith dhe lojtari Eve Deitsch (2007). Duke cituar Iwabuchi, 
ata shkruajnë, “Ka një kontradiktë të thellë, pra, në mënyrën se si kultura 
popullore japoneze manifeston kulturën japoneze në atë që “shpreh 
njëkohësisht tërheqjen universale të produkteve kulturore japoneze dhe 
zhdukjen e çdo gjëje të perceptueshme si japoneze” (Smith dhe Deitsch, 
2007, faqe  61).

Nga Globale në Vendore Konglomeratet mediatike kanë gjithë 
burimet dhe shtrirjen për të shpërndarë programe argëtuese. Konglomerati 
nxjerr një ide të mirë nga një vend, e teston atë në të tjerët dhe, nëse përgjigja 
e audiencës është mjaft pozitive (që do të thotë fitimprurëse), atëherë 
e lëshon atë në Shtetet e Bashkuara, Japoni dhe tregje të tjera kryesore. 
Kur përmbajtja globale lokalizohet, një narrativë ose zhanër i zakonshëm 
shtrihet në mbarë botën.
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Formula	e	Filmit	e	Blockbuster
Kreditet: Ryan	Lewis

1 BLOCK
BUSTER

“Shfaqje të tilla si Pop Idol (Idhulli i Pop-it), Survivor (Mbijetuesi), 
America’sNext Top Model (TopModelja e Ardhshme e Amerikës) dhe 
Who Wants to Be a Millioner (Kush do të Bëhet Milioner) janë trasmetuar 
anembanë botës,” vënë në dukje Amelia H. Arsenault dhe Manuel Castells 
në artikullin e tyre mbi strukturën e rrjeteve globale të biznesit multimedial. 
(2015). Një shembull tjetër që autorët japin për lokalizimin e përmbajtjes 
globale është Viacom, që zotëron MTV (Televizion Muzikor). MTV 
personalizon përmbajtjen për t’i shërbyer 140 vendeve. Ka kanale aziatike, 
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të Lindjes së Mesme, të Amerikës Latine, afrikane dhe evropiane dhe secili 
prej tyre përdor talentin vendas. Motoja e Viacom? “Mendo globalisht, 
vepro lokalisht.”

Nga Vendore në Globale  Konglomeratet mediatike gjithashtu punojnë 
në anën tjetër dhe globalizojnë përmbajtjen lokale, theksojnë Arsenault dhe 
Castells. Ja një shembull: Shfaqja që publiku amerikan e njeh si Ugly Betty (E 
shëmtuara Beti), e cila u shfaq për here të parë në Shtetet e Bashkuara në ABC 
në 2006, filloi si një telenovelë kolumbiane e quajtur Betty La Fea në 1999 
(McCabe&Akass, 2013). Një variant i përmbledhur i qarkulluar në 21 vende 
u ripërshtat në tregje të reja si në Spanjë dhe Gjermani dhe përfundimisht 
mbërriti në Shtetet e Bashkuara. Konglomerati Disney nënshkroi marrëveshje 
transmetimi me 130 territore në mbarë botën. Ylli origjinal kolumbian, i 
quajtur Beatriz, u bë Jassi në Indi, Wudi në Kinë, Esti në Izrael, Bea në Spanjë, 
Maria në Greqi dhe Lotte në Holandë. (Miller, 2010). 

Rezultati  Rezultati në një ekonomi kapitaliste si Shtetet e Bashkuara 
është vetë rezultati, që do të thotë të ardhurat.

Motivimi i korporatave mediatike të tregtuara publikisht (mos harroni, të 
gjitha konglomeratet e mëdha mediatike janë të vendosura në Shtetet e 
Bashkuara, por funksionojnë globalisht) është t’u shërbejnë aksionerëve. 
Kjo është një ide kapitaliste që vë në rend të parë qëllimin e tregtisë 
përpara bashkësisë dhe synon të shmangë sa më shumë që të jetë e mundur 
rregullimin e qeverisë.

Konglomeratet e masmedias nuk janë të fokusuar në shërbimin e së drejtës 
së publikut për të ditur dhe ky realitet ka implikime serioze për shoqëritë 
demokratike në mbarë botën, thonë Edward Herman dhe Robert McChesney, 
autorë të Media Globale: Misionarët e rinj të kapitalizmit të korporatave 
(2004). Në vend të kësaj, shoqëritë e sotme transnacionale fokusohen në 
programet argëtuese, programe që përkrahin idetë dhe vlerat perëndimore.

Cilat “ideale dhe ide perëndimore” promovohen përmes shfaqjes suaj të 
preferuar televizive, filmit ose videolojës?

RREGULLIMI PREJ QEVERISË

Tani këtu është një temë për të cilën do të dëshironit të lexoni! Shtetet e 
Bashkuara kanë ndarë qëllimisht industritë e komunikimit për të shmangur 
që një shoqëri t’i zotërojë të gjitha llojet e ndryshme të komunikimit dhe 
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mediave në një rajon të caktuar gjeografik. Një koncept qendror në rregullimin 
e pronësisë së mediave (që Shtetet e Bashkuara e bëjnë përmes Komisionit të 
saj Federal të Komunikimeve) është mbrojtja kundër një monopoli në mënyrë 
që të sigurohet llojshmëria e këndvështrimeve, e programeve, e formateve dhe 
e pronësisë, veçanërisht në të njëjtin treg gjeografik.

ZGJOHU!!

E di, kjo gjë duket shumë e mërzitshme. Sepse është e tillë. Dhe kjo është 
ajo që e pengon publikun të kuptojë vendimet e qeverisë që ndikojnë 
drejtpërdrejt në jetën tuaj të përditshme, si për shembull nëse ka media 
konkurruese lajmesh në qytetin tuaj, ose sa shpejt transmetohet filmi juaj 
përmes laptopit në shtëpi. Gjëra për të cilat ka të ngjarë të tregonit interes 
nëse do t’i dinit. Pra, këtu është shansi juaj, ju jeni lexues me fat.

Neutraliteti i Rrjetit  Një vendim i vitit 2018 nga administrata Trump 
e vuri përsëri fuqinë për të rregulluar internetin në duart e FCC (Komisioni 
Federal i Komunikacionit). Ideja që ofruesit e shërbimeve të internetit duhet 
t›i trajtojnë të gjitha komunikimet e internetit në mënyrë të barabartë dhe 
të mos diskriminojnë ose privilegjojnë asnjë agjenci mbi një tjetër quhet 
neutraliteti i rrjetit.

Neutraliteti i rrjetit thotë këtë: Të gjithë ofruesit e shërbimeve të internetit 
i trajtojnë të gjitha të dhënat dhe përdoruesit në mënyrë të barabartë. 
Pavarësisht nga përdoruesi, nga përmbajtja, platforma, aplikacioni ose faqja 
e internetit, nga lloji i pajisjeve të përdorura ose mënyra e komunikimit 
(për shembull, nga transmetimi i videos kundrejt postës elektronike), 
nën neutralitetin e rrjetit, ofruesit e shërbimeve të internetit i trajtojnë të 
gjitha njësoj. Ofruesit e shërbimeve të internetit nuk mund të paguanin më 
shumë para për disa përmbajtje (si p.sh. për përmbajtjen ata që zotërojnë) 
në krahasim me përmbajtjet e tjera në internet (si p.sh. përmbajtja e 
konkurrentëve të tyre). Nuk mund të bllokonte ose ngadalësonte qëllimisht 
shërbimin. Gjendja e neutralitetit të rrjetit është ende një çështje e hapur 
në Shtetet e Bashkuara. Bashkimi Evropian aktualisht ka një formë të 
neutralitetit të rrjetit.

Aspektet pro dhe kundra rregullimit Ata që mbrojnë idenë për 
përmirësimin e rregullimit të pronësisë së mediave nga ana e qeverisë 
argumentojnë se pronësia e përqendruar shkatërron llojshmërinë e 
programeve dhe ideve, rolin watch-dog të gazetarëve dhe mundësinë e 
bashkësive individuale për të marrë përmbajtjet vendore përkatëse.
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“Tek mediat që prodhojnë audiencën më të madhe, trysnitë tregtare 
mbizotërojnë vendimet mbi përmbajtjen. Kjo ka ndodhur njëkohësisht me 
mediat që i nënshtrohen gjithnjë e më pak kërkesave rregullatore dhe atyre 
mbikëqyrëse. Rrjedhimisht, shoqëritë mediatike janë përgjithësisht të lira të 
përdorin me mënyra që gjenerojnë publik të gjerë, pa marrë parasysh aspak 
efektet shoqërore ose kulturore.” (Picard, 2005, faqe  343).

Studiuesi i medias Robert W. McChesney vëren se në fushat e internetit që 
mund të jenë fitimprurëse, shoqëritë private kanë marrë një kontroll të fortë. 
Google, përshembull, zotëron 90 për qind të tregut të motorëve të kërkimit 
në desktop (StatCounter, 2019).

Fuqia politike e korporatave ka triumfuar mbi çdo rregullim kuptimplotë 
të qeverisë, thotë McChesney në librin e tij Digital Disconnect (Shkëputja 
Digjitale) (2013). Shumë shpesh, thotë ai, rregullimi i qeverisë ka të bëjë 
me garantimin e ekzistencës së industrive fitimprurëse, jo me përpjekjet për 
interesin publik.

Në përvojën tuaj si konsumator i medias, a është i dukshëm diversiteti i 
pikëpamjeve dhe programeve që mbulohen prej radios, televizionit 
dhe gazetave në bashkësinë tuaj? A keni akses në një shumëllojshmëri 
programesh të lajmeve, shfaqjesh televizive dhe emisionesh radiofonike që 
pasqyrojnë këndvështrime dhe përmbajtje të ndryshme?

Ata që kritikojnë rregullimin qeveritar të pronësisë së medias argumentojnë 
se kufizimet në pronësinë e medias jo vetëm që do të rezultonin në kontrollin 
e përmbajtjes së medias, por gjithashtu do të ishin të panevojshme, pasi 
tashmë ekziston diversiteti i zërave të medias (Compaine, 1979). Me World 
Wide Web (Rrjetin Mbarë Botëror) është shumë më e lehtë të marrësh 
mendime dhe informacione të ndryshme në internet; ne nuk jemi aq të 
varur sa dikur nga një gazetë vendore ose stacion televiziv vendor për të 
ofruar informacione dhe lajme.

Ritmi i lartë i zhvillimit të teknologjisë do të vazhdojë të sjellë një konkurrencë 
të re, pohojnë kundërshtarët e rregullimit. Gjithashtu, përqendrimi i 
pronësisë përmirëson gamën e mundësive të programimit të ofruar, thonë 
disa. Themeluesi i PayPal, Peter Thiel, argumenton se monopolet janë 
normalja e re dhe e preferueshme, pasi ato lejojnë krijimtarinë e pakufizuar 
nga shoqëritë me burime të mira që mund të jenë në përfitim për shoqërinë 
(2014). A mendoni se qeveria duhet të vazhdojë të rregullojë pronësinë në 
industrinë e medias dhe teknologjisë? Nëse po, në çfarë mënyrash? Nëse jo, 
cilat janë rezultatet e mundshme të mosrregullimit?
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BIZNESI I AUDIENCËS

Një mënyrë për të menduar për audiencat është të mendosh për dobinë e tyre. 
Pra, për çfarë përdoren ato? Shoqëritë mediatike e përdorin publikun për 
fitim. Në këtë mënyrë, publiku është një mall. Publiku ndahet në segmente 
tregu në varësi të produktit mediatik që ofrohet. Programimi është krijuar 
posaçërisht për t’iu përshtatur interesave ose nevojave të tyre të veçanta. 

Shoqëritë mediatike e matin suksesin e krijimit të 
segmenteve fitimprurëse të audiencës përmes 
matësve të tillë si shitjet, abonimet, trafiku në rrjet, 
vizitat në faqe, klikimet, renditjet dhe reklamat. 
Kur shoqëritë mediatike ofrojnë një produkt, ai 
krijohet duke pasur parasysh një publik parësor 
të synuar. Për ta prezantuar në treg sa më 
mirë një produkt, publiku potencial ndahet në 
grupime homogjene, ose segmente, bazuar në 
kritere që variojnë nga mosha deri te stili i jetesës, 
të cilat përshkruhen në seksionin tjetër. Reklama më 
pas ndjek këtë model duke synuar grupe njerëzish që 
kanë gjasa ta blejnë ose ta përdorin një produkt.

Segmentimi përbën një ndryshim të madh nga rrjetet mediatike të viteve 
1950 që ofronin programet falas në këmbim të vëmendjes ndaj reklamave 
midis shfaqjeve. Të gjithë shikonin të njëjtën gjë! Të gjithë merrnin të njëjtat 
reklama! Imagjinojeni. Kjo ishte në kohën kur publiku shihej si një masë e 
papërcaktuar, një grumbull njerëzish që mund të mblidheshin bashkë nga 
një shoqëri mediatike. Sot, ju e dini se gjërat janë ndryshe. Ju jeni një krijesë 
shumë e studiuar. Shoqëritë e medias po kërkojnë vazhdimisht mënyra të 
reja për të tërhequr vëmendjen dhe paratë tuaja. Mesazhet janë përshtatur 
për t’ju tërhequr. Në shumë mënyra, është një përvojë individuale.

Kriteri i Segmentimit   Kriteret e zakonshme për segmentim janë 
gjeografia (vendi, rajoni, madje edhe ndarjet dhe blloqet e Censusit) dhe 
demografia, e cila përfshin moshën, gjininë, të ardhurat, arsimin, përkatësinë 
etnike dhe të ardhurat. Gjithashtu përdoren matje më pak konkrete: Kështu 
modeli psikografik i grupon konsumatorët bazuar në stilin e tyre të jetesës, 
vlerat, klasën shoqërore dhe personalitetin; kurse modelet e segmentimit 
të sjelljes grupojnë konsumatorët me anë të karakteristikave dhe modeleve 
të blerjes, të tilla si besnikëria ndaj një marke ose njohuritë për produktin.

Kur 
shoqëritë 

mediatike ofrojnë 
një produkt, ai 

krijohet duke pasur 
parasysh	një	publik	
parësor të synuar.
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Market Segments
Credit: Ryan Lewis
Segmentet	e	Tregut	
Kreditet: Ryan	Lewis
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Një shembull i nyjeve të tilla gjendet në kategoritë për VALS (një akronim për 
modelin Vlerat dhe Stilet e Jetesës) për segmentimin psikografik. Të gjithë 
ne e kemi vënë re se marrim reklama të ndryshme në internet bazuar në 
historikun tonë të kërkimit të kaluar ose modelet e blerjeve, gjininë, moshën 
dhe stilin e zgjedhjeve tona, si dhe stilin e jetesës. Ky është një shembull i 
marketingut të synuar dhe me cookie-t e kompjuterit që gjurmojnë zakonet 
tona në internet, është bërë shumë më e lehtë për të renditur konsumatorët. 
Një cookie HTTP është një pjesë e vogël e të dhënave e dërguar nga një faqe 
interneti dhe e ruajtur në shfletuesin e kompjuterit tuaj. Cookies ndjekin 
lëvizjet tuaja në një faqe interneti të caktuar. Në cilin segment të audiencës 
jeni? Bëni një kuiz për ta zbuluar: http://bit.ly/2Wstvfz.

Market Segments
Credit: Ryan Lewis

VOX DISCIPULI

Unë postoj më shpesh në Instagram sepse fotot janë gjëja kryesore që shpërndaj në 
çdo	platformë.	Unë	ndaj	një	sërë	temash	duke	përfshirë	fotot	e	mia,	fotot	nga	jeta	ime	
personale (d.m.th., miqtë, familja, udhëtimet) dhe disa nga punët e tjera dytesore që 
bëj	si	grimiere	e	pavarur.	Llogaria	ime	në	Instagram	është	publike,	kështu	që	kushdo	
që	më	ndjek	ose	thjesht	shikon	profilin	tim,	mund	të	shohë	se	çfarë	postoj.	Për	mua	
është një mënyrë e shkëlqyer për të arritur klientët e mundshëm në mënyrë që ata 
të mund të shohin punën time dhe të kursejnë mundimin e dërgimit të fotove. —
Madison,	25

Publiku shtëpiak Mbështetjet e personave të famshëm për të fituar 
vëmendjen e publikut dhe konsumatorit kanë qenë prezent që përpara se 
Babe Ruth të nënshkruante me Red Rock Cola në vitet 1930. Në kohët e 
sotme, ylli i tenisit të Spanjës Rafael Nadal ka reklamuar gjithçka, nga të 
brendshmet Tommy Hilfiger deri te makinat KIA (Antonovica&Curiel, 
2016). Por me mediat sociale, përdoruesit e përditshëm të mediave marrin 
një goditje nga fama dhe paga e të famshmëve. Dhe fillon me një audiencë.

Muzikantë, artistë të artit vizual, regjisorë në lulëzim karriere, shkrimtarë, 
kuzhinierë, artizanë –e të tjerë si këta - pra të gjitha kategoritë e njerëzve me 
talent ose pasion po kërkojnë ndjekës në internet. Zhvillimi i një ndjekjeje 
të audiencës kërkon punë, por njerëzit e kanë bërë atë dhe me mjaft sukses, 
duke përdorur mediat sociale si pikë hyrëse. (Videot e YouTube të të 
riut Justin Bieber e bënë atë të njohur, ju pëlqen kjo gjë apo jo.) Postimi i 
vazhdueshëm i përmbajtjes tërheqëse është thelbësor për të grumbulluar 
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mjaft ndjekës dhe, nga ana tjetër, reklamuesit dhe sponsorët e korporatave 
duan gjithashtu një pjesë të publikut tuaj. 

Ja një shembull se si dy muzikantë fituan famë nga dhoma e tyre e ndenjes 
dhe përfunduan në një turne botëror. Një dyshe e këngës folk-pop të quajtur 
«Us the Duo» (“Ne Dyshja”) në vitin 2014 debutoi me një album të vetë-
botuar me këngë origjinale që nuk tërhoqën shumë vëmendje. Dyshja, 
Michael dhe Carissa Rae Alvarado, postuan disa video gjashtë sekondëshe 
(dhe me një lëvizje unike, treguan vetëm gjysmën e poshtme të fytyrave të 
tyre - një kuadër që është bërë marka e tyre që atëherë) në platformën e 
videove në internet Vine e cila tashmë nuk ekziston. 

Një nga videot tërhoqi vëmendjen e një përdoruesi kryesor të Vine, i cili 
më pas ua ridërgoi 4.9 milionë ndjekësve të tij (Hampp, 2014). Kjo tërhoqi 
vëmendjen e një emisioni lajmesh: Emisioni Mirëmëngjes Amerikë e ftoi 
çiftin menjëherë më pas. Më tej pasoi një kontratë rekord me Republic 
Records. Dyshja që atëherë ka realizuar disa albume, muzika e tyre është 
transmetuar mbi 100 milionë herë dhe vjen në rritje; ata kanë më shumë se 
7 milionë ndjekës në mediat sociale dhe një mënyrë me të cilën kanë shtruar 
rrugën e tyre të suksesit është partneriteti me Amazon, AT&T dhe Burt’s 
Bees në fushata kombëtare, sipas uebsajtit të çiftit (ustheduo.com).

Ndikuesit (Influencers) Njerëzit me pasione të skajshme kanë 
zbuluar se mund të fitojnë jetesën duke i treguar botës për këtë në mediat 
sociale. Tregtarët i quajnë ata “ndikues” (influencers). Ndikuesit janë njerëz 
që shihen se kanë efekt të mjaftueshëm për të ndikuar tek të tjerët që të 
ndjekin mendimet, këshillat dhe veprimet e tyre. Ndikuesit lidhin kontrata 
fitimprurëse duke pasur rreth një milion ndjekës; korporatat i paguajnë ato 
në këmbim të përmendjeve në video, foto, tweet-e dhe blogje. (Meqë ra fjala, 
mikro-ndikuesit kanë ndoshta një të pestën e ndjekësve dhe paguhen më 
pak. Ka edhe nano-ndikues, të cilët kanë deri në 1000 ndjekës dhe zakonisht 
paguhen me produkte falas (Maheshwari, nëntor 2018).)

Influencer Marketing Hub (Qendra e Marketingut përmes Ndikuesve) 
(2019) deklaron se madhësia e industrisë së marketingut me ndikim në 2018 
ishte 4.6 miliardë dollarë dhe parashikohet të rritet në 2019; edhe pse, pa 
dyshim, ky burim nuk është i paanshëm. Sondazhi zbuloi se nano-ndikuesit 
me më pak se 1000 ndjekës kishin një shkallë angazhimi prej 7.2 përqind në 
Instagram, krahasuar me 1.4 përqind në Twitter. Në përgjithësi, sa më shumë 
ndjekës aq më e ulët është shkalla e angazhimit. A ndiqni ndonjë ndikues në 
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rrjetet shoqërore? Si e gjetët atë person? A iu beson marrëveshjeve me të? 
Nëse po, pse?

Duke bërë postime të vetes duke folur, duke menduar, duke përjetuar, duke 
kritikuar dhe duke ndjekur pasionet e tyre, përdoruesit e mediave shoqërore 
fitojnë ndjekës. Sa më shumë ndjekës të ketë një person, aq më shumë të 
tjerët në rrjetet shoqërore duhet të dinë për një temë të caktuar. Oh, dhe 
është gjithashtu jashtëzakonisht e dobishme të jesh tërheqës, i afrueshëm 
dhe origjinal (Fastenau, 2018).

Megjithatë, për çdo veprim ka një reagim. Në këtë rast, rritja e ndikuesve 
me pagesë ka çuar në mashtrime nëpërmjet ndjekësve të rremë që në të 
vërtetë janë thjesht robotë që maskohen si njerëz; disa madje marrin të 
dhëna personale nga njerëz të vërtetë për t’u dukur origjinalë (Maheshwari, 
mars 2018). Pra, tani zbulimi i mashtrimit të ndjekësve të rremë përbën një 
çështje. Sepse shoqëritë që paguajnë qindra mijëra dollarë për përmendjet 
e mediave shoqërore duan të sigurojnë se ka njerëz të vërtetë në anën tjetër 
të atyre miratimeve. 

AUDIENCA E ALGORITMEVE

Interneti e ka lehtësuar gjithnjë e më shumë klasifikimin e njerëzve në 
segmente të publikut përmes algoritmeve, të cilat janë “receta” kompjuterike 
ose procedura të zhvilluara për të zgjidhur një problem të caktuar. E thënë 
thjesht, algoritmet janë formula në të cilat të dhënat – në këtë rast, blerjet 
tona të mëparshme, zgjedhjet e stilit të jetesës, çfarë na pëlqen të bëjmë dhe 
cilat tema na interesojnë – na vendosin në zona të ndryshme të marketingut.

Shoqëritë mediatike përdorin pjesë të sofistikuara algoritmesh për të 
përcaktuar se çfarë të prodhojnë më pas për konsumatorët (Mager, 2012). 
Koncepti i “fuqisë shoqërore të algoritmeve” na ndihmon t’i imagjinojmë 
këto ekuacione si më tepër se objektive dhe jopersonale; rezultatet e 
algoritmeve formojnë shoqërinë, shkruan studiuesi David Beer (2017, faqe  
2). Përshembull, vëren Beer, algoritmet janë të vetëushqyera; rezultatet e 
përpunuara përdoren për krijimin e një algoritmi dhe prodhojnë çdo lloj 
efekti, duke përfshirë edhe atë diskriminues.

Algoritmeve nuk iu mungojnë të dhënat për t’u përpunuar, zbuluan gazetarët 
e ProPublica, Julia Angwin, Terry Parris Jr. dhe Surya Mattu (shtator, 
2016). Për shembull, “Facebook u ofron reklamuesve më shumë se 1300 
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kategori njerëzish për t’u shënjestruar nga reklamat – gjithçka, nga njerëzit, 
madhësia e pronës së të cilëve është më pak se 0,26 hektarë deri tek familjet 
me saktësisht shtatë karta krediti.” Shkrimi i reporterëve të ProPublica ka 
një link që zbulon se çfarë di Facebook për ty, për mua. Facebook ka 52,235 
artikuj të veçantë të të dhënave për marketuesit që synojnë reklamat tek unë, 
të gjitha bazuar në “pëlqimet” e mia dhe shikimet e faqeve e të tjera. Dhe nuk 
unë jam shumë e pranishme në FB.Urra!

“Kutia e zezë” e algoritmeve nënkupton se sa pak dinë përdoruesit e 
medias për mënyrën e ndërtimit të këtyre kodeve dhe vendimet e marra 
për rregullimin e tyre. Algoritmet mund të rezultojnë në paragjykim të 
paqëllimshëm. Angwin, Parris Jr dhe Mattu zbuluan, për shembull, se 
kostoja e një kursi SAT të organizuar nga Princeton Review ndryshonte në 
bazë të vendit ku jetonin njerëzit - i njëjti produkt, çmim i ndryshëm - për 
shkak të demografisë së tyre. Aziatikët kishin gati dy herë më shumë gjasa të 
tarifoheshin më shumë për shërbimin sesa jo aziatikët. Ky është një shembull 
i diskriminimit të paqëllimshëm, dhe ndonëse nuk është i paligjshëm, është 
diçka që po ndodh dhe, “ndërsa hyjmë në një botë të personalizimit masiv, 
duhet të jemi syhapur për këtë lloj diskriminimi” (tetor, 2016). 

Ato që mund të duken si formula asnjanëse nuk janë fare asnjanëse; 
algoritmet filtrojnë, kanalizojnë dhe renditin të dhënat. Rezultatet janë të 
shumëfishta; ato ndikojnë në atë që shihni së pari në rezultatet e kërkimit, në 
ftesat për një blerje me pakicë ose në vlerën që paguani për produktin tuaj.

Algoritmi dhe Rezultati “Algoritmet janë modeluar në mënyrë të 
pashmangshme mbi vizionet e botës shoqërore dhe janë me rezultate të 
paramenduara, rezultate të ndikuara nga interesa dhe agjenda fitimprurëse 
ose të tjera,” vë në dukje Beer (2017, faqe 4). “Algoritmet, përveçse 

prodhohen nga një realitet shoqëror, jetojnë me të, ato janë 
pjesë përbërëse e asaj bote shoqërore; ato janë të 

ndërthurura në praktika dhe rezultate.”

Teknologjia — nëpërmjet algoritmeve që 
bëjnë të gjitha mënyrat e gjurmimit, filtrimit 
dhe renditjes së publikut dhe përmbajtjes - 
ndikon në mediat që ne ndjekim. Ajo ndikon 
në programet dhe reklamat që na serviren 

për shkak të audiencave që gjenerohen pjesë 
e të cilave ne jemi. Teknologjia digjitale e ka 

Teknologjia	
digjitale e ka 
fragmentuar 

publikun	si	kurrë	
më parë
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fragmentuar publikun si kurrë më parë. Secili nga ne mund t’i personalizojë 
përvojat tona mediatike. Për shembull, mund të transmetoni The Office në 
Netflix në laptopin tuaj ndërkohë që shoku juaj i dhomës luan Fortnite në 
telefonin e tij inteligjent.

Konvergjenca e medias po e ndryshon çmimin dhe qasjen e reklamave. 
Reklamat tradicionalisht janë bazuar në ekspozimin potencial  të audiencës 
ndaj tyre. Me fragmentimin e produkteve mediatike në kaq shumë mjete 
dhe kanale dhe me uljen e besimit se konsumatorët do të shohin dhe dëgjojnë 
realisht reklamat e tyre, reklamuesit nuk po i paguajnë tarifat që paguanin 
më parë. Një model i ri i tarifave të reklamave është çmimi i “kostos-për-
veprim”, i cili në thelb mat nëse përdoruesit po klikojnë përmes reklamës ose 
më mirë akoma, po blejnë diçka (Napoli, 2003, faqe  171–172). Ky lloj çmimi 
varet nga gjurmueshmëria e publikut në internet. Të dhënat e hollësishme të 
klientëve janë diçka që mediat tradicionale, siç janë reklama televizive,  nuk 
mund ta ofronin.

Këto segmente të publikut mund të rezultojnë në ulje të fitimeve nga reklamat 
për shoqëritë e prodhimit të mediave, pasi reklamuesit kërkojnë kthimin më 
të madh të mundshëm të dollarit të tyre të shpenzuar për reklama. Fitimet 
e pakësuara do të thonë më pak para për të derdhur në produktet mediatike 
dhe prodhimin e përmbajtjes së re, gjë që nga ana tjetër ndikon në cilësinë 
dhe sasinë e përmbajtjes mediatike që ne si publik marrim. Publiku mund 
të ketë më shumë mënyra se kurrë për t’iu qasur mediave, por përmbajtja 
mund të mos jetë gjithmonë aq e mrekullueshme - ose e re.

“Ndërsa cilësia e produktit të publikut bie, trysnia për të ripërdorur, 
ricikluar dhe ripaketuar përmbajtjen mediatike do të bëhet më e shpeshtë,” 
parashikon studiuesi i medias Phillip Napoli. Kjo është arsyeja pse kanalet 
kabllore luajnë filma të vjetër dhe riprodhojnë shfaqje. Nuk kushton.

Reklamat e targetuara    Reklamuesit, të cilët janë motori i të gjitha 
mediave private, iu japin vlera të ndryshme anëtarëve të ndryshëm të 
publikut. Konsumatorët me mundësi financiare përjetojnë një botë 
krejtësisht të ndryshme të medias në krahasim me konsumatorët pa 
mundësi. Ju jeni ose një “target” i dollarëve të reklamave, ose një shpenzim i 
kotë i tyre - sipas karakterizimeve të autorit Joseph Turow në librin e tij The 
Daily You (2011, faqe  190).

Për të shitur reklamat që financojnë motorët e tyre të kërkimit, shoqëritë 
mediatike duhet të kenë përmbajtje që tërheq klientët që vlerësohen shumë 
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Segmenti i PersonalitetitSEGMENTI I TREGUT

EMRI	I	SEGMENTIT

TË	ARDHURAT

HOBI	DHE	INTERESA

PROFESIONI

PËRDORIMI	I	TEKNOLOGJISË

LLOJI	I	FQINJËSISË

FAMILJA/	GJENDJA	E	JETESËS

GRUPMOSHA

emri i segmentit

gjërat që i pëlqejnë

gjërat që nuk i pëlqejnë

kujtimi i preferuar

përshkruaj të qeshurën tënde

lloji i preferuar i veshjes

një aftësi e veçantë që mund të të 
bëjë dikur të pasur

Segmenti	i	Tregut	—Segmenti	i	Personalitetit

Plotësoni	kutitë	në	të	dy	kolonat.	Krahasoni	kategoritë	e	posaçme	dhe	të	monetizueshme	të	
tregtarëve	për	ju	me	karakteristikat	tuaja	të	veçanta	që	nuk	mund	të	përcaktohen	në	sasi,	të	
tilla si aftësia juaj e mahnitshme për të fjetur teksa qëndroni ulur.

Kreditet: Ryan	Lewis



Shpenzimi    141

nga tregtarët. Klientët më të vlerësuar janë ata që shpenzojnë para dhe blejnë 
mallra dhe shërbime. Për shkak të kësaj, ata kërkohen nga reklamuesit. Pra, 
ka të ngjarë të mos jetë e papritur që shoqëritë mediatike të prodhojnë 
përmbajtje për të tërhequr klientët me vlerë të lartë për reklamuesit. 

Statusi i pakicës etnike është i lidhur me të ardhura më të ulëta, tregojnë të 
dhënat, kështu që publiku i përbërë kryesisht nga njerëz me ngjyrë vlerësohet 
më pak nga shoqëritë mediatike, vëren studiuesi Phillip Napoli (2003, faqe  
123). Kjo është në përputhje me pikën e Turow në lidhje me audiencat e 
renditura si “target” ose “shpenzim i kotë”. Ideja është se njerëzit që shihen 
si më pak fitimprurës për reklamuesit do të kenë mundësi zgjedhjeje me 
cilësi më të dobët në reklama për gjithçka, që nga kreditë hipotekore deri 
tek sigurimet e makinave.

Qeveria e SHBA-ve ngriti një padi në vitin 2019 kundër Facebook për atë 
që e konsideronte se ishte një reklamë diskriminuese. Facebook supozohet 
se i lejoi reklamuesit të gjenin dhe të zgjidhnin kujt t’i dërgonin reklama, 
përshembull, duke përjashtuar njerëzit nga lagje të caktuara ose me kode 
postare të caktuara nga shikimi i reklamave, dhe duke zgjedhur bazuar në 
kriteret që i lejonin ata të përjashtonin prindërit, ata që nuk janë të lindur 
në Amerikë, jo të krishterët dhe të tjerë, sipas padive civile të paraqitura nga 
Departamenti i Strehimit dhe Zhvillimit Urban.

DIVERSITETI  DHE INDUSTRIA E MEDIAVE

Modelet e pronësisë së medias kanë ndikim në zgjedhjet, cilësinë dhe 
përmbajtjen tonë të medias.

Mesazhet mediatike krijohen nga punonjës dhe drejtues kryesisht meshkuj 
dhe të bardhë. Organizatat mediatike, nga aktorët e filmave tek botuesit e 
librave komikë, mbizotërohen nga burrat. “Burrat e bardhë heteroseksualë 
dominojnë librat komikë, brenda dhe jashtë botimeve”, thotë kritiku i librave 
komikë Oliver Sava (2014). “Ata shkruajnë dhe ilustrojnë shumicën e titujve 
dhe librat e tyre priren të prezantojnë protagonistë meshkuj heteroseksualë, 
të bardhë veçanërisht në zhanrin superhero.”

Në mediat globale të lajmeve, meshkujt zënë 73 për qind të vendeve të 
menaxhimit të lartë dhe gati dy të tretat e pozicioneve të raportimit, sipas 
Raportit Global mbi Statusin e Grave në Mediat e Lajmeve që ekzaminoi 
më shumë se 500 shoqëri në gati 60 vende (Byerly, 2011). Gratë po i 
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afrohen barazisë në pozitat e larta profesionale, në 41 për qind të punëve të 
mbledhjes së lajmeve, redaktimit dhe shkrimit. Barazia përshkruan kushtin 
e përfaqësimit të barabartë të grave në këto punë në raport me numrin e 
grave në popullsinë e përgjithshme. 

Diversiteti jashtë ekranit ndikon atë në ekran  Kur bëhet fjalë 
për industrinë e filmit, gratë përbënin vetëm 31.8 përqind të personazheve 
që flisnin në 1100 filma të njohur nga viti 2007 deri në 2017 të analizuar nga 
USC Annenberg Inclusion Initiative (Smith, Choueiti, &Pieper, 2018; Smith, 
Choueiti, Pieper, Case, &Choi, 2018). Gjithashtu, sipas faqes së internetit të 
iniciativës, “Në 100 filmat më me fitim të vitit 2016, 47 nuk shfaqnin asnjë 
grua apo vajzë e vetme me ngjyrë që të fliste në ekran, 66 filma nuk kishin 
si personazhe femra aziatike dhe plot 72 latinë ishin të fshirë” (Annenberg 
Inclusion Initiative, 2019, paragrafi 1).

Por këto shifra ndryshojnë kur gratë janë prapa skenave të filmave.

Punësimi i grave dhe njerëzve me ngjyrë bën një ndryshim në mënyrën se si 
bëhen filmat. Të dhënat tregojnë një lidhje pozitive midis numrit të femrave 
në prapaskenë dhe numrit të femrave në ekran.

Për shembull: Kishte vetëm 53 regjisore femra krahasuar me 1,223 regjisorë 
meshkuj në 1,100 filma të njohur nga 2007 deri në 2017. Mirëpo kur një grua 
ishte regjisore, ato filma kishin 5.4 për qind më shumë vajza/gra në ekran 
sesa ato pa regji femërore, thekson studimi i gjetur. Historitë me shkrimtare 
dhe krijuese femra të atashuara kishin 10,7 për qind dhe 12,6 për qind më 
shumë vajza/gratë në ekran sesa ato pa shkrimtare apo krijuese femra.

Gjithashtu, në analizën e tyre, studiuesit e Annenberg zbuluan se numri i 
filmave që kishin një karakter latin me një pjesë të të folurit ishte vetëm 
6.2 për qind. Popullsia e SHBA-së është 17.8 për qind latino, që do të thotë 
se diferenca midis popullsisë aktuale dhe personazheve në ekran ishte një 
deficit prej 11.6 për qind. Kjo statistikë bazohet në konceptin e barazisë; në 
këtë rast, demografia e personazheve në ekran duhet të korrespondojë me 
demografinë reale.

Shtetet e Bashkuara janë baza për këtë sondazh, sepse shoqëritë kryesore 
mediatike janë të vendosura në Amerikë. Mendoni se si do të ndryshonte 
barazia nëse do të bëhej në bazë të popullsisë në vendet afrikane ose 
aziatike. Por meqenëse në Shtetet e Bashkuara prodhohen kaq shumë 
media, këto popullsi ka të ngjarë të mos shohin kurrë barazi të plotë në të 
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gjitha mundësitë e tyre të argëtimit mediatik. Çfarë mendoni për konceptin 
e barazisë që zbatohet për përfaqësimin në media? A është një masë e 
vlefshme? A duhet të ketë ndonjë masë tjetër përfshirjeje?

Diversiteti paguan  Gjërat po ndryshojnë, ndonëse ngadalë. Përbërja 
racore/etnike e SHBA-së do të ndryshojë rrënjësisht deri në vitin 2045, kur 
parashikimet e popullsisë janë se njerëzit me ngjyrë do të tejkalojnë numrin 
e njerëzve të bardhë dhe jo latinë. Për më tepër, sikundër nënvizon raporti i 
UCLA Hollywood Diversity, “Publiku gjithnjë e më i larmishëm i Amerikës 
preferon përmbajtje të ndryshme filmash dhe televizioni” (Hunt, Ramón, 
Tran, Sargent, &Roychoudhury, 2018, faqe  3).

Si provë e kësaj deklarate, raporti zbulon se: “Filmat me trupë aktorësh që 
kishin nga 21 për qind në 30 për qind anëtarë të pakicës gëzonin të ardhurat 
më të larta mesatare globale nga shfaqja në kinema dhe kthimin mesatar 
më të lartë të investimit, ndërsa filmat me trupë aktorësh më homogjenë 
nga pikëpamja racore dhe etnike kishin interpretuesit më të dobët. Pakicat 
përbënin pjesën më të madhe të shitjeve të biletave për pesë nga 10 filmat 
më të mirë në 2016, të renditur nga arkëtimet globale të shfaqjes së filmave” 
(faqe  4).

Duke vënë në dukje “mitin” e Hollivudit se filmat e mbizotëruar nga njerëzit 
me ngjyrë nuk do të shiten mirë jashtë shtetit, raporti theksoi se, në të vërtetë, 
“filmat e 2016-ës me trupë më të larmishme aktorësh prireshin të dilnin në 
më pak tregje ndërkombëtare sesa ato me aktorë shumica të bardhë”. (faqe  
76). Ndoshta kështu filloi miti?

Gjithashtu, në Shtetet e Bashkuara, trupat e aktorëve ose linjat e historive 
kryesisht me njerëz me ngjyrë po fitonin një shikueshmëri të konsiderueshme 
nga të bardhët, sipas Nielsen (2017):

Transmetimi më i ndjekur i ABC-së Black-ish (Ziosh) paraqet një baba 
dhe bashkëshort (Anthony Anderson), i cili po përpiqet të krijojë një 
ndjenjë të identitetit kulturor të zi për familjen e tij të pasur me katër 
anëtarë dhe 79% të shikuesve i ka të bardhë. Tracee Ellis Ross, e cila luan 
gruan e tij, fitoi çmimin Golden Globe për aktoren më të mirë në një 
serial komedi për rolin e saj. 

(2017): (paragrafi 4)

Në vitin 2017, artistet femra të muzikës si Nicki Minaj dhe Rihanna 
ishin pothuajse në raportin pesë me një me meshkujt, sipas një analize të 
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Annenberg për përfshirjen në industrinë e regjistrimit (Smith, Choueiti, 
&Pieper, 2018). Kjo, edhe pse gratë përbënin 53 për qind të blerësve të 
muzikës digjitale në 2014.

SELFIE E EDUKIMIT MEDIATIK

Cili	është	supozimi	juaj	për	shifrat	e	shënuara	në	paragrafin	e	mëparshëm	për	gratë	
që	blejnë	muzikë	digjitale?	Që	konsumatorët	femra	të	muzikës	do	të	duan	të	dëgjojnë	
më shumë artistët femra sesa meshkuj? Se artistet femra do të prodhojnë muzikë që 
do	ta	pëlqejnë	dhe	blejnë	konsumatorët	femra?	A	është	kjo	një	lidhje	legjitime	për	të	
krijuar?	A	është	relevante?	Nëse	po,	sa	relevante	është?

AUDIENCAT JEMI NE

Audiencën e mediave ne e mendojmë në dy mënyra kryesore: ose pasive 
dhe nën ndikimin e produkteve mediatike, ose aktive dhe e angazhuar me 
median, qoftë duke e prodhuar atë, duke e analizuar apo duke iu përgjigjur 
asaj. Le t’i shohim të dyja mënyrat. 

Audienca si e ndikuar Kjo pikëpamje ka të bëjë shumë me determizmin 
teknologjik që udhëhiqet nga ideja se teknologjia është shtytësi i përparimit 
njerëzor përgjatë historisë dhe njerëzit ecin përkrah saj. Megjithëse njerëzit 
i krijojnë teknologjitë, ato nuk janë në kontrollin e tyre (Carr, 2010, faqe  
46, duke cituar Marshall McLuhan në “Understanding Media”, kapitulli “The 
Gadget Lover”).

Të rinjtë janë ndër pjestarët më të dukshëm të publikut. Fëmijët ndonjëherë 
përshkruhen si “viktima” të mediave masive. Reklamuesit janë të prirur të 
tregtojnë veçanërisht tek fëmijët, pasi ata nuk janë blerës kritikë. Gjithashtu, 
duke e lidhur një fëmijë me një produkt ose markë, reklamuesit shpresojnë 
ta kenë një klient të përjetshëm.

Natyra pjesëmarrëse, personale, bindëse dhe spontane e fushatave moderne 
reklamuese të drejtuara ndaj të rinjve është veçanërisht tërheqëse, vëren David 
Buckingham, një udhëheqës në lëvizjen për edukimin mediatik (2013). “Pra, 
konsumatorët e rinj thjesht mashtrohen dhe shfrytëzohen – apo po fuqizohen 
dhe çlirohen? Personalisht, nuk i konsideroj të rinjtë si viktima pasive; por nga 
ana tjetër, nuk mendoj se të gjithë e kanë vërtet kontrollin, apo i kanë të plota 
njohuritë për këtë. Kështu që kjo, sigurisht, është një arsye pse ne kemi nevojë 
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për më shumë edukim mediatik,” përfundon Buckingham në esenë e tij mbi 
marketingun dhe kulturën rinore. (paragrafi 25).

Audienca si aktor Pikëpamja instrumentale e publikut të medias është 
se mjetet e medias janë asnjanëse dhe ne si përdorues vendosim përdorimin 
e tyre për mirë ose për keq. Siç thoshte autori i The Shallows (Cektinat) 
Nicholas Carr, “Instrumentalizmi është këndvështrimi më i përhapur i 
teknologjisë, dhe jo ngaqë është pikëpamja që ne do të preferonim të ishte e 
vërtetë” (faqe  46).

Ne duam të besojmë se vendosim përdorimin e mjeteve të medias. Sepse 
nëse nuk është e vërtetë, do të thotë që ne jemi pengje dhe të programuar pa 
menduar për të marrë çdo gjë që na jep media. Nëse ka një mënyrë të tretë, 
ajo ende nuk është shfaqur dukshëm. Njohuritë mbi mediat na inkurajojnë 
si përdorues/konsumatorë/krijues që të marrim kontrollin e përdorimit të 
medias dhe të konsumit tonë kritik të medias. Duke interpretuar mesazhet 
mediatike, duke krijuar mesazhet tona dhe duke kërkuar qëllimisht median 
që duam, ne si anëtarë të publikut mund të jemi shumë aktivë në procesin 
e mediave.

“Të matësh nevojat e tua me atë që projektohet përmes mediave masive 
është një gabim që nuk falet”, thotë Haki R. Madhubuti, autor, mësues, poet, 
si edhe botues (Howard University, 2019). “Njeriu mesatar shikon të paktën 
një mijë reklama në ditë. T’i thuash “jo” reklamave më agresive është një akt 
përgjegjësie që duhet të mësohet herët dhe shpesh.”

Dëshironi të qeshni pas një dite të gjatë? Ju shihni me dëshirë The Office 
(Zyra) ose ndoshta shikoni YouTuber-in tuaj të preferuar; në çdo rast, ju po 
vendosni se si do ta përdorni median dhe çfarë dëshironi prej saj. Pyetja e 
këtij kapitulli është nëse do të jesh në gjendje ta gjesh atë - sepse shoqëritë 
e medias nuk po e bëjnë më për shkak të shqetësimeve të fitimit, ose sepse 
përmbajtja nuk është e gjindshme në tregun tuaj për shkak të pronësisë 
monopol ose për shkak se ofruesi i internetit qe ke instaluar ka vendosur se 
ke një përparësi të ulët kur bëhet fjalë për transmetimin e videos.

Ku po na çon konvergjenca mediatike? Ku po e çojmë ne atë? Qëndroni të 
përditësuar.



146    Kapitulli 6

RISHIKIM I KAPITULLIT

•		 Gjurmoni	zhvillimin	e	mediave	në	kohë.

•		 Përshkruani	konvergjencën	e	mediave.

•		 Argumentoni	të	mirat	dhe	të	këqijat	e	rregullimit	qeveritar	të	mediave.

•		 Shpjegoni	asnjanësinë	e	rrjetit	dhe	pse	ai	ka	rëndësi.

•		 Jepni	një	shembull	programi	të	globalizuar	të	mediave.

•		 Tregoni	se	si	reklama	i	mbështet	mediat.

•		 Përcaktoni	rolin	e	algoritmeve	në	formësimin	e	shoqërive	moderne.

•		 Shpjegoni	marrëdhëniet	ndërmjet	një	personeli	krijuesish	të	ndryshëm	
dhe përmbajtjeve të ndryshme mediatike.

•		 Rendit	publikun	e	kategorive	të	ndryshme	në	kategori	aktive	dhe	pasive.

VEPRIMTARI

1. Bëni një kuti tradicionale origami të quajtur Kutia Masu. Këtu gjeni disa 
udhëzime të thjeshta: https://origami.me/box/. Kjo kuti bëhet një kuti 
hipotetike e barnave. Ju vendosni se si quhet ilaçi, çfarë bën dhe për kë. 
Në këtë pikë të fundit, zgjidhni një segment tregu (bazuar në faktorë 
të tillë si mosha, gjinia, gjeografia, të ardhurat, profesioni ose mënyra e 
jetesës) që do të jetë publiku i synuar për këtë kuti fantastike barnash. 
Punoni në grupe prej tre vetash për të zhvilluar reklamën tuaj. Një 
paralajmërim: Ju nuk mund të targetoni grupmoshën tuaj.

 Krijoni në PowerPoint një slajd të një reklame të printuar humoristike 
duke përdorur një foto të kutisë dhe ndoshta, por jo në thelb, me një 
model që përshkruan grupin e dëshiruar të përdoruesve. Ose, mund të 
zgjidhni të bëni një video të shkurtër prej 30 sekondash. Secili duhet të 
jetë i parashikuar për të folur drejtpërdrejt për interesat dhe nevojat e 
segmentit tuaj të veçantë të tregut. Por, këtu është çelësi: Përcaktoni 
tregun për këtë segment pa përdorur stereotipe ose supozime për 
njerëzit në atë segment marketingu. 

 Pasi të keni përfunduar paketimin dhe reklamën tuaj, paraqisni produktin 
tuaj tek një grup njerëzish - një klasë, familja juaj, miqtë tuaj. Kërkojuni 
atyre të hamendësojnë publikun e synuar nga ju; çfarë sinjalesh të 
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posaçme kishte në mesazhet tuaja mediatike? Më e rëndësishmja, pyesni 
grupin tuaj nëse ata panë ndonjë stereotip brenda mesazheve tuaja dhe 
diskutojini ato elemente dhe ndikimin e paragjykimeve të nënkuptuara 
(të cilat janë stereotipe ose qëndrime që ndikojnë në sjelljen dhe gjykimin 
tonë pa dijeninë tonë të vetëdijshme) në krijimin e përmbajtjes suaj.

 Shënim: Unë e nxora këtë ushtrim nga ushtrimi shumë argëtues dhe 
shumë i dobishëm në Udhëzuesin e Mësuesit për Edukimin Mediatik: të 
Menduarit Kritik në një Botë Shumë Mediatike, nga Cyndy Scheibe dhe 
Faith Rogow (Corwin, 2012).

2. Shikoni këtë video PBS: https://to.pbs.org/2yY63ëT. Është e vitit 2001, 
por shumë nga temat e marketingut ekskluziv për të rinjtë dhe rrjedhojat 
e konsolidimit të pronësisë qëndrojnë edhe sot. Shkruani një ese reaguese 
prej një faqe për videon dhe temat e saj.

3. Dy veprimtaritë e mëposhtme janë të krijuara ose të frymëzuara nga 
Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe 
Kulturën (2019):

a. “Krijoni një skicë reklame për një produkt ose shërbim indigjen nga 
një bashkësi ose rajon i caktuar. Identifikoni dhe shpjegoni strategjitë 
teknike dhe krijuese që do të ishin më efektive për të arritur atë publik. 
Shpjegoni se si idetë tuaja janë të ndryshme nga ato të zhvilluara nga 
agjencitë e reklamave të Amerikës së Veriut ose Evropës që synojnë të 
njëjtin treg” (pika e katërt nën “Qasjet dhe veprimtaritë pedagogjike”). 
Shikoni http://bit.ly/2HX02ËT.

b. Zgjidhni një reklamë nga një korporatë ndërkombëtare (Coca-Cola, 
Nike, Revlon, McDonald’s, Rolex, Volkswagen) për ta shqyrtuar nga 
afër. Identifikoni elementët e reklamës që e bëjnë atë tërheqëse dhe 
universale edhe për njerëzit që nuk e kuptojnë gjuhën e përdorur në 
të. Analizoni mënyrat në të cilat shitet një kulturë apo mënyrë jetese. 
Identifikoni mesazhet dhe vlerat që përcillen. Ndani vëzhgimet tuaja 
për çfarëdo formati që zgjidhni.

4. Shkoni në bibliotekë ose librari dhe zgjidhni një revistë që zakonisht nuk 
e lexoni. Analizoni përmbajtjen, duke përfshirë imazhet dhe reklamat, 
për të përcaktuar se cilin publik synon ky periodik. Ndani përfundimet 
tuaja me të tjerët në mediumin tuaj të preferuar.
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Lidhja7
Si e komunikojnë mediat kulturën 
dhe si përgjigjet kultura

Po e nisim këtë kapitull me një kuiz të shkurtër. 
Ky është një raund  20 sekondësh me përgjigje 
rrufe, thjesht “e vërtetë” ose “e rreme”. Nuk 
lejohet asnjë lloj kërkimi dhe asnjë ndihmë. 
Le të fillojmë:

1. E vërtetë ose e rreme: Vrasja është lloji më 
i përhapur i krimit në Shtetet e Bashkuara.

2. E vërtetë ose e rreme: Meshkujt e zinj janë 
përgjegjës për shumicën e krimeve në 
Shtetet e Bashkuara.

3. E vërtetë apo e rreme: Meshkujt homo-
seksualë ngacmojnë seksualisht fëmijët në 
një përqindje shumë më të lartë se hetero-
seksualët.

4.  E vërtetë apo e rreme: Afrika është një 
shtet.

5.  E vërtetë apo e rreme: Në Afrikë, njerëzit 
flasin afrikanisht.

OBJEKTIVAT E MËSIMIT

Termat: pasqyrimi mediatik, 
stereotipet, aksesueshmëria, teoria 
e kultivimit, korelacioni, shkakësia, 
marzhi	i	gabimit,	identifikimi,	media	
publike.

•	 Të	identifikojmë	pasqyrimet	
mediatike	mbizotëruese	të	etnive	
dhe orientimeve të ndryshme 
seksuale.

•	 Të	shpjegojmë	se	si	pasqyrimet	
mediatike	çojnë	në	stereotipe.

•	 Të	kuptojmë	lidhjet	midis	
përshkrimeve mediatike dhe 
qëndrimeve të jetës reale.

•	 Të	njohim	disa	qasje	specifike	në	
sfidën	ndaj	stereotipeve	negative	
të mediave.

•	 Të	shpjegojmë	rolin	e	mediave	
publike	në	ofrimin	e	programeve	
kulturore.
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Për t’u siguruar që nuk ka mashtrim, ndaji përgjigjet e tua me dikë, me këdo 
– me personin pranë teje,  me miqtë në Snapchat ose me baristin e kafenesë.

Pas objektivave të mësimit, do të kthehemi menjëherë tek përgjigjet. 
Ndërkohë, po ju them se ky kapitull do të hedhë një vështrim në mënyrat se 
si mediat masive dhe mediat publike komunikojnë kultura të ndryshme, të 
cilat janë besimet, tiparet dhe sjelljet e grupeve të ndryshme racore, fetare 
ose shoqërore. Nga ana tjetër, kapitulli do të trajtojë mënyrat se si pjesëtarët 
e publikut dhe anëtarët e këtyre kulturave reagojnë ndaj këtyre pasqyrimeve.

PASQYRIMET MEDIATIKE

Mirëseerdhët sërish! OK, për të fituar çmimin e madh prej 10,000 ndjekësish 
të rinj në platformën e mediave shoqërore që ju pëlqen, shikoni përgjigjet në 
kutinë e tekstit më poshtë.

PËRGJIGJET E KUIZ-IT

1.	 E	rreme!	Krimi	i	pronës	është	krimi	më	i	zakonshëm	në	Shtetet	e	Bashkuara	-	7.7	
milionë	raste	u	raportuan	në	2017	(FBI,	2018).

2.	 E	 rreme!	Nga	 të	 gjithë	 njerëzit	 e	 arrestuar	 në	 Shtetet	 e	 Bashkuara,	 73	 përqind	
janë	meshkuj	dhe	68	për	qind	të	bardhë.	Rreth	27	përqind	 ishin	me	ngjyrë	ose	
afrikano-amerikanë	(FBI,	2018).	Shënim:	Edukimi	mediatik	i	inkurajon	përdoruesit	
të	mendojnë	në	mënyrë	kritike	për	gjuhën	dhe	këtu	është	një	shembull	i	mirë:	Jo	
të	gjithë	nga	73	përqind	e	meshkujve	të	arrestuar	ishin	të	bardhë	dhe	jo	të	gjithë	
nga	68	përqind	e	personave	të	bardhë	të	arrestuar	ishin	meshkuj.	Pra,	raportimet	
duhet	të	veçohen.

3.	 Përsëri	 e	 rreme!	 Ky	 është	 një	 mit.	 “Sipas	 Shoqatës	 Amerikane	 të	 Psikologjisë,	
nuk	ka	më	shumë	gjasa	që	fëmijët	të	ngacmohen	seksualisht	nga	prindërit	LGBT	
ose	miqtë	ose	të	njohurit	e	tyre	LGBT.	Gregory	Herek,	profesor	në	Universitetin	
e Kalifornisë, në Davis, i cili është një nga studiuesit kryesorë në vend për 
paragjykimet ndaj pakicave seksuale, shqyrtoi një mori studimesh dhe nuk gjeti 
asnjë provë që homoseksualët të ngacmojnë fëmijët në një përqindje më të lartë 
se	sa	meshkujt	heteroseksualë”	(Schlatter&Steinback,	2011).	

4.	 Përsëri,	e	rreme!	Afrika	është	një	kontinent	i	përbërë	nga	54	vende.	Çdo	vend	ka	
strukturat e veta politike, shoqërore dhe ekonomike.

5.	 E	morët	me	mend:	E	rreme!	Nuk	ka	gjuhë	“afrikane”.	Vlerësohet	se	në	Afrikë	fliten	
më shumë se 2000 gjuhë; disa gjuhë fliten në shumë vende, si suahili	në	Afrikën	
Lindore dhe zulu	në	Afrikën	Jugore	(Oniang’o,	2017).

Nëse	keni	bërë	ndonjë	përgjigje	të	gabuar,	mos	u	ndjeni	keq.	Përgjigjet	tuaja	mund	
të jenë ndikuar fuqishëm nga përshkrimet në lajme, në emisionet argëtuese dhe në 
mediat sociale.
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Masmedia ka fuqi të jashtëzakonshme bindëse. Ajo krijon norma kulturore 
përmes ndarjes së roleve, personazheve dhe karakterizimit. Ajo komunikon 
vlerat përmes historive dhe titujve të lajmeve. Kur emisionet televizive, faqet 
e lajmeve të  internetit dhe mediat e tjera portretizojnë një version të botës 
që nuk bazohet në realitet, nuk është për t’u habitur që ne, veçanërisht nëse 
ndjekim shumë media, të besojmë në portretizimet e gabuara.

Portretizimet	mediatike	në	filma	dhe	TV	ndikojnë	shumë	tek	të	rinjtë	dhe	prindërit	janë	
të pakënaqur me këtë.

Burimi: Common	Sense	Media,	bazuar	në	një	anketë	të	933	prindërve	të	fëmijëve	të	moshës	2-17	
vjeç	që	jetojnë	në	Shtetet	e	Bashkuara,	2017

Prindërit thonë se fëmijët e tyre ndikohen shumë në idetë që 
marrin nga filmat dhe televizoni….

Se si 
duken

Si flasin Si veprojnë 
në lidhje 

romantike

Çfarë pune 
mund të 

kenë

PËRQINDJA E PRINDËRVE QË THONË SE KJO TEMË NDIKON:

Vajzat  75%
Djemtë  45%

Vajzat  54%
Djemtë  57%

Vajzat  56%
Djemtë  43%

Vajzat  38%
Djemtë  34%

Prindërit janë të pakënaqur me mënyrën se si gjinia, raca, etnia dhe orientimi 
seksual portretizohen në ekran.

e gjithë prindërve janë “tejet” ose “shumë” të pakënaqur me mënyrën 
e portretizimit të Hispanikëve/Latinëve, Afrikano-Amerikanët, 
homoseksualët, transgjinorët meshkuj dhe femra në TV dhe filma.

e gjithë prindërve thonë se ka një mungesë rolesh model me persona 
jo të bardhë në TV dhe film si për djem, ashtu edhe vajza. 

RRETH

MBI
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Për shembull, mediat e argëtimit shpesh i përshkruajnë meshkujt e zinj si 
kriminelë. Video-lojërat popullore shfaqin meshkuj me ngjyrë në lojërat 
sportive, por përfaqësimi i tyre në lojëra të tjera është zvogëluar kryesisht 
tek gangsterët dhe njerëzit e rrugës, thonë studiuesit (Williams, Martins, 
Consalvo, &Ivory, 2009). Emisionet e lajmeve televizive i mbiraportojnë të 
zinjtë si autorë dhe i nënraportojnë ata si viktima; në një kohë që 37 përqind 
e të gjithë autorëve të portretizuar në lajmet televizive ishin me ngjyrë, 
vetëm 21 përqind e të arrestuarve aktualë ishin të tillë, thuhet në një studim 
të vitit 2000 nga Dixon dhe Linz. “Ky lloj pasqyrimi mund të ketë një ndikim 
të fuqishëm tek shikuesit,» shkruajnë autorët (faqe  151). Çfarë mendoni ju? 

A kanë këto paraqitje një efekt të fuqishëm tek ju?

Përveç kësaj, paqyrimet pozitive nuk janë të 
përhapura në media për t’iu kundërvënë këtyre 

portretizimeve të shtrembëruara; në komentet 
dhe analizat e programeve të lajmeve, fjalët e 
thëna nga folësit me ngjyrë zinin më pak se 3 për 
qind të komenteve të bëra nga ekspertët e ftuar 
në emisione (Entman&Rojecki, 2000, faqe  69).

Pasqyrimet e mediave  janë mënyrat në 
të cilat mesazhet mediatike, të rrënjosura në një 

perspektivë të veçantë ideologjike dhe të bazuar në 
vlera, portretizojnë individë dhe grupe njerëzish. Të gjitha 

pasqyrimet në media përcjellin vlera dhe ideologji. Ndërsa ne nga ana tjetër 
i interpretojmë mesazhet e medias bazuar në vlerat dhe sistemet tona të 
besimit. Shumica e mesazheve mediatike nuk mjaftohen me pasqyrimin 
e realitetit. Ato e rikrijojnë atë, zakonisht me një vlerë të veçantë ose 
perspektivë ideologjike. Pasqyrimet e mediave nuk janë asnjanëse; ata 
komunikojnë vlerat dhe besimet.

Zgjedhjet e mediave të mëdha të nxitura nga fitimi shpesh kanë kufizuar 
përfaqësimin e njerëzve të margjinalizuar në shoqëri për shkak të racës/
etnisë, fesë, orientimit seksual, moshës ose paaftësisë fizike ose mendore. 
Përshembull, përfaqësues të homoseksualëve në TV bënë një deklaratë 
për traditat kulturore të shoqërisë publike në Shtetet e Bashkuara në vitet 
1950 dhe 1960, duke vërejtur se meshkujt homoseksualë nuk ishin fare 
të përfaqësuar. Ata ishin të padukshëm, në dollap. Vetëm në vitin 1977 
personazhi i parë homoseksual doli hapur në një shfaqje të njohur: bëhet 
fjalë për shfaqjen e ABC-së ku aktori Billy Crystal luajti rolin e Jodie Dallas, 
një burrë homoseksual që kishte lidhje me një qendërmbrojtës të famshëm.

Pasqyrimet	
mediatike nuk 

janë asnjanëse; ata 
komunikojnë vlerat 

dhe	besimet.
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Stereotipet Për të përshkruar në mënyrë efikase grupe të ndryshme 
njerëzish, paqyrimet e mediave mund të bien lehtësisht në stereotipe. 
Stereotipet janë përgjithësime tepër të thjeshtëzuara që përcjellin një sërë 
vlerash, gjykimesh dhe supozimesh për një grup njerëzish dhe shpesh 
komentojnë sjelljen, karakteristikat dhe/ose historinë e tyre.

Stereotipet mund të jenë pozitive ose negative, ose të dyja. Thelbi i tyre 
është të zhdukin individualizmin nga grupet shoqërore dhe për rrjedhojë, 
ato shpesh janë shtrembëruese dhe zakonisht shkatërruese. Ajo që i bën 
stereotipet një mënyrë kaq efikase për të komunikuar një mesazh është 
përsëritja e tyre. Konsumatorët e mediave i kuptojnë shpejt shenjat tipike 
të një personazhi, sepse i kemi parë edhe më parë: hokatari, shakaxhiu, 
profesionisti i pashëm, babai i paaftë e kështu me radhë.

Këto portretizime janë parë dhe dëgjuar kaq shpesh, në kaq shumë lloje 
mesazhesh - nga shishet e shurupit të panjave deri tek filmat vizatimorë për 
fëmijë - saqë publiku i pranon automatikisht dhe në mënyrë jokritike.

Si provë: Në një studim me bazë në SHBA që përfshiu 1200 fëmijë të 
moshës 10 deri në 17 vjeç, studiuesit zbuluan se fëmijët vërejnë stereotipet 
që u komunikohen atyre përmes shfaqjeve televizive, filmave dhe videove 
muzikore. Mbi një e treta e fëmijëve thanë se ata kurrë nuk kanë parë 
meshkujt që kryejnë punët e shtëpisë si gatimi dhe pastrimi, por shumica 
i shohin ata si udhëheqës, zgjidhës të problemeve, sportivë dhe të sigurt. 
(Heintz- Knowles at al., 1999).

Aksesueshmëria   Kur njerëzit nuk kanë kontakte të rëndësishme 
personale me njerëz që janë ndryshe prej tyre në identifikues të tillë si 
gjinia, orientimi seksual, të ardhurat, raca ose përkatësia etnike, grupmosha 
dhe vendndodhja gjeografike, ata shpesh mbështeten tek pasqyrimet e 
mediave për marrjen e njohurive. Stereotipet janë shpesh informacione të 
aksesueshme që mbeten lehtë në kujtesë. Njerëzit që i përdorin shumë 
mediat janë në rrezik të ngatërrojnë portretizimet mediatike me jetën 
reale. “Për shkak të përhapjes së tyre, stereotipet mediatike janë shpesh dhe 
lehtësisht të aksesueshme si rrugë të shkurtra njohëse për të ndikuar në 
vlerësime të mëvonshme.” (Ramasubramanian, 2011, faqe  499).

Mendjet tona janë të prirura të pranojnë lehtësisht stereotipet e çdo medieje, 
pjesërisht për shkak të përsëritjes dhe gjallërisë së portretizimeve mediatike, 
të cilat shërbejnë për të përmirësuar rikujtimin e tyre nga konsumatorët e 
medias. (Busselle&Schrum, 2003; Srull&Wyer, 1989).
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Walter Lippmann, një autor dhe komentator i gazetave amerikane, përdori 
fjalën “stereotip” për të përshkruar ato që ai i cilësoi si “imazhe në kokën 
tonë» që thjeshtojnë njerëzit, vendet dhe idetë. (1922, faqe  25). 

Lippmann, në librin e tij Opinion Publik, shkruan se “imazhi që njerëzit kanë 
brenda tyre shpesh i mashtron ata në marrëdhëniet e tyre me botën jashtë”. 
Ai vuri në dukje shumë faktorë që kontribuojnë në shtrembërimet dhe 
thjeshtëzimet në media, duke përfshirë «vështirësinë për të bërë një fjalor të 
vogël që të shprehë një botë të ndërlikuar.”

TEORIA E KULTIVIMIT

Ndikimi i pasqyrimeve mediatike në jetën reale përshkruhet nga teoria e 
kultivimit. Kjo teori pohon se media është një agjent shoqëror dhe duke u 
dhënë anëtarëve të publikut ekspozim të përsëritur ndaj të njëjtave koncepte 
rreth shoqërisë - për shembull, se meshkujt arabë janë të dhunshëm dhe të 
pabesueshëm, ose se aziatikët janë të gjithë të zgjuar dhe të zotë – bëjnë që 
përdoruesit me tepri të mediave t’i marrin interpretime të tilla si të vërteta.

Studimet kërkimore kanë konfirmuar përmes eksperimenteve se ekspozimi 
ndaj personazheve dhe sjelljeve stereotipike afrikano-amerikane në 
programet argëtuese ka ndikime negative në besimet dhe qëndrimet 
e njerëzve për afrikano-amerikanët, si dhe ndaj politikave konkrete  
afirmuese. (Ramasubramanian, 2011). Hulumtime të tjera rreth pasqyrimit 
të mediave kanë zbuluar se shikuesit e bardhë sa më shumë të ndiqnin 
programet televizive, aq më shumë vlerësimet e tyre për latinët reflektonin 
karakterizimet televizive rreth kriminalitetit, inteligjencës dhe etikës së 
punës - “veçanërisht kur kontakti i vërtetë i shikuesve me latinët nuk ishte 
i afërt, duke rezultuar në një mbështetje më të madhe tek pamjet televizive 
për vendimmarrje” (Mastro, Behm- Morawitz, &Ortiz, 2007, faqe  362).

Portretizimet ndikojnë tek perceptimet Portretizimet e përhapura 
negative në media lidhen me perceptimet negative të jetës reale të njerëzve. 
Kjo do të thotë se stereotipet negative të mediave mund të ndikojnë në 
mënyrën se si njerëzit mendojnë për myslimanët, për njerëzit me origjinë 
arabe, për homoseksualët dhe lezbiket, individët transgjinorë, njerëzit me 
sëmundje mendore dhe bashkësitë e tjera të margjinalizuara.

Për shembull, ka “një nënpërfaqësim shqetësues të indigjenëve amerikanë, 
aziatiko-amerikanëve dhe latinëve në televizionin kryesor”, konkludon një 
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analizë e 345 shfaqjeve televizive më të shikuara në SHBA brenda 12 sezoneve 
të veçanta televizive që përfshinin vitet 1987 deri në 2009 (Tukachinsky, 
Mastro, &Yarchi, 2015, faqe  20). Gratë me ngjyrë shpesh paraqiteshin si 
hiperseksuale dhe jo shumë profesionale.

71.7% 12.2%

5.8%

5.1%

2.3%
3.1%

BURIMI: Përfshirje apo padukshmëri? Raporti Gjithpërfshirës i Annenberg-ut mbi Llojshmërinë në Argëtim. Stacy L. 
Smith, Marc Choueiti dhe Katherine Pieper. shkurt 2016.
Instituti për Llojshmërinë dhe Fuqizimin në Annenberg.

Kështu, 28.3% e të gjithë personazheve që flisnin ishin prej grupeve racore/etnike të nënpër-
faqësuara, që është Nën (-9.6%) në raport me popullsinë në Sh.B. (37.9%)

Pakicat e Humbura
Personazhe që flasin ose përmenden në 414 histori (109 filma dhe 305 transmetime, seri 
kabllore dhe numerike) të transmetuara ne 2014 ose 2015:
Nga këto personazhe me të dhëna të mjaftueshme për të pohuar racën/etninë (n=10,444) —

Të tjerë
Lindja e Mesme

Aziatikë

Hispanikë/Latinë

Të bardhë
Të zinj

Studiuesit krahasuan analizat e tyre me anketat e opinionit publik në SHBA. 
Sigurisht, përfaqësimet mediatike ndikuan në qëndrimet e jetës reale:

Mbizotërimi i personazheve hiperseksualë me ngjyrë dhe latinë u 
shoqërua me sjellje negative ndaj të zinjve dhe latinëve në SHBA. Në të 
kundërt, sa më shumë të shtoheshin në televizion të zinjtë dhe latinët që 
kishin status të lartë shoqëror dhe profesional, aq më shumë amerikanët 
e bardhë prireshin të mbanin qëndrime më të favorshme për këto grupe 
shoqërore. Këto rezultate ndriçojnë rëndësinë e përmirësimit të cilësisë 
së përfaqësimit të pakicave etnike. 

(faqe  21)

Edhe pse studimi ishte i kufizuar në Shtetet e Bashkuara, studiuesit sollën 
në vëmendje kërkime të tjera që konstatonin përshkrime negative dhe 
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nënpërfaqësim të jo të bardhëve në Kanada, të myslimanëve në Mbretërinë 
e Bashkuar, të emigrantëve turq në Gjermani dhe të arabëve në Izrael. Ata 
arrijnë në përfundimin se për shkak se përshkrimet e përkatësisë etnike dhe 
racës nuk mund të rregullohen në media, edukimi i publikut me konceptet e 
edukimit mediatik rreth stereotipeve racore dhe etnike kthehet në thelbësor.

Si një shembull i fundit i stereotipeve negative të mediave për pakicën 
racore të një vendi, mund të konsiderohet edhe një studim mbi qëndrimin 
e kinezëve Han, që përbëjnë shumicën etnike në Kinë, ndaj një prej grupeve 
minoritare në vend, ujgurëve. Mediat mund ta vënë theksin tek informacioni 
negativ për këtë grup minoritar, i cili më pas aktivizon stereotipet negative 
ndaj personave që i përkasin këtij grupi, zbuluan studiuesit. Skanimet e 
trurit të subjekteve pas ekspozimit ndaj mediave treguan se “mediat mund të 
ndikojë në mënyrë të pandjeshme dhe subkoshiente në gjykimet e njerëzve 
ndaj grupeve të tjera” (Jin, Pei, & Ma, 2017).

VOX DISCIPULI

Media ka përjetësuar historikisht mendimet stereotipike për gratë zezake dhe na 
ka	përshkruar	 ne	 si	 qenie	një-dimensionale.	 Si	 kujdestarja	 që	mbart	 ngarkesat	 dhe	
dhimbjen	e	të	gjithëve,	madje	edhe	atyre	që	nuk	 janë	drejtpërdrejt	pjesë	e	familjes	
apo	e	bashkësisë	të	saj.	Si	joshësja	e	mbiseksualizuar.	Si	gruaja	zëlartë	dhe	e	hidhëruar.	
Këto	janë	disa	nga	narrativat	që	mediat	kanë	qarkulluar	ndër	breza.

Ne po shohim dhe dëgjojmë më shumë histori që vënë në qendër gratë zezake të 
cilat	 ia	dalin	në	një	 jetë	 shumë	komplekse.	Unë	 jam	29	vjeç,	kështu	që	kam	pasur	
mundësinë	 të	 dëshmoj	 një	 epokë,	 atë	 të	 viteve	 1990,	 në	 të	 cilën	 argëtuesit	 dhe	
ndikuesit me ngjyrë po lulëzonin dhe po krijonin një gamë veprash. Kam parë gra 
me	të	cilat	 identifikohesha	ose	 të	cilat	përfaqësonin	gratë	zezake	pranë	 të	cilave	u	
rrita si dhe pashë gra, përvojat e të cilave, ishin në mënyrë drastike të ndryshme nga 
bota	 rreth	meje.	Gjithashtu,	 unë	 kam	qenë	 dëshmitare	 e	 asaj	 prirjeje,	 apo	 atij	 lloji	
raportimi që ka zotëruar në vitet 2000. Kam kaluar një periudhë ku më ka munguar ai 
nivel programacioni që kam parë në fëmijërinë time të hershme. Imazhet e ndryshme 
tani	po	ringjallen.	Edhe	pse	 i	pranoj	hapat	që	 janë	bërë	dhe	po	bëhen,	them	se	ka	
ende	shumë	për	të	bërë.	Duhet	të	ketë	më	shumë	përfaqësim	të	femrës	me	ngjyrë.	
Përshkrimet	 negative	 dhe	 stereotipet	 ndaj	 grave	 afrikano-amerikane	 janë	 ende	 në	
qarkullim	dhe	janë	të	rrënjosura	thellë	në	ndërgjegjen	e	Amerikës.	—Kendra,	29

Efektet e botës reale Sigurisht, asnjë studim nuk mund të izolojë 
plotësisht efektet e përshkrimeve negative të mediave tek sjelljet në botën 
reale. Është e vështirë të vërtetohet se stereotipet mediatike të çojnë 
drejtpërdrejt në një sjellje në botën reale. Përshembull, nuk dihet nëse dhuna 
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në media çon në sjellje të dhunshme në botën reale. Megjithatë, ka prova 
të konsiderueshme që dhuna në media shkakton efekte afatshkurtra tek 
mendimet, emocionet dhe reagimet agresive. (Bushman&Huesmann, 2001; 
Browne&Hamilton- Giachritsis, 2005).

Duke pasur parasysh masën e konsumit të mediave në shoqëritë perëndimore 
në veçanti, dhe praninë e stereotipeve në pasqyrimet mediatike, një pjesë 
e madhe e kërkimeve shkencore ofrojnë dëshmi të bashkëlidhura ose 
shoqëruese të pasqyrimeve mediatike që ndikojnë në qëndrimet dhe besimet 
e njerëzve, të cilat sipas shkencave shoqërore ndikojnë  më pas tek sjelljet. 
Korrelacioni do të thotë se ekziston një marrëdhënie ose lidhje midis dy 
ose më shumë elementeve. Sidoqoftë, korrelacioni nuk është shkak, që do 
të thotë se diçka ka shkaktuar një pasojët dhe nuk mund të themi me siguri 
nëse stereotipet e grupeve të caktuara çojnë drejtpërdrejt në sjellje negative 
ndaj atyre grupeve. Sa e kuptoni idenë se “korrelacioni nuk është shkakësi”? 
Si ndikon ai në qëndrimin tuaj ndaj efekteve të mundshme të medias në 
ndërgjegjësimin dhe formimin kulturor?

LEXIM KRITIK I STUDIMEVE
Ky	 kapitull	 përmban	 shumë	 referenca	 për	 studimet	 kërkimore.	 Si	 e	 përcakton	 ti	 si	
lexues	që	nuk	ke	kohë	dhe	durim	nëse	një	“studim	i	ri”	apo	një	“gjetje	befasuese”	
duhet	marrë	seriozisht?	Ja	disa	gjëra	për	t’u	menduar	dhe	për	të	pyetur	kur	citohen	
“studimet” dhe “ekspertët”:

•		 Në	cilën	revistë	është	botuar?	Një	kontroll	i	shpejtë	i	“faktorit	të	ndikimit”	të	një	
reviste	(kërkoje	në	Google)	është	një	tregues	se	sa	e	besueshme	është	kjo	revistë	
brenda	disiplinës	së	saj.	(Një	numër	i	lartë,	si	6	e	sipër,	tregon	se	janë	bërë	shumë	
citime të artikujve nga ajo revistë, gjë që është një shenjë se studiues të tjerë 
akademikë	i	besojnë.)

•		 Kontrollo	emrin	e	autorit	kryesor;	a	është	ky	person	ekspert	në	këtë	fushë?	Kërkoni	
artikuj të tjerë në të njëjtën fushë studimi nga ky autor. Nëse renditen disa autorë, 
shpesh	autori	përfundimtar	është	mbikëqyrësi	ose	studiuesi	kryesor,	kështu	që	së	
pari kërkoni atë emër.

•		 A	është	revistë	e	llojit	“peer-reviewed”	(me	recensim	të	pavarur)?	Kjo	do	të	thotë	
se gjetjet janë shqyrtuar nga ekspertë të tjerë në të njëjtën fushë përpara se të 
publikoheshin.

•		 Sa	 pjesëmarrës	 ishin	 në	 studim?	 (Kjo	 është	 “n-ja”	 në	 të	 dhëna.)	 Gjetjet	 nga	
një	anketë	me	7,	17	apo	edhe	70	persona	nuk	thonë	shumë	për	një	popullsi	të	
përgjithshme, por mund të jenë shumë të rëndësishme në rastet e një komuniteti 
specifik.

•		 A	është	ndërmarrë	ky	lloj	studimi	edhe	nga	studiues	të	tjerë?	Studimi	i	mirë	nuk	
vjen	befasisht;	ai	është	pjesë	e	një	projekti	pune	të	bërë	nga	shumë	ekspertë	në	
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një	fushë	të	cilët	punojnë	me	gjetjet	e	njëri-tjetrit	për	t’i	verifikuar	ato	ose	për	të	
mbushur	zbrazëtitë	në	njohuri.	Jini	të	kujdesshëm	për	punën	krejtësisht	të	re	që	
është	pa	shembuj	të	mëparshëm.

•		 Kur	 është	 bërë	 studimi;	 sa	 i	 përgjigjet	 realitetit?	 A	 ka	 ndodhur	 ndonjë	 gjë	
domethënëse	në	atë	fushë	që	kur	është	bërë	kërkimi?

•		 A	janë	deklaruar	qartë	gjetjet?	Fjalë	të	tilla	si	“sugjeroj”	ose	“mbase”	ose	“mund”	
përdoren shpesh dhe me të drejtë nga studiues konservatorë të kujdesshëm për të 
mos	mbivlerësuar	gjetjet	e	tyre.

•		 A	është	paguar	studimi	nga	një	palë	e	tretë	dhe	nëse	po,	nga	kush?	A	deklarohet	
burimi	i	financimit	dhe	a	ka	ndonjë	konflikt	të	mundshëm	interesi?	(Për	shembull,	
një	shoqëri	ilaçesh	që	paguan	për	një	studim	të	ilaçit	të	saj	ka	të	ngjarë	të	punësojë	
një studiues i cili është i prirur të favorizojë produktin e saj.)

•		 Sa	 është	 marzhi	 i	 gabimit?	 Kjo	 zakonisht	 shihet	 me	 sondazhe	 ose	 pyetësorë.	
Marzhi i gabimit, ose MiG (MOE), është keqllogaritje e mundshme ose pasiguria 
e	mundshme	 e	 rezultateve	 të	 kampionimit.	Një	MiG	prej	 +/-	 5	 do	 të	 thotë	 se	
rezultatet	mund	të	jenë	5	vlera	mbi	ose	5	nën	rezultatet	aktuale	të	sondazhit.	Një	
MiG	më	i	ulët	do	të	thotë	që	mund	të	keni	më	shumë	besim	në	rezultatet.	Pra,	një	
gjetje	prej	8	pikësh	diferencë	me	një	MiG	prej	+/-	5	luhatet	në	diferencën	nga	3	
pikë	në	13	pikë.

MEDIA SI NDERLIDHËSE

MediaSmarts, Qendra Kanadeze për Literacinë Digjitale dhe Mediatike, vë 
në dukje se, 

Ne mbështetemi po aq te media sa në çdo gjë tjetër për 
të na treguar për botën. Për shembull, kërkimi ka 

treguar bindshëm se konsumi mediatik mund të 
ndikojë mënyrën se si ne i shohim të tjerët dhe 
mënyrën se si shohim veten, edhe pa e kuptuar - 
një gjendje e njohur si anëmbajtje e nënkuptuar 
ose e pandërgjegjshme. Prania ose mungesa e 
grupeve të ndryshëm në media ka dëshmuar 

se ndikon në mënyrën se si njerëzit ndjehen për 
këto grupe.

(2019, “Tips”)

Mesazhet mediatike mund të ofrojnë përshkrime bindëse 
të kulturave që mund të lehtësojnë kuptimin dhe ndjeshmërinë e jetës reale.

Mesazhet 
mediatike mund të 
ofrojnë përshkrime 
bindëse	të	kulturave	

që mund të lehtësojnë 
kuptimin dhe 

ndjeshmërinë e 
jetës reale.
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Disa shembuj të programacioneve diverse kulturore përfshijnë Rrjetin 
Televiziv të Popujve Aborigjinalë në Kanada, rrjeti i parë televiziv kombëtar 
i indigjenëve në botë,  që e filloi veprimtarinë në vitin 1999. Një shembull 
tjetër i përfshirjes në media është emisioni televiziv publik me bazë në 
SHBA, Sesame Street, i cili tani ka një personazh me emrin Julia, e cila është 
autike. “Dëshmia më mbresëlënëse e fuqisë së Julia-s erdhi nga njerëzit me 
autizëm, të cilët panë diçka që nuk e kishin parë kurrë më parë: një reflektim 
të vetvetes. Letrat dhe e-mailet vërshuan në program nga e gjithë Amerika 
dhe nga e gjithë bota”, pohonte një artikull në Smithsonian i vitit 2017 i 
shkruar disa muaj pas shfaqjes së Julia-s. (Suskind, 2017).

Videoklipi i këngës “Lemonade” të këngëtares Beyoncé në vitin 2017 mbajti 
qëndrim për ngjarjet e asaj kohe, pjesërisht duke përfshirë tre nëna që 
mbanin fotografi të djemve të tyre me ngjyrë – Trayvon Martin, Michael 
Brown dhe Eric Garner - të vrarë në përplasje me policinë. Duke shfaqur 
këto nëna në videon e saj, Beyoncé bënte një lloj komentimi social në një vit 
kur gratë po sfidonin narrativat kulturore në mënyra vokale, duke përfshirë 
përdorimin e hashtagut #MeToo nga ato që ishin ngacmuar ose sulmuar 
seksualisht.

Themeluesja e një organizatë jofitimprurëse që ndihmon të mbijetuarat e 
dhunës seksuale, aktivistja Tarana Burke krijoi iniciativën “Me Too” (“Edhe 
Unë”) në vitin 2006 si një mënyrë që gratë të tregojnë mbështetje për njëra-
tjetrën. Etiketa e solidaritetit #MeToo u bë virale në vitin 2017, pasi aktorja 
Alyssa Milano e përdori atë në një postim në Twitter. Ky është një shembull 
i heshtjes ose mospërfilljes së zërave të grave me ngjyrë, thanë disa, sepse 
Burke, e cila është edhe ajo me ngjyrë, nuk kishte pasur më parë mbështetjen 
e feministeve të bardha. (Garcia, 2017).

Një shembull tjetër: komikët e Marvel krijuan një personazh të quajtur 
Kamala Khan (e njohur si Ms. Marvel), një adoleshente pakistanezo-
amerikane që lufton krimin dhe gjithashtu paragjykimet e amerikanëve për 
emigrantët myslimanë. Kur grupi ekstremist American Freedom Defense 
Initiative (Iniciativa Amerikane për Mbrojtjen e Lirisë) bleu hapësirë 
reklamash në autobusët e San Franciskos për të përhapur mesazhet e veta 
anti-myslimane, artistët e rrugës dhe aktivistët, mbi reklamat e urrejtjes dhe 
mbi mesazhet e tyre vendosën portretin e Ms. Marvel dhe parrulla të tilla si 
«Thirrje ndaj të gjithë fanatikëve shkatërrimtarë” (NBC News, 2015).



164    Kapitulli 7

Përshkrimet pozitive të mediave, siç shpresohet, zgjerojnë njohjen e publikut 
për njerëzit me të cilët ata mund të mos kenë shumë ndërveprim konkret.

PASQYRIMET NEGATIVE NË MEDIA

Edukimi mediatik, të menduarit kritik për përmbajtjen, moderimi në 
përdorimin e medias dhe marrëdhëniet ndërpersonale me njerëz të 
ndryshëm - këto janë antidota ndaj pasqyrimeve të dëmshme mediatike. Në 
vijim do të gjeni disa praktika të bazuara në kërkime që mund t’i përdorim 
sot dhe çdo ditë për t’iu bërë ballë mediave mbartëse të stereotipeve:

•		 Përpjekja	e	ndërgjegjësuar	për	të	qenë	të	vetëdijshëm	për	paragjykimet	
e dikujt si dhe shqetësimi aktiv për paragjykimet janë elementë kyç në 
ndryshimin e qëndrimeve diskriminuese (Devine, Forscher, Austin, 
&Cox, 2012).

•		 Praktikoni	zëvendësimin	e	një	stereotipi	negativ	me	një	më	neutral	ose	
pozitiv (Devin edhe të tjerë, 2012).

•		 Paragjykimi	 ulet	 kur	 njerëzit	 ekspozohen	 në	 mënyrë	 të	 përsëritur	
ndaj përfaqësuesve të ndryshëm të grupeve të pakicave nëpërmjet 
kontaktit të drejtpërdrejtë ndërpersonal (Pettigrew, 1998; Simon, 1998). 
Marrëdhëniet e jetës reale lejojnë një kuptim më të gjerë të anëtarëve 
të grupeve të pakicave në krahasim me pasqyrimin njëdimensional në 
media.

•		 Frekuentimi	në	mënyrë	të	përsëritur	i	mediave	që	janë	kundër	stereotipeve	
ndaj grupeve të pakicave, me kalimin e kohës mund të zvogëlojë varësinë e 
krijuar nga stereotipet në qëndrime dhe sjellje (Schiappa, Gregg&Hewes, 
2005). Një seri studimesh zbuluan se kur njerëzit frekuentojnë media me 
personazhe homoseksualë dhe transgjinorë, ata raportojnë se ndjejnë 
qëndrime më pozitive ndaj homoseksualëve dhe njerëzve transgjinorë 
në jetën reale.

Identifikimi Pjestarët e publikut mund të identifikohen me personazhet 
e trilluar dhe të adoptojnë këndvështrimin e tyre (Livingstone, 1998). 
Identifikim do të thotë të ndiejmë afërsi ndaj një personazhi kaq të fuqishëm 
saqë si konsumatorë të mediave, ne kemi ndjeshmëri për gjendjen e tyre, 
motivet dhe qëllimet e tyre, shkruan profesori i komunikimit i Universitetit 
të Haifa-s, Jonathan Cohen (2006). “Identifikimi ka komponentë afektivë 
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(empati) dhe njohës (të kuptuarit e qëllimeve dhe motiveve, marrja e 
perspektivës).” (faqe  184–185).

Përshembull, kur e gjen veten aq të përfshirë me atë që po ndodh me 
personazhin kryesor të dramës tënde të preferuar televizive, saqë mërzitesh 
emocionalisht kur gjërat nuk shkojnë siç duhet në një pjesë, ti je në gjendjen 
e identifikimit me atë personazh. Identifikimi me personazhet dhe ngjarjet 
e paraqitura nga mediat i lejon pjestarët e publikut të përhumben në këtë 
narrativë, e cila i zhvendos ata jashtë rutinës së tyre të përditshme në një 
botë përfshirjeje të ndërmjetësuar nga media.

 

  
 

  
 

   
  

.

Qëllimisht kërkoni për media më të 
shumëllojshme që përfshijnë përshkrime 
më asnjanëse ose pozitive të grupeve 
shpesh të stereotipizuara.

Lufta ndaj paraqitjeve negative në media

1. Njohuri

Fito njohuri që të mund të dallosh një 
stereotip kur ta shohësh.

Bëni qëndresë ndaj portretizimit duke 
menduar për kundër-pasqyrimin.

Kërko për marrëdhënie të ndryshme 
në jetën reale për të kundërpeshuar ato të 
ndërmjetësuara.

4. Media të ndryshme

3. Marrëdhënie të ndryshme

2. Qëndresë

Megjithatë, siç e përmblodhi Cohen, ky identifikim mund të nënkuptojë se 
pjestarët e publikut nuk i vlerësojnë programet mediatike në mënyrë kritike. 
E keni përjetuar ndonjëherë identifikimin me një personazh mediatik?
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Ruajtja dhe Promovimi i Diversitetit  Në vendet ku ekzistojnë 
shumë kultura së bashku, media mund të luftojë injorancën duke ekspozuar 
dallimet, duke rritur kështu mirëkuptimin dhe tolerancën (Hargrave, 2007).

Me fjalë të tjera, njerëzit që janë të nënpërfaqësuar ose të keqpërfaqësuar 
në një vend kanë nevojë për një zë që i informon ata në gjuhën e tyre për 
veprimtaritë thelbësore qytetare; si të votojnë, kush kandidon për zgjedhje, 
etj. Më tej, ekziston nevoja për të edukuar dhe informuar shumicën në një 
vend për fqinjët e tyre.

Programacioni mediatik gjithëpërfshirës fokusohet në mesazhet mediatike 
për një grup njerëzish të nënpërfaqësuar; media që nuk është e fokusuar tek 
diversiteti, do të krijojë programe rreth një grupi njerëzish të nënpërfaqësuar. 
E para i shërben atij grupi duke ofruar programacion që ndjek perspektivën 
e tyre, e dyta i objektivizon ata. Një nga llojet e mediave që shpesh ofron 
formën e programacionit gjithëpërfshirës është media në pronësi publike.

Shiko	këtë	analizë	në	kohë	reale	nga	The	LAMPlatoon	të	përmbajtjes	së	një	reklame	
për	një	pije	që	zëvendëson	ushqimin	me	kalori	të	ulët.	Shiko	http://bit.ly/2U4UaBë.	
Reklama		i	bën	mirë	ca	gjëra,	siç	është	përfshirja.	Çfarë	vlerash	komunikohen?

MEDIAT PUBLIKE

Në Shtetet e Bashkuara, shumica e mediave janë fitimprurëse, me pronarë që 
shesin reklama si një mënyrë për të paguar për programet e tyre. Megjithatë, 
në shumë vende të tjera, media publike, e cila financohet kryesisht nga 
qeveritë, dhurimet dhe abonimet, përfaqëson një forcë zotëruese. Edhe 
Shtetet e Bashkuara kanë media publike – sillni ndërmend radiot që 
subvencionohen dhe programin SesameStreet – dhe ato ofrojnë mundësinë 
për të edukuar publikun rreth çështjeve me rëndësi nëpërmjet programeve 
inovative si lajmet, muzika, programet radiofonike, shfaqjet televizive dhe 
dokumentarët. Mediat që nuk mbështeten në fitime janë shpesh në një pozitë 
më të mirë për të luftuar padijen duke ekspozuar dallimet dhe duke rritur 
në këtë mënyrë mirëkuptimin dhe tolerancën (Konventa e UNESCO-s për 
Mbrojtjen dhe Promovimin e Diversitetit të Shprehjeve Kulturore, 2005).
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Tiparet dalluese të mediave publike të shëndetshme janë:

•		 Akses	universal
•		 Pavarësi	nga	interesat	personale
•		 Përkushtim	ndaj	programacionit	cilësor	përkundër	renditjes	më	të	lartë	

në shikueshmëri
•		 Vëmendje	ndaj	grupeve	dhe	pakicave	të	nënpërfaqësuara
•		 Kontribut	për	ndjenjën	e	komunitetit.

Ja një ide interesante: A e dini se kur keni frekuentuar mediat publike? 
Cilat janë shenjat kur ju frekuentoni diçka jo-komerciale? A ofrojnë 
mundësi zgjedhjeje të tematikës? Si shpërndahen? Ja dhe një mënyrë tjetër 
për të menduar për këtë: Kur jeni në një qytet të ri dhe ndizni radion ose 
televizionin, çfarë të dhënash përdorni për të përcaktuar nëse një media 
është publike apo jo?

Ekspozimi i diversitetit Shërbimi Special i Transmetimit të Australisë 
financohet nga qeveria. Ai ka buxhetin më të vogël se çdo transmetues në 
vend, por arrin të ofrojë 18 orë programe në ditë në secilën nga 70 gjuhët. 
Rreth 4.2 milionë australianë e ndjekin çdo javë. Përmbajtja e tij përdor titra 
dhe jo mbivendosje zëri për të ruajtur integritetin e programit origjinal. 
Programet janë në gjuhët spanjisht, kantonisht, hebraisht dhe në gjuhë të 
tjera.

Mediat publike mund të jenë një kanal i rëndësishëm për komunikimin e 
vlerave kombëtare dhe për t’u ofruar qytetarëve informacion, si dhe për 
zgjerimin e diversitetit të programeve në një rajon. Megjithatë, shumë kritikë 
të mediave publike (veçanërisht në Shtetet e Bashkuara) argumentojnë se 
ajo është jashtëzakonisht liberale në këndvështrimin e saj. Kjo ngre pyetje 
interesante nëse çeshtja e pasqyrimit të diversitetit të një vendi mund të 
ndahet nga perspektiva politike dhe të shihet si një gjë e mirë në vetvete, 
apo nëse disa njerëz e shohin diversitetin gjithmonë përmes një lenteje 
ideologjike.

Tërheqja e publikut Një sfidë e transmetimit të mediave publike është 
të jetë përfshirëse aq sa njerëzit ta shohin dhe dëgjojnë, por jo aq mirë sa 
mediat komerciale të ankohen ndaj tyre se bëjnë konkurrencë të financuar 
nga taksapaguesit.
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I perceptuar prej kohësh nga publiku si një leksion apo predikim mbi atë që 
duhet menduar, transmetimi publik në shekullin e 21 po përpiqet të tërheqë 
brezat e rinj. Siç deklaron një transmetues publik holandez, “Transmetimi 
publik shoqërohet me përpjekje, transmetimi komercial me relaksim” (NOS, 
1999, faqe  2). Ouch.

Fragmentimi i publikut për shkak të zgjedhjes pothuajse të pakufizuar të 
kanalit po dëmton gjithashtu mediat publike.

Sue Gardner ka shumë ofiqe, por kohët e fundit ajo është një këshilltare 
speciale e Fondacionit Wikimedia, organizatës jofitimprurëse që operon 
Wikipedia, ku ajo ka qenë drejtoreshë ekzekutive. Gardner, duke shkruar 
për të ardhmen e pasigurt të transmetimit publik (2017), deklaron:

Sfida për transmetuesit publikë është që të kuptojnë se si të arrijnë 
të futen plot art e strategji në një peizazh të dendur, konkurrues dhe 
dominues të medias globale të sektorit privat, në një mënyrë që të 
kuptohet se njerëzit kanë shumë mundësi zgjedhjeje dhe se qëllimi i 
medias publike është të ofrojë vlera për të cilat tregu nuk mundet ose 
nuk do. Si mund të duket kjo?

(faqe 13) 

E dëgjuat: Si mund të duket kjo? Diskutoni!

8%

13%

13%

36%30%

Pranoj disiPranoj 
totalisht

Kundërshtoj deri diku

Kundërshtoj totalisht
Nuk e di/nuk 
kam mendim

Ndarja	e	konsumatorëve	që	besojnë	se	TV	publik	ka	programe	interesante

Burimi: Morning	Consult,	Statista,	2018
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Shkëputja   Media digjitale ka aftësinë si për të ndihmuar edhe për të 
dëmtuar ekspozimin e publikut ndaj përfaqësimeve kulturore. Përshembull, 
pjestarët e publikut që kërkojnë përfaqësime kulturore më pozitive tani 
mund të gjejnë alternativa më lehtë. Kritiku i librave komikë  Oliver Sava 
thotë: “Interneti ka bërë të mundur që krijuesit dhe fansat të kenë zërin 
e tyre dhe këto zëra kërkojnë përfaqësim më të mirë për njerëzit që nuk i 
përshtaten modelit tradicional.” (2014, paragrafi 2).

Sidoqoftë, mundësitë e pafundme të programacionit nënkuptojnë gjithashtu 
edhe se njerëzit mund të shmangin lehtësisht zgjerimin e njohurive të tyre 
për kulturat e panjohura. Një nga temat e këtij kapitulli mbi lidhjen është 
se publiku i fragmentuar ka një mori zgjedhjesh mediatike për programet. 
Pra, ju takon juve të zgjidhni me mençuri kur bëhet fjalë për programe të 
ndryshme që ju përfaqësojnë ju dhe të tjerët në portretizime të plota dhe 
gjithëpërfshirëse.

RISHIKIM I KAPITULLIT

•		 Analizoni	 përfaqësimin	 mediatik	 të	 një	 grupi	 të	 nënpërfaqësuar	 në	
mediat e vendit tuaj.

•		 Jepni	përkufizime	për	korrelacionin,	teorinë	e	kultivimit,	identifikimin.

•		 Identifikoni	kufirin	e	gabimit	në	një	artikull	shkencor	që	përdor	të	dhëna.

•		 Gjeni	 një	 shembull	 të	 programacionit	 të	 medias	 publike	 që	 ruan	
diversitetin kulturor të një kombi.

•		 Rendisni	katër	mënyra	për	të	luftuar	pasqyrimin	negativ	të	mediave.

•		 Përshkruani	tre	paraqitje	pozitive	në	media	dhe	pse	ato	janë	
kundërstereotipike.

VEPRIMTARI

1.  Shikoni Alphadesigner.com për hartat botërore të stereotipeve rreth 
kulturave dhe popujve të ndryshëm. A janë këto stereotipe të njëjta me 
ato që keni edhe ju? Shkarkoni një hartë të botës. Plotësojeni atë me 
stereotipet tuaja personale – të cilat në disa raste mund të mbeten bosh 
për disa vende dhe rajone, sepse ju nuk shihni apo nuk keni akses në 
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media për ato vende. Edhe kjo tregon diçka, apo jo? Ndajeni hartën tuaj 
me një koleg.

2.  Testoni kritikat se mediat publike janë tepër liberale në qëndrimin e tyre 
ideologjik. Shikoni ose dëgjoni një program informues në televizionin tuaj 
publik ose radiostacionin tuaj vendas. Mendoni se është ideologjikisht e 
njëanshme, konservatore, liberale apo ndonjë pikëpamje tjetër politike? 
Identifikoni mënyra të posaçme se si paragjykimi është i dukshëm në 
program. Sugjeroni mënyra për të siguruar më shumë ekuilibër në 
program ose për të siguruar më shumë ekuilibër në programacionin e 
përgjithshëm të stacionit.

3.  Kërko në GoogleScholar për të gjetur një artikull shkencor që tregon gjetjet 
nga kërkimet mbi ndikimin e përfaqësimit mediatik të konsumatorëve të 
medias—referoju këshillave tek “Leximi i Studimeve në mënyrë Kritike» 
të dhëna më parë në kapitull për t›ju ndihmuar. Lexoni përmbledhjen 
dhe bëni pyetje rreth gjetjeve si një diskutim në grup ose në një ese të 
shkurtër.

4.  Zgjidhni një pjesë të vetme të një kanali për ta parë në grup. Identifikoni 
sjelljet, karakteristikat dhe qëndrimet stereotipike të portretizuara nga 
personazhet. Jini sa më të hollësishëm që të jetë e mundur, duke vënë 
në dukje zgjedhjet e fjalëve të personazheve, veshjeve dhe sjelljeve. 
Mendoni nëse njihni apo jo dikë në jetën reale që është i ngjashëm me 
një personazh të  mediave. Krahasoni përfundimet tuaja me të tjerët.
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Informimi8
Si e kërkon media të vërtetën 
e lajmeve dhe si e formëson 
ajo realitetin

Çfarë përbën lajm për ju? Për shumë prej nesh, 
«lajm» është kur shoqja e ngushtë takohet 
me dikë për herë të parë dhe ky person në 
fakt shfaq premisat për të qenë një lidhje e 
rëndësishme.

Ose, lajm kemi kur një anëtar i familjes 
humbet punën dhe ne duam t’i vijmë në 
ndihmë me meme për shefin e tyre budalla. 
Me pak fjalë, për shumë prej nesh, lajmet janë 
personale dhe relevante.

Tituj dëshpërues ose shqetësues shpesh 
janë të mjaftueshëm për të mbajtur cilindo 
prej nesh larg nga zhytja në një raportim të 
plotë lajmesh për krizat e ditës. Në vijim po 
paraqesim një vështrim në atë çka njerëzit 
janë të interesuar të dinë, bazuar në kërkimet 
më të shpeshta në Google në 2018 në mbarë 
botën. Kam përfshirë gjithashtu vendin në të 
cilën termi i kërkimit ishte më i përdorur gjatë 
periudhës së pikut të kërkimit. Popullariteti 

OBJEKTIVAT E MËSIMIT

Termat: Raportimi watchdog, ligjet për 
të dhënat e hapura, paragjykimet e 
nënkuptuara, gate-keeping, agenda- 
setting, heuristika e disponueshmërisë, 
cikli	 çështje/vëmendje,	 inkuadrimi,	
priming, gazetaria qytetare, agregimi.

•	 Të	shpjegojmë	rëndësinë	e	secilës	
prej	bazave	të	gazetarisë.

•	 Të	identifikojmë	një	shembull	të	
çdo	vlere	lajmi.

•	 Të	përcaktojmë	pengesat	për	
gazetarinë ekselente.

•	 Të	përshkruajmë	paragjykimet	
njohëse që ndikojnë në krijimin e 
lajmeve.

•	 Të	kuptojmë	se	si	efektet	e	medias	
formojnë kuptimin tonë për 
ngjarjet	dhe	çështjet.

•	 Të	kuptojmë	implikimet	e	“Lufta	
kundër së vërtetës”.

•	 Të	përmbledhim	mënyrat	se	si	
teknologjia ka ndikuar në gazetari, 
duke përfshirë agregimin.
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Stan Lee: San Jose, Kosta Rika. Ndërsa një burrë i quajtur Stanley Lee ishte 
fituesi i turneut dy-ditor të pokerit të këtij qyteti në mars 2018, tjetri, 
edhe më i famshëm Stan Lee i të famshmëve Komikët Marvel, vdiq në 
nëntor. Trendi i kërkimit në Google ishte për të.

Black Panther: Trinidad and Tobago, vendlindja e Winston Duke, i cili ishte 
i superdjallëzuari M’Baku në film.

Secili nga ata që janë në pesë termat e pare të kërkimit, kanë kuptim për 
mua; lajm përbën diçka që është personale dhe e rëndësishme. Veçse unë 
ende nuk mund ta kuptoj se pse vdekja e 12 nëntorit e krijuesit të Marvel 
Comics, Stan Lee, magjepsi kaq shumë Kosta Rikën në veçanti. (Më thoni 
nëse ju e kuptoni këtë, ju lutem.)

Ky kapitull do të eksplorojë mënyrën se si mediat e lajmeve vendosin që 
një ngjarje mund të jetë personale dhe relevante, si ndodh njëanshmëria 
në lajme, si ta dalloni atë dhe pse një dietë e ekuilibruar e lajmeve është 
thelbësore për edukimin mediatik. Gjithashtu, ky kapitull do të shqyrtojë 
rolin e gazetarisë në shoqëri dhe ndikimin e teknologjisë dhe inteligjencës 
artificiale në mediat e lajmeve. Për fat të keq, kjo nuk do të shpjegojë se pse 
Stan Lee ishte i jashtëzakonshëm në Kosta Rika.

BAZAT E GAZETARISË

Nëse dëgjoni  atë që thonë disa liderë botërorë, mund të besoni se gjendja e 
gazetarisë sot është kaq keq sa s’bëhet. Megjithatë, nuk është për t’u habitur 
që liderët botërorë të mund të mos i duan gazetarët e vendit të tyre. Arsyeja? 

	 	 	 	 A	 konsumoni	 rregullisht	
lajme?	 Cilat	 burime	 përdorni	 më	
shpesh? Cili është mendimi juaj për 
gazetarinë sot?

•	 Të	përvijojmë	të	ardhmen	
e	Inteligjencës	Artificiale,	të	
machine learning dhe të lajmeve.

•	 Të	njohim	aftësitë	bazë	të	
edukimit për lajmet, duke 
përfshirë	gabimet	logjike.

i termit të kërkimit varet nga numri total i 
kërkimeve në Google i kryer në një kohë dhe 
vend të caktuar.

Kupa e Botës:  Nepali, i cili nuk kishte asnjë 
ekip kualifikues, por lojtarët vendas të të 
cilit janë të shpërndarë në shumë skuadra 
të Kupës së Botës.

Avicci: Suedia, vendlindja e muzikantit i cili 
vdiq atë vit.

Mac Miller: Shtetet e Bashkuara, me qytetin e 
tij të lindjes, Pittsburgh, që kryeson numrin 
e satudimeve.
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Gazetarët profesionistë e marrin seriozisht detyrën e tyre për të shërbyer si 
watchdog (qen roje), dhe jo si lapdodg (qen lëpirës) të njerëzve në pushtet.

Bazat e gazetarisë profesionale janë të njëjta në të gjithë globin. Ato 
përfshijnë:

•		 Kërkimin	e	së	vërtetës
•		 Saktësinë
•		 Pavarësinë	 (si	nga	 ryshfetet,	ndikimi	apo	mbikëqyrja	politike,	presioni	

nga grupet e advokimit)
•		 Drejtësinë	dhe	paanshmërinë
•		 Përgjegjshmërinë	(për	të	pranuar	dhe	korrigjuar	publikisht	gabimet)
•		 Minimizimin	e	dëmit	kur	tregohen	historitë	e	të	tjerëve,	veçanërisht	ato	

të viktimave dhe të fëmijëve.

Unë isha gazetare e stafit në Chicago Tribune përpara se të bëhesha 
profesore. Unë e di se organizatat e lajmeve shtyhen nga shumë drejtime dhe 
se edhe qëllimet më fisnike mund të dalin nga shinat për shkak të presioneve 
të sotme ndaj industrisë së lajmeve. Biznesi i lajmeve nuk është në asnjë 
rast i përkryer dhe përpjekjet e gazetarëve profesionistë dhe organizatave 
raportuese për të përmirësuar dhe mbrojtur më të mirën e profesionit do të 
vazhdojnë. Në përvojën time, gazetarët profesionistë janë të përkushtuar për 
të treguar të vërtetën dhe për t’i shërbyer publikut (sigurisht jo për pagën).

Për një hartë botërore të kërkueshme të kodeve të etikës së gazetarisë, shihni 
faqen e internetit të Gazetarisë së Përgjegjshme në https://bit.ly/2ArzNmX.

Gazetaria vëzhguese është gurthemeli i rolit të medias në një shoqëri 
demokratike. Gazetaria vëzhguese (Watchdog journalism) përpiqet të 
sigurojë që zyrtarët publikë, institucionet publike dhe dollarët publikë 
po bëjnë atë që supozohet të bëjnë: t’i shërbejnë publikut. Nëpërmjet 
dokumenteve, intervistave dhe vëzhgimeve, gazetarët vëzhgues shërbejnë 
për t’i mbajtur institucionet publike të përgjegjshme dhe transparente. Një 
mënyrë kryesore në të cilën gazetarët vëzhgues raportojnë për qeverinë 
është përmes ligjeve të të dhënave të hapura. Këto ligje veprojnë në shumë 
vende, por sigurisht jo në të gjitha, dhe kërkojnë qasje në dokumentet 
publike të çdo agjencie qeveritare. Qeveritë janë bërë më pak transparente 
nëpërmjet gërryerjes dhe ngushtimit të fushës së veprimit të ligjeve të 
tyre të të dhënave të hapura; kjo e bën shumë të vështirë, por edhe më të 
rëndësishme përgjegjësinë e enteve publike ndaj gazetarëve.



178    Kapitulli 8

VLERAT E LAJMIT

Ç’tipare duhet të ketë një ngjarje, çështje, grup apo person që të përbëjnë 
lajm? Vlerat e zakonshme të lajmeve janë:
Afërsia, si në afërsi të shtëpisë; rezultatet e zgjedhjeve tuaja vendore (shih 

tabelën më poshtë dhe vër re se si njerëzit kujdesen më shumë për lajmet 
kombëtare dhe vendore se sa për lajmet ndërkombëtare).

Kohëzgjatja, si në diçka që sapo ka ndodhur, po ndodh ose do të ndodhë; 
dënimi i një të dënuari në gjykatë sot.

Ndikimi, pasi sa më shumë njerëz të prekur, aq më e vlefshme është historia; 
pritja e uraganit që po afrohet.

Relevanca, si në diçka me të cilën njerëzit kanë lidhje ose për të cilën 
kujdesen; ilaçi i ri i gripit në treg.

Konflikti, si në një mosmarrëveshje ose në një përplasje; kjo mbulon një 
gamë të madhe nga luftërat gjithëpërfshirëse tek një mosmarrëveshje 
zonale e deri tek betejat ideologjike.

Spikatja, si në diçka ose dikë të rëndësishëm dhe kjo lidhet me madhësinë e 
medias; aksidenti automobilistik i një kryetari bashkie mund të jetë lajm 
për një stacion televiziv lokal, por jo për stacionin kabllor kombëtar.

Risia, si në lajmet që janë të pazakonta ose të çuditshme; rosa që miqësohet 
me luanin në kopshtin zoologjik lokal.

Dobishmëria, si në informacionin praktik të orientuar nga konsumatori; si 
ta dimëroni shtëpinë tuaj.

Interesi njerëzor, një kategori e të gjitha historive interesante që përfshijnë 
njerëz; mamaja u ribashkua me vajzën e saj tashmë 30-vjeçare, të cilën e 
dha për birësim kur ishte fëmijë.

Lindja e Mesme
Evropa

Afrika
Azia-Paqësori

Amerika Latine

Sh.B.A.

E MESMJA 
GLOBALE

E MESMJA 
GLOBALE

E MESMJA 
GLOBALE

E MESMJA 
GLOBALE

88%

87

87

86

78

93

86%

78

78

82

80

78

82

78%

51

66

58

58

35

68

57%

40

51

52

53

32

48%

——

Lajme 
kombëtare

Lajme 
lokale

Lajme 
ndërkombëtare

Lajme 
nga Sh.B.A.*

Njerëzit	ndjekin	më	nga	afër	 lajmet	kombëtare	dhe	 lokale:	Mediat	 rajonale	deklarojnë	 se	
ndjekin	nga	afër	çdo	lloj	lajmi.
*	Pyetja	në	lidhje	me	lajmet	e	SHBA	nuk	u	bë	në	Shtetet	e	Bashkuara.

Shënim: Mesatarja	globale	në	38	vende.	Mesatarja	rajonale	e	Evropës	përjashton	Rusinë.

Burimi: Mitchell,	Simmons,	Matsa,	dhe	Silver	(2018),	Qendra	Kërkimore	Pew



Informimi    179

PENGESAT NDAJ GAZETARISË PERFEKTE

Kur miqtë, familja, fqinjët, studentët dhe arkëtari në dyqanin ushqimor 
ankohen për mediat e lajmeve, unë thjesht ofroj, në mënyrë të animuar, 
leksionin e mëposhtëm me shtatë pika mbi faktorë kryesorë që ndikojnë në 
asnjanësinë dhe cilësinë e raporteve të lajmeve. Do ta shihni se kur bëhet 
fjalë për gazetarinë e përsosur, faji është i përbashkët dhe kjo përfshin edhe 
konsumatorët e lajmeve. Konsumatorët e lajmeve që janë të interesuar për të 
qenë plotësisht të informuar për komunitetet e tyre lokale duhet të vendosin 
se janë të gatshëm të paguajnë për raportim cilësor dhe të mbështesin 
veprimtaritë vendore të lajmeve nëpërmjet abonimeve dhe modeleve të 
tjera të pagesës për shërbim.

Kufizimet kohore Me digjitalizimin, shpejtësia e publikimit të një 
materiali është bërë punë sekondash. Përballimi i konkurrencës është ende 
një përparësi në gazetari dhe rezultati ndonjëherë mund të jetë një shkrim 
që nuk është verifikuar me kujdes në lidhje me paanshmërinë në zgjedhjen e 
fjalëve, burimet e ekuilibruara apo kontekstin e mjaftueshëm. Informacioni 
kontekstual është kritik për të kuptuar plotësisht një ngjarje të kohës si dhe 
për kuptimin e rëndësisë së një ngjarjeje nga ana e konsumatorëve, por 
fokusi i mediave në lajmet e fundit është shpesh në kurriz të kontekstit.

Lajm i mirë është se media digjitale lejon që shkrimet të depozitohen 
menjëherë dhe të përditësohen gjatë gjithë orëve në vijim të një ngjarjeje. 
Shpesh, agjencitë e lajmeve i bëjnë bashkë këto përditësime të menjëhershme 
në një lajm gjithëpërfshirës që përmbledh ngjarjen. Gjithashtu, media digjitale 
i lejon agjencitë e lajmeve të postojnë shpejt korrigjimet në pjesët e publikuara.

VOX DISCIPULI

Unë	 ndonjëherë	 përdor	 aplikacionin	 e	 quajtur	 Flipboard,	 i	 cili	 është	 një	 segment	 i	
shkurtër	lajmesh	që	ndryshon	çdo	ditë.	Përsa	i	përket	vendimit	se	çfarë	duhet	të	besosh,	
varet	 vërtet	 nga	burimi	 dhe	 sa	 është	në	gjendje	 ai	 që	 të	mbështesë	 informacionin	
që	përcillet.	Unë	nuk	 i	 shikoj	 fare	mediat	e	 lajmeve	kombëtare	apo	 lloje	 të	 tjera	 të	
mediave	kombëtare,	kryesisht	për	shkak	të	mungesës	së	besimit.	Mendoj	se	shkrimet	
janë	të	fokusuara	shumë	në	prirjet	aktuale,	veçanërisht	në	paragjykimet/politikën	dhe	
përmbajtjen	e	kulturës	pop	të	SHBA-së,	në	vend	të	një	fokusi	të	përgjithshëm	në	temat	
e	nevojshme	dhe	lajmet	globale.

Unë	bëra	një	postim-sondazh	në	 Instagram	duke	pyetur	miqtë	e	mi	se	sa	prej	 tyre	
lexonin/	shikonin/dëgjonin	lajme	çdo	ditë.	Morën	pjesë	rreth	150	vetë	dhe	vetëm	20	
prej	tyre	thanë	se	i	ndiqnin	lajmet	çdo	ditë,	ndërsa	pjesa	tjetër	jo.	Shumica	e	njerëzve	u	
përgjigjën	dhe	thane	se	kishin	zgjedhur	të	mos	e	bënin	këtë	sepse	gjetja	e	përmbajtjes	
që dëshironin të lexonin ishte shumë e vështirë, nuk kishin kohë të mjaftueshme gjatë 
ditës së tyre ose ngaqë mendonin se informacioni dukej pak ose aspak relevant për 
ta.	—Nicole,	24
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Përzgjedhja e ngjarjes Për cilat çështje raportohet dhe për cilat jo? Kush 
vendos se çfarë përbën lajm? Shikoni listën e vlerave kryesore të lajmeve, 
të përmendura më lart në këtë kapitull. Ndonjëherë, mediat e lajmeve e 
ndjekin një histori thjesht sepse media të tjera po e ndjekin atë. Askush nuk 
dëshiron të mbetet prapa. Por ky “mentalitet tufe” mund të çojë në mbulim 
të homogjenizuar që nuk u ofron konsumatorëve një shumëllojshmëri 
këndvështrimesh. Kjo mund të jetë veçanërisht e vërtetë kur raportohet për 
qeverinë, pasi administrata mund të kufizojë aksesin në informacion dhe të 
këmbëngulë që personeli të mos flasë me mediat e lajmeve.

Për më tepër, historitë e ndërlikuara kërkojnë ekspertizë, kohë dhe burime 
që një media mund të mos i ketë. Pra, rezultati mund të jetë raportimi i 
cekët që mbështetet në specialistë të marrëdhënieve me publikun apo në 
zyrtarë publikë me njohuri mediatike. (Meqë ra fjala, mbulimi sipërfaqësor 
ndodh pjesërisht edhe për faj të publikut i cili nuk mbështet me shpërndarje, 
pëlqime dhe shikime artikujt kompleksë. Mediat e lajmeve ndjekin analitikën 
e shkrimeve të tyre dhe llojet e materialeve që tërheqin vëmendjen e publikut 
priren të mbulohen më shumë.)

Së fundi, një lajm duhet t’i përshtatet fokusit të profilizuar të një medieje: A 
është një histori e dhënë nga ato që zakonisht mbulon kjo media specifike 
e lajmeve? Mediat e lajmeve zakonisht kanë parametra të përcaktuar 
gjeografikë, tematikë dhe krijues që formësojnë vendimet e raportimit.

Mungesa e Diversitetit Gazetarët dhe redaktorët i ndjekin ngjarjet 
duke patur për bazë vlerat e lajmeve, por ç’mund të themi për njerëzit, 
ngjarjet dhe çështjet për të cilat ata as nuk janë të vetëdijshëm ngaqë stafi 
i tyre nuk është i larmishëm? Mediat ideale të lajmeve kanë personel që 
reflekton demografinë e zonës së tyre të mbulimit. Pra, për shembull, nëse 
një stacion televiziv mbulon një zonë metropolitane që është 20 për qind 
latine, atëherë synimi duhet të jetë që personeli të jetë gjithashtu në këto 
raporte. Ideja është që gazetarët dhe stafi me prejardhje të ndryshme janë 
më të vetëdijshëm për gjerësinë e historive dhe çështjeve në një rajon.

Në BBC, në Mbretërinë e Bashkuar, për shembull, numri i gazetarëve me 
ngjyrë (d.m.th., të zinj, aziatikë, latinë dhe etni të tjera të pakicave) në 2015 
ishte pak më shumë se 12 përqind e stafit. Në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 
2011, viti me shifrat më të fundit të regjistrimit të popullsisë, 12.9 për qind 
e banorëve u identifikuan si jo të bardhë, kështu që kjo do të dukej si barazi. 
Megjithatë, përqindja e popullsisë me ngjyrë është më e lartë në Londër, ku 
punon shumica e personelit të BBC-së (Martinson, 2016). 
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Për sa i përket personelit të BBC-së me aftësi të kufizuara, 733 punonjës, ose 
3.7 për qind, e identifikuan veten si të tillë në 2015. Objektivi i BBC-së ishte 
që ata të zinin 5.3 për qind të stafit deri në vitin 2017.

Në Shtetet e Bashkuara, shumica e personelit të lajmeve janë të bardhë dhe 
meshkuj. Në vitin 2017 gratë përbënin një të tretën e punonjësve të lajmeve 
në përgjithësi, ndërkohë që ato janë rreth gjysma e popullsisë së SHBA. 
Gazetarët me ngjyrë përbënin 16.5 për qind të personelit të redaksive 
amerikane të lajmeve dhe 24.3 për qind të mediave online, sipas studimit 
vjetor mbi diversitetin nga Shoqata Amerikane e Redaktorëve të Lajmeve 
në 2017, viti i të dhënave më të fundit gjatë të cilit kishte një shkallë të 
lartë përgjigjeje (40 për qind, ose 661 media). Në nivel kombëtar, popullsia 
e njerëzve që ishin të bardhë dhe jo hispanikë apo latinë ishte 60 përqind 
(Byroja e Regjistrimit në SHBA, 2017). Pra, arritja e barazisë racore dhe 
etnike në përgjithësi është ende të paktën 15 pikë përqindje larg.

Parimi i edukimit mediatik për të vërejtur se kush ose çfarë është lënë jashtë 
një mesazhi mediatik është veçanërisht i rëndësishëm në këtë kontekst. 
Sigurisht, gazetarët janë të trajnuar për të kërkuar lajme në të gjitha aspektet 
e jetës, por cilat histori anashkalohen ose përjashtohen për shkak të 
përvojave të ndryshme të jetës së personelit? Më tej, me shkurtimet e stafit, 
gazetarët kanë më pak kohë për të kërkuar njëherësh edhe lajme interesante, 
edhe diverse. Si konsumatorë të lajmeve, ne mund ta kompensojmë këtë 
mungesë diversiteti në përmbajtjen e një media të vetme duke kërkuar në një 
shumëllojshmëri burimesh informacioni. Mediat etnike, mediat alternative 
dhe mediat publike janë të gjitha mundësi të shkëlqyera për të diversifikuar 
dietën tonë të lajmeve.

Paragjykimet e nënkuptuara Gazetarët e të gjitha niveleve dhe 
të të gjitha formave kanë paragjykime të nënkuptuara në të menduarit 
e tyre që mund të shtrembërojnë pa dashje raportimin. Paragjykimet e 
nënkuptuara janë qëndrime ose stereotipe që kemi për njerëzit në mënyrë 
të pavetëdijshme. Këto zakone të të menduarit ose të të menduarit shkurt 
mund të nënkuptojnë se paragjykimet për grupet e njerëzve e pengojnë 
mbulimin asnjanës dhe të drejtë. Kjo është arsyeja pse prania e një stafi 
divers lajmesh është e rëndësishme, pasi inkurajon një gamë më të gjerë 
këndvështrimesh mbi lajmet dhe ndërgjegjësim më të madh për shumë 
lloje kulturash. Gjithashtu, paragjykimet njohëse janë të ndryshme nga 
paragjykimet ideologjike. Kjo e fundit referon prirjet partiake të mediave 
informative, të cilat për disa media janë të qëllimshme dhe të drejtuara nga 
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pronarët e një organi informativ. Paragjykimet kognitive janë zakone të të 
menduarit që gazetarët nuk e dinë se i kanë dhe që mund të ndikojnë në 
arsyetimin dhe vendimmarrjen e tyre.

Gazetarët janë si gjithë të tjerët; ata gjithashtu mbartin stereotipe dhe 
paragjykime, por trajnimi profesional ndihmon në zbutjen e këtyre 
paragjykimeve. Për më tepër, redaktorët dhe kolegët shërbejnë për të 
përmirësuar ndikimin e paragjykimeve të nënkuptuara. Trajnimi dhe 
qasja ekipore ndaj lajmeve janë dallime të rëndësishme midis gazetarëve 
profesionistë dhe atyre qytetarë.

Cilësitë e ngjarjes Karakteristikat e qenësishme të një ngjarjeje diktojnë 
gjithashtu mënyrën se si tregohet dhe kush e tregon atë. Një histori shumë 
vizuale ka më shumë gjasa të mbulohet nga mediat televizive dhe jo nga 
mediat e lajmeve radiofonike. Një histori me shumë të dhëna mund të 
prodhojë një infografikë. Një raportim digjital duhet të ketë shumë linqe për 
të ofruar prova dhe sfond.

Siç e dimë të gjithë deri më sot, për t’u vënë re në shoqërinë tonë multimediale 
dhe zëlartë, krijimi i një lajmi tërheqës është thelbësor. Një lajm, në çdo 
medium qoftë  kërkon zgjedhje, siç mund të ketë ndodhur gjatë eksperiencës 
suaj në krijimin e përmbajtjes. Fotografia me cilësi më të mirë mund të mos 
jetë më përfaqësuesja e një rrethane. Citimet më tërheqëse mund të mos 
jenë të përdorshme si audio live për shkak të cilësisë së zërit. Konkurrenca 
për vëmendje është aq e fortë sa që mediat e lajmeve nganjëherë e shesin 
më tepër një histori për të bindur konsumatorët që t’i kushtojnë vëmendje 
përmbajtjes së tyre dhe jo prej konkurrencës.

Mungesa e balancës Lajmet mund të jenë të pa-ekuilibruara në shumë 
mënyra. Ja disa mënyra:

•	 Mungesa	e	këndvështrimeve relevante dhe të ndryshme në një histori 
mund ta bëjë atë të paplotë.

•	 Mungesa	e	raportimit kritik - si në rastin kur pohimet e një burimi nuk 
sfidohen apo kur nuk bëhet kërkesë për verifikim - mund t’i japë burimit 
një autoritet të mbivlerësuar në një histori.

•	 Vendosja e historisë brenda një emisioni lajmesh ose faqeje interneti 
mund të mos jetë në përpjesëtim me vlerën e saj, si p.sh. ofrimi i një 
historie dytësore  përmes një transmetimi të spikatur ose trajtimi i 
ngjarjeve mjaft të rëndësishme thjesht me një përmendje të shkurtër.
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Mbulimi i pabalancuar mund t’i shtyjë konsumatorët e lajmeve të mendojnë 
se mediat e lajmeve janë të padrejta dhe ndonjëherë të pasakta. Për shembull, 
pse mediat janë kaq të rezervuara për ta quajtur një politikan gënjeshtar?

“Shumë organizata të lajmeve i rezistojnë përdorimit të fjalës për shkak 
të çështjes së synuar”, shkruan David Bauder i Associated Press (2018). 
Redaktorët mendojnë se është e rëndësishme të vërtetohet nëse dikush po 
përhap informacion të rremë me vetëdije, duke synuar të mashtrojë, dhe 
se është e vështirë të futesh në kokën e një personi. Mediat fokusohen në 
nxjerrjen në pah të pasaktësive të deklaratave dhe sigurimin e fakteve. I 
takon publikut të vendosë nëse një politikan gënjen. 

Aksesi Tërheqja e vëmendjes së gazetarëve të zënë me punë, është një hap 
kritik në sigurimin e raportimit për diçka. Specialistët e marrëdhënieve me 
publikun, lobistët, zëdhënësit e zyrtarëve publikë, të famshëm dhe figura 
të shquara, të gjithë e kanë më të lehtë të tërheqin vëmendjen e gazetarëve 
sesa qytetarët e zakonshëm. Nga ana tjetër, gazetarët lakmojnë gjithashtu 
aksesin tek të njëjtët zyrtarë publikë, tek VIP-at apo figurat e spikatura. Disa 
burime kërkojnë vetëm mbulim pozitiv, ose rishikim paraprak të përmbajtjes 
përpara publikimit; kjo është arsyeja pse parimi gazetaresk i pavarësisë është 
kaq i rëndësishëm.

Mediat e reja e kanë ndryshuar disi funksionin e gatekeeping të gazetarëve. 
Funksioni i ruajtjes së portave (gatekeeping)  përshkruan fuqinë e mediave 
për të vendosur se cilat çështje do të raportohen, kështu që politikanët 
dhe burime të tjera të fuqishme kërkojnë akses tek gazetarët për t’u lidhur 
me kauzat dhe pikëpamjet e tyre. Mediat sociale ofrojnë tashmë një rrugë 
tjetër për të arritur tek gazetarët dhe për t’u angazhuar me ta, ose për të 
anashkaluar masmedian dhe për të treguar një histori vetë, pavarësisht nga 
mediat kryesore të lajmeve. Sidomos në mjedisin e ri mediatik, informacioni 
politik është i bollshëm pasi blogjet dhe faqet e lajmeve janë krijuar për të 
nxjerrë në pah këndvështrime të caktuara.

Përgjigjuni	 kuiz-it	 të	 shkurtër	 nga	 Projekti	 i	Literacy News (Edukimi për Lajmet) 
(2019)	 për	 të	 vlerësuar	 edukimin	 tuaj	 për	 lajmet.	 Ai	 teston	 aftësinë	 tuaj	 për	 të	
zgjedhur	midis	 një	 faqeje	 lajmesh	 legjitime	 ose	mashtruese:	 https://newslit.org/
get-s	mart/ëhich-	 is-	 legit/.	Kjo	 faqe	 teston	edukimin	 tuaj	për	 lajmet:	http://bit.
ly/32HXdB1.
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TRI GJËRA PËR T’U NUMËRUAR

Nëse	koha	dhe	prirjet	e	tua	janë	të	kufizuara,	mund	t’i	bëni	lehtësisht	këto	tri	gjëra	për	
verifikuar	besueshmërinë	e	lajmeve:

•	 Numëroni	këndvështrimet; shkrimet me një perspektivë të vetme nuk mund 
ta tregojnë të plotë historinë. Sa më shumë këndvështrime të ndryshme të 
paraqiten	me	burimet	e	përmendura,	aq	më	e	besueshme	është	historia.

•  Numëroni fjalët emocionale,	si	tronditëse,	befasuese,	sekrete,	e	pabesueshme,	
e ndaluar, askush nuk flet për këtë gjë, askush nuk të thotë gjë. Sa më shumë 
emocion,	aq	më	pak	i	besueshëm.

•	 Mbështetuni	 në	 skepticizmin tuaj,	 veçanërisht	 në	 rastin	 e	 	 pamjeve	 që	
nuk	 duken	 bindëse;	 ato	mund	 të	 jenë	 false.	 Sa	më	 shumë	 dyshime,	 aq	më	 i	
rëndësishëm	është	verifikimi	i	përmbajtjes.

SULMI MBI TË VËRTETËN

Gazetaria e ndershme shërben për të edukuar  dhe informuar qytetarët për 
qeverinë e tyre dhe për çështje e ngjarje me interes publik. Një demokraci 
funksionale varet nga shkalla e informimit të qytetarëve. Tek e fundit, si 
mund të informoheni ndryshe, përveçse nga media, për ata që kandidojnë 
për poste lokale apo kombëtare? Ose për rastet kur këshilli bashkiak kërkon 
nga kompanitë vendore që t’i paguajnë punonjësit më shumë se sa paga 
minimale e sanksionuar? Ose se çfarë po bëjnë deputetët  për të ndihmuar 
studentët debitorë?

Joshua Benton i Nieman Lab (2019) i përmblodhi studimet mbi fuqinë e një 
shtypi të fortë lokal në këtë mënyrë:

Çfarë bëjnë gazetat e forta lokale? Studimet e kaluara kanë treguar se ato 
rrisin pjesëmarrjen e votuesve, zvogëlojnë korrupsionin qeveritar, i bëjnë 
qytetet më të shëndetshme financiarisht, i bëjnë qytetarët më të ditur 
për politikën dhe  me më shumë gjasa për t’u angazhuar me qeverinë 
vendore, detyrojnë TV-në lokale të rrisë rolin e vet, inkurajojnë votimin 
për më shumë se një kandidat (duke qenë kështu më pak partizan), i 
bëjnë zyrtarët e zgjedhur më të përgjegjshëm dhe efektiv...

(paragrafi 1)

Benton (2019) paraqet një studim të fundit që tregon se çfarë ndodh kur 
gazetat lokale dobësohen nga shkurtimi i stafit. Nga 11 gazetat lokale të 
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Kalifornisë, ato me rënie të theksuar të stafit të redaksisë kishin reduktuar 
gjithashtu ndjeshëm konkurrencën politike në garat për kryetar bashkie 
(Rubado&Jennings, 2019). Provat e studiuesve tregojnë gjithashtu se ulja e 
numrit të stafit të mediave shoqërohej me pjesëmarrje më të ulët të votuesve.

Benton shkruan:

Një kandidat më shumë mund të mos duket shumë - por po të flasim 
logjikisht, është ndryshimi midis një rizgjedhjeje të pakundërshtueshme 
dhe një gare reale, ose midis një gare me dy persona dhe një beteje 
trepalëshe që u jep votuesve 50 për qind më shumë mundësi. Pra, nuk 
është e pakuptimtë.

(2019, paragrafi 9)

Qytetarët kanë nevojë për informacion të saktë dhe të pavarur për të 
zgjedhur liderët e tyre, për të pasur një zë në formësimin e politikave, 
rregulloreve dhe ligjeve dhe për të ditur nëse këta liderë po e bëjnë punën 
e tyre në mënyrë etike. Kjo është arsyeja pse, për shembull, në Shtetet e 
Bashkuara, Amendamenti i Parë i Kushtetutës garanton lirinë e shtypit, dhe 
e shtrin juridiksionin e vet edhe në lajmet dhe informacionin digjital.

Për një vështrim global të opinionit publik se sa mirë mediat e lajmeve të 
vendit të tyre mbulojnë çështje të rëndësishme ose nëse ato bëjnë raportime 
të drejta mbi politikën, shihni këtë hartë interaktive të Pew Research Center: 
https://pewrsr.ch/2U6tRaI.

Ulja e besimit në mediat e lajmeve   Mund të jetë e vështirë të ndjesh 
simpati për gazetarët në një epokë në të cilën paragjykimet ideologjike dhe 
partishmëria në media janë shqetësime në mbarë globin. Mosbesimi ndaj 
mediave është i lartë. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara, shumica e të 
rriturve, “duke përfshirë më shumë se nëntë në 10 republikanë, thonë se ata 
personalisht kanë humbur besimin në mediat e lajmeve vitet e fundit”, vë në 
dukje një raport i Fondacionit Knight 2018. (Pjesa hyrëse, paragrafi 3).

Disa nga gjetjet e tjera kryesore të raportit ia vlen t’i sjellim edhe këtu, pasi 
ato rezonojnë edhe me situatën përtej Shteteve të Bashkuara:

•		 “Gjasat	që,	si	republikanët	ashtu	edhe	demokratët	t’u	besonin	burimeve	
të lajmeve që mbajnë anën e kundërshtarit të tyre, janë të pakta.. 
Megjithatë, të pyeturit u shprehën se nuk kanë besim shumë të madh 
edhe në burimet e lajmeve që kanë një reputacion për një njëanshmëri 
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në përputhje me të tyren” (Pjesa hyrëse, paragrafi 6). Madje, edhe mediat 
që ofronin përmbajtje argëtuese nuk ishin të imunizuara nga mosbesimi 
i publikut.

•		 “Të	pyetur	për	të	përshkruar	me	fjalët	e	tyre	se	pse	u	besojnë	ose	nuk	u	
besojnë disa mediave të lajmeve, përgjigjet e amerikanëve përqendrohen 
kryesisht në çështje të saktësisë ose të njëanshmërisë” (Pjesa hyrëse, 
paragrafi 4).

•		 “Të	 anketuarit	 e	 të	 gjitha	 grupeve,	 pavarësisht	 nga	nga	 gjinia,	mosha,	
arsimi dhe raca, deklaronin se besimi i tyre tek mediat mund të 
rikthehet. “Në mënyrë specifike, 69% e të rriturve amerikanë që thonë 
se kanë humbur besimin në mediat e lajmeve gjatë dekadës së fundit 
thonë se besimi i tyre mund të rikthehet. Por 30% e tyre, një numër mjaft 
i konsiderueshëm ky i atyre që kanë humbur besimin - e barabartë me 
21% e të gjithë të rriturve në SHBA - thonë se besimi i tyre në media nuk 
mund të rikthehet” (Detailet findings, paragrafi 7).

•		 “Vëmendja	 ndaj	 lajmeve	 lidhet	 edhe	me	 raportet	 e	 rënies	 së	 besimit.	
Tetëdhjetë e dy përqind e atyre që tregojnë se i kushtojnë pak ose aspak 
vëmendje lajmeve kombëtare thonë se kanë më pak besim në media tani” 
(Detailed findings, paragrafi 6).

•		 “Amerikanët	 duket	 se	 arrijnë	 të	 bëjnë	 diferencimin	 mes	 mediave	 të	
lajmeve lidhur me besueshmërinë - 67 përqind thonë se u besojnë vetëm 
disa mediave të lajmeve, por jo të tjerave” (Detailed findings, paragrafi 9). 

Sfidat ndaj lirisë së shtypit  Shumë njerëz nuk e kuptojnë se sa i 
rrezikshëm mund të jetë profesioni i gazetarisë. Federata Ndërkombëtare e 
Gazetarëve listoi 94 gazetarë dhe personel mediatik të vrarë në incidente të 
lidhura me profesionin në vitin 2018. Gazetarët që zbulojnë skandalet dhe 
korrupsionin e qeverisë, dhe që më pas i tregojnë publikut për këtë, janë 
kërcënim i madh për politikanët dhe ata në pushtet.

Sipas indeksit vjetor të lirisë së Reporterëve pa Kufij (2019), disa vende, 
përfshi këtu Britaninë e Madhe, Kosta Rikën dhe Finlandën kanë liri, siguri 
dhe pavarësi relative të mediave për të bërë punën e tyre. Vendet e tjera, duke 
përfshirë Sirinë, Vietnamin dhe Arabinë Saudite, janë ndër më të këqijat për 
sa i përket të drejtave të mediave. Mund të eksploroni dhe krahasoni nivelet 
e lirisë së shtypit të vendeve të ndryshme në www.RSF.org; kërkoni hartën 
interaktive të Indeksit të Lirisë së Shtypit në Botë.

Çdo vit, revista TIME shpall si Njeriun e Vitit, personin që ka patur ndikim 
të madh në botë. Në vitin 2018, revista shpalli një grup gazetarësh si Njeriun 
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e Vitit. Secili nga njerëzit e dekoruar punonin për të informuar qytetarët për 
keqbërjet dhe dhunën—dhunë që shpesh sanksionohej nga qeveritë ose ata 
në pushtet. Gazetarët janë internuar, burgosur, rrëmbyer dhe vrarë për të 
thënë të vërtetën për regjimet e dhunshme dhe shtypëse, dhe ndonjëherë, 
për të thënë të vërtetën, pikë.

Katër individët që TIME nderoi në 2018 ishin kolumnisti i vrarë saudit Jamal 
Khashoggi; Wa Lone dhe Kyaw Soe Oo, gazetarë që ishin dënuar me burg 
në Myanmar pasi hetuan masakrën ndaj  myslimanëve Rohingya si dhe 
gazetarja filipinase Maria Ressa, redaktore e një uebsajti lajmesh në internet 
që kishte qenë kritike ndaj presidentit të vendit dhe që po mbronte uebsajtin 
e saj kundër akuzave të sajuara për mashtrim tatimor. Gjithashtu u nderuan 
stafi i Capital Gazette në Annapolis, Maryland, ku pesë persona u qëlluan 
për vdekje në qershor nga një burrë që kishte një mosmarrëveshje të gjatë 
me gazetën. Çfarë mendoni ju? Pse këta njerëz ia vlen të shpallen si Njeriu 
i Vitit? Në çfarë mënyrash secili prej këtyre njerëzve po sfidojnë  “luftën 
kundër së vërtetës?”

Kërkoni për historitë e vendit tuaj që lidhen me raportimet vëzhguese të cilat kanë 
çuar	 në	 ndryshime	 publike.	 Për	 investigimet	 e	 spikatura	 aktuale	 globale,	 shihni	
faqen	e	internetit	të	Global	Investigative	Journalism	në	https://bit.ly/2WPstuV.	Për	
Shtetet e Bashkuara, shikoni këtë listë nga Brookings Institute për ngjarjet e mëdha 
në	 gazetarinë	 investigative	 amerikane:	 https://brook.gs/2vPpvbB.	 Ose,	 shkoni	
në	 faqen	e	 internetit	 të	Çmimit	Pulitzer	për	një	 listë	 të	fituesve	në	kategorinë	e	
Shërbimit	Publik:	http://bit.ly/2HLc9Hy.

SI  NDIKOJNË MEDIAT NË MËNYRËN TONË TË 
TË MENDUARIT

Ndikimi i mediave të lajmeve në ndërgjegjen publike është studiuar për 
dekada. Këtu janë disa nga mënyrat se si cikli i vazhdueshëm i lajmeve 
ndikon në mënyrën se si e shohim botën:

Përcaktimi i agjendës (agenda setting) Sipas teorisë së përcaktimit 
të agjendës, e prezantuar për herë të parë nga Maxwell McCombs 
dhe Donald Shaw në 1972 dhe e zhvilluar më tej në shumë studime të 
mëvonshme, masa e vëmendjes që i kushtohet një çështjeje nga mediat e 
lajmeve rezulton  në përpjestim të drejtë me rëndësinë që i kushtohet nga 
konsumatorët e lajmeve kësaj çështjeje. 
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Në vitin 1963, studiuesi i shkencave politike Bernard C. Cohen shkroi se “në 
shumë raste shtypi mund të mos jetë i suksesshëm për t’iu treguar njerëzve 
ç’të mendojnë, por është jashtëzakonisht i suksesshëm për t’ju treguar 
lexuesve të tij për çfarë të mendojnë” (McCombs&Shaw, 1972, faqe  177). 
Kjo qëndron në thelb të përcaktimit të agjendës. Kjo teori pohon se ajo që 
përfshihet në lajme - ajo që konsiderohet mjaftueshëm e rëndësishme që 
mediat t’i kushtojë vëmendje - nga ana tjetër ndikon në atë që perceptohet 
nga publiku si e rëndësishme. Përqendrimi i mediave të lajmeve në një sërë 
temash e bën publikun t’i shohë ato tema si më të rëndësishme, dhe nga ana 
tjetër, këto çështje ndihmojnë në formimin e agjendës së politikave publike. 
(McQuail&Windahl, 1993).

Vëmendja e shtuar e mediave së lajmeve shërben për ta bërë çështjen më të 
aksesueshme në kujtesën e dikujt. “Nuk është informacioni rreth çështjes 
që ka efekt; është fakti që çështja ka tërhequr një kohë përpunimi dhe 
vëmendjeje të caktuar që mbart efektin” (Scheufele&Tewksbury, 2007, faqe  
14).

Disponueshmëria  Psikologët Daniel Kahneman dhe Amos Tversky 
bëjnë një përshkrim të prirjes së njerëzve për t’u mbështetur në shembuj të 
menjëhershëm që iu vijnë në mendje kur vlerësojnë çështje ose vendime. Këta 
dy autorë e quajnë këtë dukuri njohëse si heuristikë e disponueshmërisë. 
Mbështetja në informacionin që vjen në mendje shpejt mund të jetë një 
shkurtkalim i dobishëm mendor, por gjithashtu mund të çojë në vlerësime 
të pasakta. Për shembull, raportimi i lajmeve në lidhje me rrëmbimet e 
fëmijëve, përplasjet e avionëve ose prishjet e shtëpive mund t’i bëjnë këto 
ngjarje të duken më të përhapura se sa janë në të vërtetë. Vetëm për shkak 
se ju e mbani mend lehtë informacionin nuk do të thotë se është i plotë ose 
i saktë. 

Në të vërtetë, një vështrim në ekranin e një apo  dy  mediave tuaja të 
preferuara të lajmeve ka të ngjarë të nxjerrë një pamje mjaft të errët - luftë, 
shantazh, korrupsion. Lajmet këto ditë janë kryesisht negative, dhe njerëzit i 
përgjigjen kësaj, duke marrë një pamje të errët të rrethanave, edhe pse shumë 
gjëra po shkojnë siç duhet në botë, vuri në dukje Steven Pinker, një psikolog 
i njohur në Universitetin e Harvardit. Ka një arsye për disponueshmërinë e 
lajmeve të këqija, shpjegon ai.

“Lajmet kanë të bëjnë me gjërat që ndodhin, jo me ato që nuk ndodhin. 
Asnjëherë nuk shohim një gazetar të thotë në kamera, “Po raportoj 
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drejtpërdrejt nga një vend ku nuk ka shpërthyer luftë—ose nga një qytet 
që nuk është bombarduar, ose nga një shkollë që nuk është goditur”, shkroi 
Pinker. (2018). “Për sa kohë që dukuritë e këqija nuk janë zhdukur nga faqja 
e dheut, gjithmonë do të ketë incidente të mjaftueshme për të mbushur 
lajmet, veçanërisht kur miliarda telefona inteligjentë i kthejnë pjesën më të 
madhe të njerëzve në botë në reporterë krimi dhe korrespondentë lufte.” 
(paragrafi 3).

Vëmendje e pakësuar  Pasi një lajm shfaqet në media, përshtypja e 
publikut është se çështja është zgjidhur. Përndryshe, media do ta raportonte 
edhe më tej, apo jo? Do të qe mirë nëse kjo do të ishte e vërtetë! Mendoni 
për historitë që në një moment u ngritën në kulmin e vëmendjes dhe më 
pas, thjesht….            

u zhdukën.

Sipas studiuesit të shkencave politike Anthony Downs, cikli “çështje-
vëmendje” zhvillohet për problemet që janë kronike dhe komplekse, të tilla 
si racizmi, varfëria ose krimi. (Downs, 1996).

Cikli çështje-vëmendje i Downs funksionon kështu: Së pari, është zbulimi 
i problemit; një numër i madh i fëmijëve të vegjël në komunitetin tuaj po 
jetojnë në varfëri. Pastaj, vijon optimizmi; ne mund ta zgjidhim këtë me 
programe dhe vëmendje! Kjo pasohet nga një periudhë zgjimi eventual 
për sakrificat që kërkohet të bëhen nga njerëzit që përfitojnë nga kushtet 
ekzistuese: përshembull, për të përmirësuar lagjet e varfra, duhet që më 
shumë njerëz me mundësi financiare të zhvendosen atje.

Megjithatë, publiku e humbet interesin për çështjet e ndërlikuara sapo 
njerëzit të kuptojnë burimet dhe ndryshimet e pafundme që kërkohen për t›i 
adresuar me sukses ato, vë në dukje Downs. Publiku mërzitet nga problemi 
ose dekurajohet nga ajo që duhet bërë dhe, kështu, interesi ulet. Dhe ja 
ku shfaqet një problem tjetër i madh që fiton vëmendje të re. Problemi i 
parë zhvendoset “në një mbretëri muzgu me më pak vëmendje” (faqe  51). 
Mendoni për një lajm që ishte në rend të ditës një vit më parë dhe që tani 
pothuajse është zhdukur nga raportimi i përditshëm; a i përshtatet ciklit të 
vëmendjes së Downs?

Nga këndvështrimi i mediave kryesore të lajmeve, sapo raportimi të ketë 
edukuar publikun për problemin, nuk mbetet asgjë e re për të treguar, 
kështu që mbulimi zvogëlohet derisa të ndodhë diçka e re për këtë çështje. 
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Por, sigurisht, problemi nuk është zgjidhur. Gazetaria e zgjidhjeve përpiqet 
t›i mbajë këto çështje komplekse në sy të publikut duke ndarë mënyrën 
se si komunitetet janë përgjigjur ndaj problemeve, cilat janë kufizimet e 
përgjigjeve dhe provat e rezultateve. Shihni këtë video shpjeguese mbi 
gazetarinë e zgjidhjeve nga Solutions Journalism Network: https://bit.
ly/2Sb5pn3.

Priming  Një tjetër efekt mediatik, i quajtur priming, funksionon gjithashtu 
në përpunimin tonë kognitiv. Priming përcakton pritshmëritë e audiencës 
në lidhje me standardet dhe kornizat e referencës (Scheufele, 2000), si p.sh. 
si të duket një luftë “e mirë” ose si të sillet një kandidat me integritet. Mediat, 
duke zgjedhur se çfarë të mbulojnë dhe sa shpesh, bëjnë që disa çështje të 
duken veçanërisht të rëndësishme. Ky mbulim mediatik udhëheq publikun; 
ai përcakton “standardet me të cilat gjykohen qeveritë, presidentët, politikat 
dhe kandidatët për poste publike” (Iyengar&Kinder, 1987, faqe  63).

Kur mediat fokusohen në disa çështje kyçe të «butonit të nxehtë”, si aborti dhe 
politika e emigracionit, ato i drejtojnë votuesit që të vlerësojnë kandidatët 
bazuar në këto çështje, kur në fakt ka shumë çështje të tjera rreth të cilave 
duhet vlerësuar një kandidat.

Inkuadrimi (framing)   Një efekt tjetër mediatik i lidhur me përcaktimin 
e agjendës është inkuadrimi, i cili është mënyra se si media paketon dhe 
prezanton informacionin. Këndi ose theksimi që i jepet një historie është 
korniza e tij. Një kornizë mund të ndikojë në mënyrën se si publiku i kupton 
dhe i percepton çështjet. Për shembull, një kornizë e njohur është ajo që 
inkuadron  fituesit dhe humbësit. Përshembull: Një raportim lajmesh mund 
të deklarojë se nëse qytetarët në lagjen e qendrës së qytetit triumfojnë 
në kërkesat e tyre, rrugët do të riasfaltohen këtë verë - por humbësit do 
të jenë bizneset në qendër të qytetit, të cilat ka të ngjarë të kenë një trafik 
këmbësorësh të pakësuar për shkak të ndërtimit.

Ka më pak interpretim apo shpjegim dhe më shumë deklarim në këtë lloj 
inkuadrimi fitues-humbës. Ose, në përpjekje për të tërhequr vëmendjen e 
audiencës, një media mund të krijojë një lajm rreth konflikteve që ekzistojnë, 
dhe jo rreth pikave ku ka marrëveshje për një çështje. Një shembull tjetër 
i inkuadrimit është zgjedhja për të portretizuar negativisht njoftimin për 
ndërtimin e një shkolle të re publike si një varfërim për taksapaguesit, sepse 
do të kërkojë një rritje të taksave. Kurse një mënyrë e ndryshme dhe më 
pozitive për të inkuadruar lajmin mund të lidhet me argumentin se shkolla 
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e re do të zgjidhë problemin e mbipopullimit në shkollat ekzistuese. Cilin 
lajm do të lexonit?

Ndryshimet Kryesore Si përcaktimi i agjendës, ashtu edhe 
priming i komunikojnë publikut se diçka është e rëndësishme nëpërmjet 
përsëritjes; Mbulimi i përsëritur dhe me profil të lartë krijon rëndësi dhe 
aksesueshmëri në mendjet tona. Inkuadrimi, megjithatë, komunikon se si 
duhet të mendojmë për një temë, nga këndvështrimi i konfliktit apo nga 
këndvështrimi fitim-humbje. Për të bërë dallimin midis përcaktimit të 
agjendës, priming dhe inkuadrimit, më duket e dobishme kjo përmbledhje 
e hollësishme nga Scheufele dhe Tewksbury (2007): “Dallimi parësor në 
nivelin psikologjik midis përcaktimit të agjendës dhe priming, nga njëra anë, 
dhe inkuadrimit, nga ana tjetër, është ndryshimi midis të menduarit për një 
çështje dhe mënyrës se si mendojmë për të” (faqe  14).

Sillni ndërmend një çështje publike që ju intereson shumë; pse ju intereson 
ajo? Si e morët vesh për herë të parë? Kush ose çfarë e solli në vëmendjen 
tuaj dhe si ju edukoi ai burim për këtë çështje? A ishte media e përfshirë dhe 
nëse po, a është një shembull i priming apo i përcaktimit të agjendës?

TEKNOLOGJIA DHE GAZETARIA

Digjitalizimi ka pasur dhe vazhdon të ketë një ndikim të thellë në gazetarinë 
në mbarë botën. Një shenjë treguese: zhdukja e gazetës së përditshme të 
shtypur. Pyesni prindërit ose gjyshërit se kur ka qenë hera e fundit që iu 
kujtohet t’ju kenë sjellë një gazetë të shtypur në pragun e shtëpisë rregullisht 
shtatë ditë në javë. Ka të ngjarë të ketë qenë jo shumë kohë pasi interneti 
filloi të dominojë laptopët tanë dhe ekranet e tjerë.

Deri më tani, revolucioni digjital ka paraqitur si sfida edhe mundësi për 
mediat në mbarë botën. Këto ndikime kanë rrjedhoja për cilësinë dhe sasinë 
e lajmeve që ne marrim në internet.

Sfida: Rënie të Ardhurash  Dy nga ndikimet më sfiduese të digjitalizimit 
kanë qenë kriza e gazetave të shtypura dhe humbja e të ardhurave nga 
reklamat. Gazetat e shtypura, për një pjesë të madhe të të ardhurave të tyre 
ishin historikisht të varura nga reklamat e klasifikuara dhe të publikuara. 
Mediat, duke mos e imagjinuar kurrë se një gazetë e shtypur nuk do të 
ishte gjithmonë e kërkuar, botonin përmbajtje falas në internet. Ideja ishte 
që të tërhiqeshin më shumë abonentë në gazetën e shtypur. Por siç e dini, 
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ky plan nuk funksionoi. Botuesit e gazetave gjithashtu nuk e përballuan as 
suksesin e egër të Craigslist - shërbimi falas i reklamave të klasifikuara që 
mund të personalizohet sipas vendndodhjes. Ky shërbim shkatërroi shtyllën 
kurrizore të të ardhurave të gazetave, reklamat e klasifikuara.

Ndërkohë që prodhimi i lajmeve është zhvendosur në internet, të ardhurat 
nga reklamat digjitale nuk kanë të ndalur. Rrjedhimisht, organizatat e lajmeve 
po kalojnë drejt abonimeve të përdoruesve dhe përmbajtjes me pagesë. Kjo, 
vëren Shoqata Botërore e Gazetave dhe e Botuesve të Lajmeve, përfaqëson 
një ndryshim të madh në modelin e biznesit të gazetave. Të ardhurat 
globale të shtypit dhe të qarkullimit digjital arritën në 92 miliardë dollarë në 
2014, ndërsa të ardhurat nga reklamat gjeneruan 86 miliardë dollarë. “Kjo 
përfaqëson një zhvendosje sizmike nga mbizotërimi i marrëdhënies biznes 
me biznes (botues me reklamues) - në një theks në rritje të marrëdhënies 
biznes - konsumator (botues – audience)” (Kilman, 2015, paragrafi 11). 
Ç’mund të thotë ky theksim i ri për ju si konsumator i lajmeve? A do të 
merrni më shumë përmbajtje të personalizuar?

Sfida: Mbyllje Gazetash  Për shkak të rënies së të ardhurave, 
ndërmarrjet lokale të lajmeve po mbyllen. Statistikat e llogaritura nga 
Feldman (2018) tregojnë se në Shtetet e Bashkuara:

•		 Numri	i	përgjithshëm	i	gazetave	jo	të	përditshme	në	SHBA	ra	në	5829	në	
2018 nga 7419 që ishte në 2004.

•		 Numri	i	përgjithshëm	i	gazetave	të	përditshme	në	SHBA	ra	në	1,283	nga	
1,472 në të njëjtën periudhë kohore.

•		 Numri	 i	 “shkretëtirave	 të	 lajmeve”	–	komuna	ku	nuk	ka	 fare	 gazetë	–	
është rritur deri në atë pikë sa në vitin 2018 ishin plot 171 të tilla.

“Konsolidimi i paprecedentë në industrinë e gazetave si kurrë më parë e 
ka lënë fatin e gazetarisë lokale në duart e më pak shoqërive”, thuhet në 
raportin mbi të cilin bazohen këto statistika, një raport i vitit 2016 i kryer nga 
Penelope Muse Abernathy e Qendrës për Inovacion dhe Qëndrueshmëri të 
University of North Carolina–Chapel Hill. “Hallkat më të mëdha janë rritur 
aq shumë sa që domosdoshmërisht kanë më pak lidhje me bashkësitë ku ato 
zotërojnë gazeta... Rritja e pronarëve më të rinj të mediave, me theksin e tyre 
në standardet e fitimit në vend të përgjegjësisë qytetare, ka shtuar një rrudhë 
të re.” (Emerging Threat section).

Mbyllja e gazetave në Shtetet e Bashkuara dhe gjetkë do të thotë një gazetar 
më pak në mbledhjen e këshillit bashkiak të qytetit, një person më pak që 
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kërkon llogari për atë që gjyqtarët po bëjnë në gjykatë apo kush po arrestohet 
nga policia. Do të thotë një gazetar më pak për t’u siguruar që zyrtarët publikë 
t’i mbajnë takimet publikisht në vend që të takohen privatisht. Në disa zona, 
gazetari i gazetës ishte i vetmi person që e bënte këtë punë. Kërcënimi i 
korrupsionit është i madh kur shtypi nuk është aktiv në një bashkësi.

Risi: Machine learning   Inteligjenca artificiale (IA) po i ndihmon 
gazetarët që ta bëjnë punën e tyre të lajmeve në mënyrë më efikase, më të 
plotë dhe më tërheqëse, dhe shpresa është që kjo t’i lirojë gazetarët në jetën 
reale për të bërë punë më thelbësore.

Associated Press, ndër të tjera, përdor teknologji të automatizuar për të 
krijuar lajmet rreth ligave të vogla të bejsbollit dhe të sporteve të tjera të 
kolegjeve. Bloomberg News përdor gjerësisht IA për nxjerrjen e të dhënave 
kryesore nga raportet tremujore të fitimeve të shoqërisë dhe për të bërë 
një llogari të drejtpërdrejtë për lajmet. Washington Post ka një program 
të brendshëm robotik raportimi të quajtur Heliograf, i cili, ndër të tjera, 
paralajmëron gazetarët kur diçka duket e pazakontë në tabelat e mëdha të të 
dhënave, apo tek numri i fitoreve të atletëve në Lojërat Olimpike, si shembull 
(Peiser, 2019). Në epokën e dokumentacionit masiv, organizatat e lajmeve 
po mbështeten tek IA për të shoshitur të dhënat dhe për të sinjalizuar se 
ku duhet të ndërhyjnë gazetarët dhe ku duhet të shpenzojnë kohën dhe 
energjinë e tyre të raportimit. 

Përdorimi i IA dhe i machine learning do të vazhdojë të zgjerohet në gazetari, 
pasi po aplikohen përdorime të reja të tyre. Dy ekspertë në Tattle Civic 
Technologies ndërtuan një pajisje për të mbështetur kontrolluesit e fakteve 
në Indi, duke u fokusuar veçanërisht tek dezinformatat në platformën e 
mediave sociale WhatsApp. Një përpjekje tjetër po bëhet nga Instituti i 
Teknologjisë në Rochester, i cili po punon për të identifikuar teknikat më 
të mira për të identifikuar videot dhe audiot e rreme që gazetarët mund t’i 
përdorin më pas në terren. Këto dy inisiativa janë fituese të një konkursi për 
përdorimin e IA në gazetari (Ethics and Governance in AI Initiative, 2019).

Risi dhe Sfida: Gazetaria qytetare   Një aspekt i digjitalizimit me 
ndikim të shumëfishtë ka qenë rritja e gazetarisë qytetare. Mundësia e 
qytetarëve dhe e joprofesionistëve për të përdorur faqet e internetit dhe 
mediat sociale dhe për të publikuar variantet e tyre të ngjarjeve ka ofruar më 
shumë perspektiva për konsumatorët e lajmeve. Rrëfimet e dëshmitarëve 
okularë si dhe perspektivat e reja mbi lajmet e fundit dhe çështjet hiper-
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lokale kanë kontribuar shumë në informacionin që gjendet në lidhje me 
ngjarjet, përfshi këtu, përshembull, rastet e përdorimit të dhunës nga forcat 
e rendit në SHBA, apo protestat popullore dhe dhuna në Iran, Siri dhe Egjipt.

Megjithatë, aftësia e gazetarëve qytetarë për të postuar në platforma të 
përdorura gjerësisht siç është YouTube ka bërë që informacionet për lajmet 
rreth ngjarjeve të fundit të publikohen pa kontekst apo shpjegim. Gjithashtu, 
gazetarët qytetarë mund të krijojnë faqe lajmesh duke përdorur programe të 
lehta për t›u menaxhuar, por jo të gjitha këto faqe po përpiqen për saktësi 
dhe standarde etike.

Një këshillë nga YouTube (2019) në lidhje me postimin e një videoje me 
përmbajtje grafike thekson rëndësinë e kontekstit në rastet kur gazetarët 
qytetarë postojnë lajme rreth ngjarjeve:

Përshembull, një video e postuar nga një gazetar qytetar që kap pamjet 
e dhunës ndaj protestuesve, ka gjasa të lejohet nëse përfshin kontekstin 
përkatës. Në këtë shembull, informacioni i duhur mund të jetë një listë 
me këshilla në fillim të videos se si të qëndroni të sigurt kur jeni në 
protestë apo kur bëni rrëfimin me zë rreth historisë së protestës. Videoja 
gjithashtu duhet të ketë një titull ose përshkrim të qartë që tregon se po 
raporton ose dokumenton përmbajtjen. 

(The Importance of Context, paragrafi 2). 

YouTube thekson se gazetarët qytetarë dhe të tjerët që postojnë përmbajtje 
grafike duhet të marrin parasysh qëllimin e videos – “është për të informuar 
dhe edukuar apo për të tronditur dhe nxitur?” Përgjigja për këtë pyetje është 
ajo që duhet t’i udhëzojë përdoruesit nëse duhet të postojnë apo jo pamje 
potencialisht të dëmshme.

Risi dhe Sfida: Agregimi  Inovacionet e aplikuara nga digjitalizimi 
kanë mundësuar ngritjen e një race krejtësisht të re të organizatave të lajmeve 
si p.sh. The Huffington Post, Gawker, BuzzFeed dhe BuzzFeedNews, Yahoo! 
News dhe AOL. Këto krijesa, digjitale qysh në lindje, janë shumë të afta në 
përdorimin e mediave sociale për angazhimin e audiencës dhe zhvillimin e 
publikut, dhe njëherësh raportojnë lajmet e tyre si dhe grumbullojnë punën 
e botuesve të  tjerë.

Agregimi i përmbajtjes ndodh kur një faqe merr përmbajtje nga botues të 
tjerë dhe e kombinon atë për të krijuar përmbajtje në faqen e saj. Si mund të 
jetë e ligjshme kjo? Ka shumë lloje të agregimit dhe çështja është ende nën 
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një debat ligjor. (Për një burim të shkëlqyer mbi këtë temë, shikoni artikullin 
e NiemanLab në https://bit. ly/1fNkVlb.) Megjithatë, udhëzimet bazë të 
agregimit për të qëndruar jashtë telasheve ligjore përfshijnë vendosjen e 
burimit të faqes origjinale - dhe në mënyrë ideale linkimin me të – si dhe 
botimin e vetëm një pjese të përmbajtjes origjinale.

Agregimi mund të jetë reciprokisht i dobishëm si për krijuesin e përmbajtjes 
origjinale ashtu edhe për agreguesin. Megjithatë, gazetat, të cilat shpesh 
postojnë përmbajtje falas për të tërhequr konsumatorët me shpresën se ata 
do të angazhohen për abonime dhe përmbajtje me pagesë, po humbasin. 
Sipas një raporti për Shërbimin e Kërkimeve të Kongresit (Whitmore, 2015) 
që u mbështet në një studim të botuesve të vitit 2009, gjatë një periudhe 
30-ditore në 2009:

•		 Më	shumë	se	75,000	uebsajte	në	SHBA	ripërdorën	përmbajtje	gazete	pa	
leje.

•		 U	përdorën	rreth	112,000	kopje	pothuajse	të	njejta	të	përmbajtjes.
•		 Janë	përdorur	më	shumë	se	500,000	fragmente	dhe	tituj.
•		 U	ripërdorën	deri	në	15	herë	historitë	nga	gazetat	e	mëdha	kombëtare.

Dhe jo, mendoni, në një kohë, kur gazetat po mbyllen me një ritëm rekord.

Risi: Zgjedhjet Interneti iu lejon konsumatorëve të lajmeve një gamë 
të madhe zgjedhjesh të përmbajtjes. Mediat sociale janë mjete që përdoren 
nga shumë njerëz për të gjetur dhe aksesuar lajmet e tyre. Njerëzit në mbarë 
botën përdorin pikërisht internetin për të marrë lajmet e tyre - mesatarisht 
42 përqind e tyre në 38 vende. Gjithashtu, 35 për qind e njerëzve përdorin 
specifikisht mediat sociale për të marrë të rejat e tyre (Mitchelle të tjerë, 
2018).

Të lindurit e këtij shekulli anembanë globit vijojnë të ndjekin lajmet 
(Kilman, 2015): shtatë në 10 të rinj marrin lajme në baza ditore. 40 përqind 
e tyre paguajnë për të paktën një aplikacion specifik lajmesh ose abonim 
digjital; dhe 16 për qind paguajnë për një abonim të gazetës së shtypur. Porta 
kryesore për më shumë se gjysmën e lajmeve të tyre është Facebook.
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least one news- specific app or digital subscription; and 16 percent pay for a 
print newspaper subscription. The primary gateway for over half their news 
is Facebook.

Forty- one percent of journalists consider the potential “shareability” of a 
story when deciding what to write about, a 2018 study of journalists across 
the globe by Muck Rack and Zeno found (Joffe, 2018). At least 63 percent of 
journalists said they track how many times their stories are shared on social 
media. But what potential impact does journalists’ focus on “shareability” 
have on what journalists write about? Are we heading toward a system in 
which the topics that get covered most thoroughly are those that people 
most “like” and share on social media?

NEWS LITERACY

How do you know if a news source is reputable? Here are some elements to 
watch out for in news coverage that doesn’t have information and accuracy 
at the fore.

1. Inflammatory content. Is coverage being extended to a speaker or protest 
that does not have a clear purpose or that is primarily spewing hateful rhet-

Re-Using News Content

*The legality of re-using original news content is 
still under debate, but for now, the practice 
continues. Here are three of the main types of 
news aggregation:

Feed Aggregators: A website that assembles 
material from many other websites by topic, 
issue or source. It contains the headline and first 
few lines of the original story and a link to the 
original website. Examples: Yahoo! News and 
Google News.

https:/www.news.com

Specialty Aggregators: Are a lot like Feed Aggregators, but they are far more limited in focus, typically featuring a particular topic such 
as technology or politics. Examples: Techmeme and Everyblock.

Blog Aggregator: A website that uses third-party content as the impetus for blog posts. The posts contain links, short excerpts or 
summaries of original reporting. Examples: Huffington Post and Gawker Media.

Source: Kimberley Isbell, 2010. “The Rise of the News Aggregator: Legal Implications and Best Practices.” Citizen Media Law Project, Harvard. 

Ripërdorimi i 
përmbajtjes së lajmeve

*Ligjshmëria e ripërdorimit të 
përmbajtjes origjinale të lajmeve është 
ende e debatueshme,por tani për tani 
praktika vijon. 

Ja tek janë tre tipet kryesore të 
agreguesve të lajmeve:

Agreguesit “feed”:  Një faqe 
interneti që mbledh material nga 
shumë faqe të tjera sipas temës, 
çështjes ose burimit. Ajo përmban 
titullin dhe pak nga rreshtat e para të 
shkrimit origjinal dhe një link të faqes origjinale në rrjet. Shembuj: Yahoo! News dhe Google News.

Agreguesit e specialitetit: Janë shumë të ngjashëm me agreguesit feed, por shumë më tepër 
të kufizuar në fokus, kryesisht shfaqin një temë të posaçme si teknologjia ose politika. Shembuj: 
Techmeme dhe Everyblock.

Agreguesit Blog: Një faqe interneti që përdor përmbajtjen e të tretëve si impuls për postimet blog. 
Postimet përmbajnë lidhje, ekstrakte të shkurtra ose përmbledhje nga raportimi origjinal. Shembuj  
Huffington Post dhe Gawker Media.

Burimi: Kimberley	Isbell,	2010.	“Ngritja	e	Agregatorit	të	Lajmeve:	Ndikimet	ligjore	dhe	praktikat	më	
të	mira.”	Projekti	i	Ligjit	për	Median	Qytetare,	Harvard.

Dyzet e një për qind e gazetarëve e konsiderojnë mundësinë e një shkrimi për 
t’u bërë “share” kur vendosin për çfarë do të shkruajnë, - zbuloi një studim 
i vitit 2018 i gazetarëve anembanë globit nga MuckRack dhe Zeno (Joffe, 
2018). Të paktën 63 për qind e gazetarëve thanë se gjurmojnë se sa herë 
shkrimet e tyre ndahen në mediat sociale. Por çfarë ndikimi të mundshëm 
ka përqendrimi i gazetarëve në “ndashmërinë” e asaj që shkruajnë ata? A po 
shkojmë drejt një sistemi në të cilin temat për të cilat raportohet më shumë 
janë ato që njerëzit “pëlqejnë” dhe ndajnë më shumë në mediat sociale?

EDUKIMI PËR LAJMET

Si ta dini nëse një burim lajmi është i besueshëm? Ja disa elemente për të 
cilat duhet treguar kujdes në rastin e lajmeve që nuk kanë informacion dhe 
saktësi që në krye.

1.  Përmbajtja nxitëse.  A po përqendrohet raportimi tek një folës ose 
protestë që nuk ka një qëllim të qartë ose që kryesisht po përdor retorikë 
urrejtjeje? A janë citimet e një burimi në thelb supozime të pabaza dhe 
nëse po, a i sfidon raportimi këto supozime? Mos është një histori që 
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përdor stereotipe për të ndjekur në mënyrë të pasaktë këndin ose fokusin 
e saj? (Ethical Journalism Network, 2019).

2. Organizata të rreme. A janë deklaruar qartë emrat e burimeve, 
organizatat dhe qëllimet e tyre, apo janë avokatët, lobistët dhe grupet me 
interes të veçantë të maskuara si burime zyrtare? A kombinohen pamjet 
vizuale me tekstin në mënyrë të tillë që të tregojnë për një lidhje ose 
marrëdhënie që nuk është e saktë dhe as reale? Mos është një faqe me 
informacione të njëanshme e maskuar si faqe lajmesh?

3. Opinioni-si-fakt. A dallohet qartë opinioni nga lajmet? Opinionet në 
të gjitha mediat kërkojnë të bindin konsumatorët për një këndvështrim 
të caktuar përmes argumenteve, gjuhës dhe shembujve të njëanshëm. A 
përzihet informacioni i verifikueshëm me pohime që nuk bazohen në 
prova apo mbështetje? 

4. Personat që mungojnë. A u jepet rëndësi në raportim personave që 
preken më shumë nga një politikë, rregullore, propozim apo konflikt? 
Lajmeve që nuk përfshijnë ata që preken drejtpërdrejt nga një çështje, por 
përkundrazi janë të mbushura me zyrtarë dhe autoritete që mendojnë 
për një temë që nuk ndikon drejtpërdrejt në jetën e tyre, iu mungon 
historia reale.

5. Gabimet e palogjikshme. (Meritat shkojnë për John Silva të Projektit 
të Literacisë së Lajmeve (2018) për evidentimin e  këtyre trukeve të 
zakonshme të mendimit. Shembujt janë të mitë.)
a.  Gabimi i rrëshqitjes me pasoja:  Pohon se një veprim i vogël do të 

çojë në mënyrë të pashmangshme në pasoja të mëdha (që zakonisht 
janë të këqija). Si në këtë rast: “Nëse ne e miratojmë këtë koncesion 
për financimin e kujdesit shëndetësor të nënës, së shpejti të gjitha 
gratë do të fitojnë një mbulim falas për të gjitha nevojat e tyre 
mjekësore!”

b.  Gabimi “Ad hominen”: Sulmi ndaj personit përmes debatit në vend 
që të adresojë faktet e debatit. Si në këtë rast: “Si mund ta dini se si 
është një ligj i mirë? Juve ju refuzuan për t’u pranuar në çdo shkollë të 
lartë juridike, senator.”

c.  Gabimi i dordolecit:  Keqparaqitja ose thjeshtimi i tepruar i 
argumentit të dikujt, në mënyrë që të bëhet më e lehtë për t›u hedhur 
poshtë. Si në këtë rast: “Qytetarët që votuan kundër referendumit për 
ajër të pastër duan që ne të gjithë të vdesim nga asfiksia.”

d. Teoria e konspiracionit: Pohimi se një pretendim nuk mund 
të provohet për shkak të së vërtetës së fshehur ose provave të 
shkatërruara. Akuzat se pohimi është i rremë shpesh çojnë në më 
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shumë pohime për një raportim. Si në postimin në Twitter të 
Presidentit të SHBA-së Donald Trump pas zgjedhjeve në nëntor se, 
“Krahas fitores të Kolegjit Zgjedhor në mënyrë dërrmuese, unë fitova 
edhe votën popullore po të hiqen miliona njerëz që votuan ilegalisht”. 
(Liptak&Merica, 2017).

Si ta dini që po ju paraqesin ngjarjen e plotë? Pyesni veten se çfarë i mungon 
lajmeve që po konsumoni. Edukimi mediatik na kërkon të mendojmë se 
çfarë lloj lajmesh po marrim gjatë gjithë kohës – dhe po aq, në mos më 
e rëndësishmja, çfarë mbulimi lajmesh nuk po marrim. Është e vështirë të 
jesh i vetëdijshëm për stilet e jetesës, pikëpamjet dhe vlerat që janë lënë 
jashtë mbulimit të lajmeve. Kjo është arsyeja pse konsumimi i lajmeve dhe 
informacioneve nga një shumëllojshmëri burimesh me emër është kaq 
thelbësor.

Mediat e ndershme të lajmeve po përpiqen vërtetë,  realisht vërtetë që t’ju 
ndihmojnë të kuptoni botën dhe t’ju pajisin me informacionin që ju nevojitet 
për të qenë një qytetar i angazhuar dhe i informuar. Bëjeni zakon ndjekjen 
e lajmeve, nëse nuk e keni bërë ende. Mediat e lajmeve bëjnë gabime, por 
mediat e ndershme i korrigjojnë ato. Gazetaria e shkëlqyer ka mbështetur 
demokracinë në mbarë botën. Konsumatorët e edukuar mediatikisht duhet 
ta mbështesin këtë lloj gazetarie duke klikuar, shpërndarë, postuar dhe 
paguar për abonimet tek më të mirët e trumpetuesve të së vërtetës.

RISHIKIM I KAPITULLIT

•		 Njihni	bazat	e	gazetarisë.

•		 Shpjegoni	rëndësinë	e	raportimit	watchdog për demokracinë.

•		 Identifikoni	vlerat	e	lajmeve	në	lajme	të	ndryshme.

•		 Përshkruani	pengesat	për	gazetarinë	ekselente.

•		 Bëni	dallimin	mes	inkuadrimit,	priming	dhe	përcaktimit	të	agjendës.

•		 Përmblidhni	ndikimin	e	teknologjisë	digjitale	në	gazetarinë	tradicionale.

•		 Dalloni	dhe	jepni	një	shembull	lajmi	fals	apo	mashtrues.

•		 Aplikoni	 gabimet	 e	 ndryshme	 në	 mbulimin	 e	 lajmeve:	 rrëshqitja	 me	
pasoja, gabimi ad hominem, gabimi i dordolecit, teoria konspirative.
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VEPRIMTARI

1.  Mediat alternative të lajmeve ofrojnë një agjendë të ndryshme nga mediat 
kryesore të lajmeve. Vizitoni http://bit.ly/2D75V0L për mundësitë e 
zgjedhjeve botërore, kurse për mundësitë në SHBA shikoni http://bit.
ly/2YzRM5m. Krahasoni se si mbulimi i ofruar nga mediat kryesore të 
lajmeve është i ndryshëm. Kush është publiku për këto faqe lajmesh? 
Pse mendoni se quhen “alternative”? Çfarë mendoni për përmbajtjen që 
ofrojnë; a do t›i vizitonit përsëri? Jepini përgjigjet tuaja me shkrim ose me 
gojë.

2.  Shihni se si do të performonit në sondazhin e Pew Research Center që 
kërkon të dalloni faktet nga opinioni; Klasifikojini këto deklarata si fakt 
ose si opinion:
a.  Shpenzimet për Sigurimet Shoqërore, Medicare dhe Medicaid 

përbëjnë pjesën më të madhe të buxhetit federal të SHBA.
b.  Demokracia është forma më e mirë e qeverisjes.
c.  Qeveria është pothuajse gjithmonë shpërdoruese dhe joefikase.
d.  Kostot e kujdesit shëndetësor për person në Shtetet e Bashkuara janë 

më të lartat në botën e zhvilluar.
e.  Presidenti Barack Obama ka lindur në Shtetet e Bashkuara.
f.  Emigrantët që ndodhen ilegalisht në Shtetet e Bashkuara kanë disa të 

drejta sipas Kushtetutës.
g.  Aborti duhet të jetë i ligjshëm në shumicën e rasteve.
h.  Emigrantët që ndodhen ilegalisht në Shtetet e Bashkuara janë një 

problem shumë i madh për vendin sot.
i. Rritja e pagës minimale federale në 15 dollarë në orë është thelbësore 

për shëndetin e ekonomisë së SHBA.
j.  ISIS-i humbi një pjesë të konsiderueshme të territorit të tij në Irak 

dhe Siri në vitin 2017.

 Kur të mbaroni vizitoni https://pewrsr.ch/2TK0mdR për të krahasuar 
përgjigjet e tua me rezultatet kombëtare.

3. Gjeni një shembull të një kohe kur shtypi nuk ka ndjekur praktikën etike 
dhe hulumtoni ndodhinë dhe pasojat prej saj. Përgatituni të ndani me 
grupin gjetjet tuaja në një prezantim të shkurtër në Power Point që 
nxjerr në pah parimet etike të shkelura.
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4.  Për të provuar të kuptuarit e gabimeve të palogjikshme, krijoni për humor 
tre postime në Twitter duke përdorur një nga këto gabime: rrëshqitja me 
pasoja, gabimi ad hominem, gabimi i dordolecit, teoria konspirative. Ju 
lutem mos i postoni ato; njerëzit mund të bien në “logjikën” tuaj. 

5.  Shikojeni këtë video 4 minutëshe me Dr. Claire Wardle nga First Draft 
(www.firstdraftnews.org) për të marrë këshilla të shpejta për verifikimin 
e mediave në internet: http://bit.ly/2GlYAf7. Ose, ndiqni këtë kurs 
të shpejtë verifikimi njëorësh falas, nga First Draft për një udhëzime 
bazë rreth përdorimit të dëshmitarëve okularë në lajme, për uebsajtet 
e fabrikuara, dhe për memet dhe videot e manipuluara: http:// bit.
ly/2LwwAda. Pas shikimit, përmblidhni disa pika kyçe për t’i ndarë me 
komunitetin tuaj të kampusit duke krijuar një poster përmes një krijuesi 
posterash falas si p.sh.Canva (http://bit.ly/2JUbMZI). Sigurohuni që t’i 
njihni meritën Dr. Claire Wardle dhe First Draft me mirënjohjen për 
burimin e posterit tuaj.
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Mbrojtja9
Si e cënon teknologjia privatësinë 
tuaj dhe si ta mbroni atë

Me shumë mundësi mund të kesh qenë një 
nga 2,32 miliardë përdoruesit aktivë mujorë 
në mbarë botën të Facebook në vitin 2018.

Nëse jeton në Brazil, do të ishe një nga 90,6 
milionë përdoruesit e Facebook. Në Vietnam, 
një nga 45,3 milionët. Në Indi, vendi me 
përqindjen më të madhe të përdoruesve të 
Facebook në mbarë botën, ti je thjesht një pikë 
uji në oqeanin e 294 milionë përdoruesve. Në 
Shtetet e Bashkuara, ti je një nga 204 milionët.

Ose, ndoshta je një nga 1,5 miliardë njerëzit 
që përdorin WhatsApp. Faktikisht, nëse je 
në kolegj, me shumë gjasa je një nga rreth 1 
miliardë njerëzit që përdorin Instagram. (Të 
gjitha statistikat e mësipërme janë marrë nga 
dosja e Statista për Facebook në vitin 2018.) 
WhatsApp dhe Instagram janë në pronësi të 
Facebook dhe kjo nënkupton se çfarëdolloj 
veprimi që bëni në ato faqe , thjesht furnizon 
skedarin masiv të të dhënave që Facebook 
mban për përdoruesit e të gjitha produkteve 
të tij…

OBJEKTIVAT E MËSIMIT
Termat: Privatësia,	ripërdorimi,	
ndërmjetës	i	mbikëqyrjes,	algoritëm,	
ndërmjetës të dhënash, skedarë të 
personalizuar,	biometrike,	enkriptim,	
phishing.

•		Të	përqafojmë	idenë	se	privatësia	
është e drejtë e njeriut.

•		Të	njohim	mënyrat	e	ndryshme	se	
si privatësia e qytetarëve rrezikohet 
nga teknologjitë e mediave 
digjitale.

•		Të	shpjegojmë	mënyrat	e	ndikimit	
të	mbikëqyrjes	në	gazetari.

•		Të	përshkruajmë	mënyrat	e	
përdorimit të të dhënave dixhitale 
nga	qeveritë	për	të	mbikëqyrur	
qytetarët.

•		Të	shpjegojmë	përgjegjësitë	e	
ndryshme të ligjvënësve, qeverive 
dhe shoqërive mediatike për të 
mbrojtur	privatësinë	e	qytetarëve.

•		Të	identifikojmë	mjetet	teknike	
dhe	këshillat	për	mbrojtjen	e	të	
dhënave personale.
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   Bashkohuni me dikë për të 
diskutuar një ose dy nga pyetjet e 
mëposhtme	mbi	privatësinë.	Ndani	
vëzhgimet tuaja me një grup më të 
madh.	 A	 është	 privatësia	 e	 drejtë	
e njeriut? (Çfarë do të thotë kjo? 
A	 është	 ajo	 liri	 bazë	 që	 duhet	 t’u	
përkasë	të	gjithë	njerëzve?)	A	është	
privatësia kusht i nevojshëm për 
shëndetin dhe zhvillimin e njeriut? 
A	 kemi	 nevojë	 për	 privatësi	 për	 të	
zhvilluar	dhe	mbajtur	trup	e	mendje	
të shëndetshme? Nëse në një 
kontekst më të zakonshëm dikush 
ju jep telefonin personal për të parë 
një foto më nga afër, a nënkupton 
kjo lejen e heshtur për të parë më 
shumë foto apo hapja e fotove të 
tjera	përbën	shkelje	të	privatësisë?)

datat, orët dhe titujt e të gjitha reklamave të klikuara, të gjitha aplikacionet 
e shtuara, të gjitha vendet ku je regjistruar, çdo faqe ose aplikacion që ke 
fshehur nga burimi i lajmeve; një mori të  tërë informacioni mbi pajisjet që 
përdor për të hyrë në produktet e Facebook, duke përfshirë kompjuterët, 
telefonat, televizorët dhe pajisjet e tjera të lidhura në rrjet që hap një modul 
kujtese krejtësisht të re informacioni që shtrihet tek aplikacionet në laptop, 
te jetëgjatësia e baterisë (çfaaarë?! ) dhe madje edhe te lëvizjet e mausit tënd.

E kështu vazhdon dhe më tej, edhe më tej...

Ndërsa shkruaj, CEO i Facebook, Mark Zuckerberg njoftoi një ndryshim 
masiv nga gjigandi i mediave sociale drejt privatësisë, duke përfshirë 
kodimin e mesazheve, përmbajtjen e zhdukur dhe bisedat në grupe të vogla. 
Kjo duket ironike teksa vjen nga një kompani që e ndërtoi emrin e mirë dhe 
përfitimet e saj duke i nxitur përdoruesit të ndajnë të dhënat e tyre personale.

Ky kapitull shqyrton efektet reale të teknologjisë digjitale në jetën tonë 
personale dhe në privatësinë e të dhënave. Këtu do të shqyrtojmë nëse 
privatësia është e drejtë themelore e njeriut. Gjithashtu, do të shqyrtojmë 
rolin e shoqërive, qeverive dhe individëve në ekuilibrimin e nevojës personale 
dhe praktike për lidhje me nevojën personale dhe praktike për privatësi. Me 
siguri do kënaqeni kur të mësoni se në këtë kapitull nuk përdoren kamerat e 
fshehta. Gjithsesi, kapitulli nuk është mbi përgjimin.

Pra, natyrisht, Facebook do të dinte të dhënat 
e profilit tuaj, si dhe historikun e çdo gjëje 
që keni blerë — duke përfshirë edhe ato 
pantallonat vërtet të çuditshme nga magazina 
e “dizajnuesit” në internet. Për më tepër, 
skedari i të dhënave do të përmbajë të gjitha 
reagimet, komentet, videot, fotot e tua (duke 
përfshirë vendndodhjen dhe datën e marrjes), 
vendndodhjen aktuale, veprimet e kryera 
në llogaritë e njerëzve të tjerë në Instagram, 
WhatsApp dhe Facebook, njerëzit që e kanë 
pëlqyer faqen tënde, postimet ose personat 
që janë përgjigjur për të marrë pjesë në një 
ngjarje tënde, si dhe – 

(pauzë për të pushuar pak këtu)



Mbrojtja    205

PRIVATËSIA DHE INTERNETI

Fjalori i Kembrixhit (2019) thotë se privatësia është “gjendja e të qenit 
vetëm ose e drejta e dikujt për të mbajtur sekret çështjet personale dhe 
marrëdhëniet e veta”. Thënë kjo, interneti nuk është ndërtuar duke pasur 
parasysh privatësinë. Të dhënat tona kalojnë nëpër shumë duar—tek ofruesi 
i shërbimit të internetit, te kompanitë e programimit, kontraktorët e palëve 
të treta —ndaj, shumë njerëz mund të na përgjojnë, pavarësisht masave 
themelore mbrojtëse në fuqi për të dhënat.

Ndoshta e keni parë diagramin e Venit që ka një rreth të emërtuar “privatësia” 
dhe rrethin tjetër të emërtuar “internet”? Këto dy rrathë nuk mbivendosen. 
Ne jetojmë në një shoqëri në të cilën të qenit në internet është vendimtare 
për komunikimin dhe tregtinë. Pra, si ta menaxhojmë privatësinë tonë 
teksa angazhohemi në mënyrë dixhitale? Shtoji kësaj përzierjeje instinktin 
e vërtetë njerëzor për të ndarë dhe për t’u lidhur dhe gjërat bëhen më 
interesante. Dhe pak rrënqethëse. 

Mua më duket i dobishëm koncepti që ndesha 
në faqen e internetit të projektit Mësime 
për Privatësinë (2019), pasi më kujton se 
privatësia ime në internet kërkon përpjekje të 
vazhdueshme: “Privatësia tenton të gërryhet 
nëse nuk mirëmbahet në mënyrë aktive, sepse 
të tjerët përfitojnë më shumë kur ndani më 
shumë të dhëna.” Ruaje vazhdimisht privatësinë 
tënde në internet dhe as mos të të shkojë mendja 
se platformat e mbrojnë informacionin tënd.

Politika e privatësisë është vetëm një frazë - vetëm ngaqë 
kompania e ka një të tillë, nuk nënkuptohet se ajo po e ruan privatësinë 
tënde. Shpesh, politikat janë lista e të gjitha mënyrave se si kompania nuk 
e ruan privatësinë tënde. (Vizito faqen e internetit të titulluar në mënyrë 
përrallore “Kushtet e shërbimit: Nuk i lexova”, për të parë një listë referimesh 
të dobishme vetë kontrolli referimi lidhur me kushtet e përdorimit dhe 
politikave të privatësisë të faqeve më të mëdha të internetit.)

E vërteta e të dhënave digjitale është ripërdorimi i tyre për qëllime të 
ndryshme; informacioni ynë përdoret për arsye të ndryshme nga arsyeja 
fillestare për të cilën kemi pranuar ta japim. Pra, kur plotëson një formular 
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garancie për biçikletën tënde të re, mund të të kërkohen të gjitha llojet e 
informacioneve ndihmëse, të tilla si grupimi i të ardhurave, në çfarë lloj 
banese jeton (apartament me qira? apartament i blerë? shtëpi?) ose statusi 
yt martesor. Ky informacion mund të ripërdoret me qëllim ridrejtimin e 
reklamave tek ty, ose madje mund t’u shitet kompanive të tjera për të krijuar 
skedarët e tyre për konsumatorët. Pajisjet tona digjitale mbledhin dhe 
transmetojnë informacione rreth nesh në gjithnjë e më shumë mënyra.

Ne marrim përmbajtje falas në internet dhe shërbime digjitale në këmbim të 
informacionit tonë, kështu që pse të ankohemi? Gjurmimi i të dhënave tona 
në mënyrë që ato të mund të përdoren dhe shiten është çmimi që paguhet 
për tregtinë online. Pra, ku është ekuilibri midis përfitimeve dhe mbrojtjeve? 
Është një tërheqje - shtytje e vazhdueshme me qëllim gjetjen e pozicionit të 
duhur e të kënaqshëm mes lehtësirave digjitale dhe privatësisë personale.

Ka shumë mënyra që teknologjia e zhvendosshme digjitale të gjurmojë 
vendndodhjen tonë. Mjetet e gjurmimit të vendndodhjes si lejet e transportit, 
kartat e pagesës, kartat e besnikërisë të shitësit me pakicë, kartat që kalohen 
për hyrjen e kontrolluar, kërkimet në telefonin tuaj inteligjent për restorante 
ose vende pranë jush janë të gjitha mjete që identifikojnë vendndodhjet tona. 
Mbrojtësit e privatësisë janë të shqetësuar për rritjen e sasisë së të dhënave 
të mbledhura nga subjektet tregtare dhe qeveritare. Mënyra se si ruhen të 
dhënat, si përdoren dhe kush ka qasje në to janë të gjitha shqetësime për 
avokatët mbrojtës të privatësisë, të cilët vënë në dukje ndjeshmërinë lidhur 
me keqpërdorimin e këtyre të dhënave.

PRIVATËSIA SI E DREJTË E NJERIUT

Në të gjithë botën, njerëzit kujdesen shumë për privatësinë. Ata duan të dinë 
nëse informacioni i tyre është i sigurt në internet dhe se qeveria e tyre i ka 
për zemër interesat e tyre më të larta. Në një sondazh me 1700 individë të 
moshave nga 14 deri në 25 vjeç nga 100 vende, Culver dhe Grizzle (2017) 
zbuluan se:

•		 74	 përqind	 pajtohen	 plotësisht	 me	 mendimin	 se	 privatësia	 personale	
është e rëndësishme për ta.

•		 60	përqind	nuk	pajtohen	ose	nuk	pajtohen	plotësisht	me	mendimin	se	
qeveria e tyre ka të drejtë të ketë dijeni për çdo informacion personal 
rreth tyre.
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Megjithatë, ndërsa njerëzit kujdesen për privatësinë, ata e përdorin 
teknologjinë çdo ditë dhe shumë prej tyre ka të ngjarë të mos i kuptojnë 
kostot e përdorimit kur bëhet fjalë për informacion personal. Le ta pranojmë: 
shumica prej nesh me të vërtetë nuk e dinë se ku po shkojnë të dhënat tona, ne 
thjesht dimë se po përcillen diku. A keni qenë ndonjëherë viktimë e vjedhjes 
së identitetit? Nëse po, ju e dini se përpjekja për të rimarrë identitetin tënd të 
ligjshëm është e vështirë, kërkon kohë dhe është e kushtueshme. Për mësime 
të rëndësishme në menaxhimin e vjedhjes së identitetit, lexoni historinë e 
kësaj gruaje në Forbes.com (shih https://bit.ly/2ASRmN5).

Përveç vjedhjes së identitetit, një tjetër shqetësim i privatësisë digjitale 
është pa dyshim edhe përdorimi i mediave sociale. Ndërsa mund të jeni të 
kujdesshëm me çka postoni në internet, miqtë tuaj mund t’ju etiketojnë dhe 
të postojnë materiale rreth jush pa pëlqimin tuaj. Siç do ta shihni në grafik, 
disa adoleshentë po punojnë rreth çështjeve të privatësisë duke përdorur 
emra alternativë në Facebook.

Me fjalët e pavdekshme të prezantuesit të komedisë së natës së vonë, 
Stephen Colbert: “Nëse nuk jeni të kujdesshëm, e kaluara juaj në internet 
mund të shkatërrojë të ardhmen tuaj offline. Gjithsesi, ka një zgjidhje dhe 
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kjo është fjala e ditës: kontrollo-vetëfshi. ”Postimet e çasteve të sikletshme 
mund të na ndjekin përsëri në kohën e kërkimit të një pune, kështu që, siç 
këshillon Colbert, “thjesht, mos bëni kurrë gabim. Sa e vështirë është kjo?” 
Shikoni kritikën e tij me humor, por të vërtetë ndaj mediave shoqërore dhe 
privatësisë në https://on.cc. com/2UpKWjk.

Filozofia e Privatësisë  OK, ky është një paralajmërim për përmbajtjen. 
Pjesa në vijim është gati të kthehet në shumë filozofike, ndaj qëndroni dhe 
mos u largoni, pasi idetë ia vlen të merren parasysh me seriozitet, edhe nëse 
ato bëhen paksa abstrakte…

Luciano Floridi, studiues i filozofisë së informacionit, pohon se jeta jonë 
përbëhet nga informacione – jo fakte dhe të dhëna jopersonale, por nga 
“shpresa dhe frika, pasionet, kujtimet dhe pritjet, thashethemet, zakonet 
dhe ligjet, gjuhët, traditat, fetë, strukturat shoqërore, njohuritë shkencore 
e kështu me radhë” (Floridi, 2016, f. 309). Një informacion i tillë, siç është 
ai mbi të pyeturit, të dëshiruarit, të kërkuarit dhe të gjeturit, është pjesë 
e natyrës sonë njerëzore. Të cenosh mbajtjen private të këtij informacioni 
është shkelje e humanizmit tonë.

Dinjiteti ynë qëndron tek të qenit në gjendje për t’i dalë zot udhëtimit 
tonë dhe për të mbajtur të hapura identitetet dhe zgjedhjet tona. Çdo 
teknologji ose politikë që tenton të rregullojë dhe formojë një hapje të 
tillë rrezikon të na bëjë më pak njerëzorë.

(f. 310)

Floridi argumenton se ngulitja e identiteteve tona në zhvillim “në tabelën 
e montimit të një profili” na heq statusin tonë si “punë informative në 
zhvillim”. Shembuj të mundshëm të kësaj lloj ngrirjeje të identitetit të dikujt 
në zhvillim mund të jenë të dhënat e marketingut konsumator që e vendos 
automatikisht dikë në një kategori të ardhurash për shkak të moshës së vet, 
ose që vendos kufizime në reklamat që një person shikon për programet e 
përgatitjes për kolegj për shkak të përkatësisë së tij etnike.

	 	 	Flisni	për	 idenë	se	privatësia	është	thelbësore	për	natyrën	tuaj	njerëzore.	A	
mendoni ndonjëherë se teknologjia e ngrin identitetin tuaj në vend?
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Privatësia si zgjedhje Frederike Kaltheuner i organizatës për të drejtat 
civile “Privacy International” argumenton se privatësia përfshin zgjedhje. 
Qytetarët duhet të kenë aftësinë të zgjedhin nëse do ta shfaqin veten në një 
mori mënyrash apo jo. Privatësia ka të bëjë “thelbësisht me dinjitetin dhe 
pavarësinë njerëzore”, i thoshte Kaltheuner botuesit Khesrau Behroz dhe 
shkrimtarëve Patrick Stegemann dhe Milosz Paul Rosinski (2018, paragrafi 
2). “Njerëzit duan të vendosin kufij që kufizojnë aksesin e të tjerëve në 
trupat, vendet dhe sendet e tyre, si dhe në komunikimet dhe informacionet 
e tyre. Gjithashtu, njerëzit duan të negociojnë se kush janë dhe si duan të 
ndërveprojnë me botën përreth tyre. Privatësia ka të bëjë me mundësimin e 
gjithë kësaj” (Behroz, Stegemann, &Rosinski, 2018, paragrafi 2).

Algoritmet (kujtoni se algoritmet janë formula të kompjuterizuara për 
zgjidhjen e problemeve) na renditin në kategori, duke përfshirë një “rezultat 
të lartë rreziku” për kriminalitetin e ardhshëm (Angwin, 2016). Standardi i 
përgjegjshmërisë që u jep njerëzve autoritet për të shqyrtuar dhe sfiduar të 
dhënat dhe rezultatet e algoritmeve është i rëndësishëm: - thonë avokatët e 
privatësisë. Njerëzit duhet të jenë në gjendje të dinë se çfarë dinë ndërmjetësit 
e të dhënave të palëve të treta për ta dhe çfarë po bëjnë me informacionin e 
tyre, thonë avokatët e privatësisë. Ndërmjetësit e të dhënave janë “palë të 
treta” në terminologjinë online; ato janë kompani që mbledhin informacione 
për konsumatorët dhe ua shesin atë informacion kompanive të tjera, shpesh 
pa dijeninë e konsumatorëve. Në realitetin e sotëm të jetës sonë digjitale, 
ka tension mes komoditetit dhe efikasitetit të komunikimit dixhital, si dhe 
komoditetit e sigurisë sonë në lidhje me dhënien e informacionit personal.

Regjistrimet publike   Dixhitalizimi i të dhënave dhe ardhja e internetit 
ngrenë shumë shqetësime rreth privatësisë sot, pasi ne jemi të lëvizshëm 
dhe i mbajmë pajisjet tona kudo, duke lejuar më shumë mbledhje të 
dhënash, ndërkohë që të dhënat dixhitale janë të lëvizshme dhe lehtësisht të 
transferueshme. Për shembull, të dhënat publike në internet duken si një gjë 
e mirë. Qeveritë duhet të jenë transparente dhe lehtësisht të kontaktueshme 
nga qytetarët, apo jo? Të dhënat publike të hapura janë thelbësore për 
shoqërinë demokratike; ligjet e “daljes në dritë të diellit” hedhin dritë mbi 
dokumentet e fshehura në gjykatat dhe zyrat e nëpunësve. 

Megjithatë, procesverbalet gjyqësore përmbajnë shumë materiale tepër 
të ndjeshme dhe që mund të jenë të pasakta, të njëanshme ose shumë të 
hershme. Shumë dokumente që janë publike - të tilla si procedurat e divorcit, 
çështjet gjyqësore familjare, dosjet e falimentimit, çështjet gjyqësore penale 



210    Kapitulli 9

dhe civile - të gjitha përmbajnë informacione që mund 
të shkaktojnë dëm. Një punëdhënës i mundshëm 

mund të shohë të dhëna personale në një çështje 
divorci që ndikon në mendimin e tij/saj rreth 
një kandidati për punë. Ose fqinjë dhe të afërm 
mund të shohin hollësi financiare në një kërkesë 
falimentimi që është e sikletshme dhe që më 
mirë të mbetej e panjohur.

Këto dokumente janë shembull i aksesit në 
informacionin që nuk e kemi shpërndarë lirisht 

dhe që mund të na ngrijë jetën në një çast në kohë, 
siç thekson Floridi. Dokumentet publike të plota dhe 

gjithëpërfshirëse që kërkohen lehtësisht, i vënë njerëzit në rrezik gjykimi më 
shumë duke u bazuar tek një ngjarje ose periudhë jete se sa duke e vendosur 
ngjarjen brenda kuadrit të plotë të ekzistencës së dikujt. Të dhënat online 
janë në rritje dhe nuk falin; veprimtaria jonë në internet është përpiluar dhe 
arkivuar në mënyrë që e kaluara dhe gabimet e së shkuarës të na ndjekin.

GJENDJA E MBIKQYRJES

Qeveria me shumë gjasa mbledh rregullisht të dhëna për qytetarët e saj. Po 
kështu veprojnë edhe platformat e mediave sociale që përdorni. Këtë gjë 
mund ta bëjnë edhe pajisjet e të shtëpisë -Interneti i Gjërave (Internet of 
Things), i referuar shpesh si IoT është rrjeti i objekteve fizike dhe i pajisjeve 
të përditshme të integruara në elektronikë, lidhje interneti dhe forma të tjera 
pajisjesh elektronike. Këto pajisje komunikojnë dhe ndërveprojnë me pajisje 
të tjera përmes internetit dhe mund të mbikëqyren dhe kontrollohen nga 
largësia. Shembuj të IoT janë sistemi i sigurisë në shtëpi, pajisjet shtëpiake 
inteligjente, gjurmuesi i veprimtarisë fizike që mbahet veshur ose makina e 
konektuar. Këto pajisje mbledhin të dhëna për gjithçka i rrethon.

Nëse keni qenë klient i Verizon në Shtetet e Bashkuara në fillim të viteve 
2010, mund t’ju jenë mbledhur pa vetëdije të dhënat e telefonit nga qeveria 
federale. Ne e dimë këtë për shkak të një njeriu me reputacion shumë të 
ndërlikuar të quajtur Eduard Snowden.

Në qershor 2013, Snowden, nënkontraktor i qeverisë së SHBA-së, zbuloi 
informacione shumë të klasifikuara në lidhje me Agjencinë e Sigurisë 
Kombëtare të vendit dhe mbikëqyrjen e saj ndaj qytetarëve. ASK (NSA) po 
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mblidhte të dhënat telefonike të miliona klientëve amerikanë të Verizon pa 
dijeninë ose pëlqimin e tyre. Snowden u akuzua për spiunazh. (Në kohën 
e botimit të këtij libri, ai jetonte në Rusi në azil të përkohshëm.) Zbulimet 
ndezën debatin botëror rreth mbikëqyrjes së qeverisë dhe privatësisë së 
qytetarëve. Një personazh tjetër interesant në këtë fushë është themeluesi 
i WikiLeaks, Julian Assange, veprimet e të cilit kanë nxitur diskutime për 
mbrojtjen e parimeve të shtypit të lirë kundër nevojës së qeverisë për të 
mbajtur sekrete sigurie.

Kur (nëse ndonjëherë) do të pranohet nga qeveria që ajo gjurmon 
komunikimet në internet dhe/ose mbledh të dhënat tuaja në internet pa 
dijeninë tuaj? Nëse ju dyshoheni për veprimtari të paligjshme? Nëse keni 
marrë komunikime nga dikush i dyshuar për veprimtari të paligjshme?

Nuk janë vetëm Shtetet e Bashkuara që mbledhin informacion për 
qytetarët e tyre pa dijeninë e qytetarëve: ligjet e Mbretërisë së Bashkuar 
për mbikëqyrjen e të dhënave të telefonit dhe internetit të qytetarëve i 
janë nënshtruar shqyrtimit të gjykatës. Programi i mbikëqyrjes masive në 
Britani, i zbuluar gjithashtu nga Snowden, u shpall i paligjshëm nga Gjykata 
Evropiane e të Drejtave të Njeriut në vjeshtën e vitit 2018. Qeveri të tjera, 
që nga Suedia deri në Gjermani dhe në Spanjë, janë përfshirë gjithashtu në 
operacionet globale të mbikëqyrjes. 

Siguria dhe mbikëqyrja e qytetarit   Të dhënat tona vështirë se 
mund të jenë të sigurta. Sondazhet e amerikanëve në vitin 2016 treguan se 
gati gjysma thanë se nuk ishin të sigurt në aftësinë e qeverisë federale për të 
mbrojtur të dhënat e tyre, dhe pothuajse një në dy njerëz thanë se të dhënat 
e tyre personale ishin më pak të sigurta se sa ishin pesë vjet më parë, zbulon 
një projekt i Pew Research Center (Smith, 2017). Katër në dhjetë persona 
kishin vënë re akuza mashtruese në kartat e tyre të kreditit dhe 35 për qind 
kishin marrë njoftim që informacioni i tyre personal ishte kompromentuar.

Nga pikëpamja e qeverisë, mbikëqyrja e veprimtarisë digjitale mund të jetë e 
dobishme në zbulimin, hetimin dhe parandalimin e krimit, vëren Joss Wright 
nga Instituti i Internetit i Oksfordit (2013). Megjithatë, Wright dhe të tjerë, 
duke përfshirë Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut 
(La Rue, 2013), kanë vënë në pikëpyetje mbikëqyrjen gjithëpërfshirëse 
të komunikimeve në internet të qytetarëve si një strategji e dobishme ose 
legjitime kundër krimit. Një projekt i gazetarisë investigative i ProPublica e 
përmbledh në këtë mënyrë këtë situatë: “Në fund të fundit, është e pamundur 
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të dihet se sa i suksesshëm ka qenë vëzhgimi gjithëpërfshirës, pasi pjesa më 
e madhe e punës është sekrete. Gjithsesi, ajo që është zbuluar deri më tani 
sugjeron që programet kanë qenë me vlerë të kufizuar” (Kirchner, 2015).

Shpejtësia dhe fuqia e teknologjisë së sotme mundëson grumbullimin 
e një memorieje të madhe të dhënash. Kompjuterët janë më të shpejtë 
se kurrë më parë, por algoritmet parashikuese nuk janë në gjendje të 
shkallëzojnë sasinë e të dhënave të nivelit të popullsisë dhe të japin 
rezultate të sakta dhe të dobishme. Në thelb, është shumë e vështirë të 
nxirren përfundime bindëse nga sasi të tilla masive të dhënash. Zotërimi 
i të gjitha këtyre të dhënave sjell abuzime si shantazhi, mashtrimi, ndjekja 
ose cenimi i privatësisë nga aktorë të këqij brenda qeverisë ose hakera nga 
jashtë, thekson Wright. “Grumbullimi i synuar i të dhënave mbi baza të 
justifikuara mirë” duhet të jetë kuadri ligjor për mbikëqyrjen (2013, f. 53).

Kompanitë e teknologjisë si ndërmjetëse  Kompanitë kryesore të 
teknologjisë si Google, Facebook dhe Apple gjenden në rolin e dyfishtë të 
papritur të ndihmës dhe frenimit të mbikqyrjes qeveritare.

Këta gjigandë të teknologjisë veprojnë, ashtu siç quhen ndryshe nga profesori 
Alan Z. Rozenshtein, si ndërmjetësues të mbikqyrjes, mbledhin sasi masive 
të dhënash për përdoruesit dhe mbështeten nga organet e zbatimit të ligjit e 
agjencitë e huaja të inteligjencës që kryejnë mbikqyrje. (2018).

“Duke ia besuar përpunimin e të dhënave dhe komunikimin tonë 
disa kompanive gjigante teknologjike, ne kemi krijuar një brez të ri 
ndërmjetësuesish të mbikqyrjes: kompani të mëdha e të fuqishme që 
qëndrojnë ndërmjet qeverisë dhe të dhënave tona dhe, në këtë proces, 
ndihmojnë në kufizimin e mbikqyrjes së qeverisë,” shkruan Rozenshtein në 
Stanford Law Review (f. 105). Rezultati është “marrëdhënie kundërshtuese 
midis kompanive që menaxhojnë trupat tanë dixhitalë dhe qeverisë që 
mbron ata fizikë.”

Kompanitë teknologjike e kanë këtë rol jo nga projektimi i qëllimshëm, 
por për shkak të “gjithëpërfshirjes së tyre në jetën tonë të përditshme”, 
theksonte një artikull i vitit 2019 në Harvard Law Review (Kap. 1, paragrafi 
2). Ky rol i papritur do të thotë që shoqëritë e teknologjisë janë përgjegjëse 
për vendimet që ndikojnë në sigurinë kombëtare – të tilla si sigurimi i 
të dhënave të telefonave të lëvizshëm të terroristëve të dyshuar. Ata janë 
gjithashtu përgjegjës për kufizimin e qeverisë nga tejkalimi dhe mbledhja 
e të gjitha llojeve të të dhënave mbi veprimtaritë financiare, të udhëtimit 
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dhe të punës së qytetarëve, duke shkelur kështu 
privatësinë e tyre.

Disa kompani teknologjike ofrojnë aplikacione 
për mesazhe në celular dhe mesazhe të mediave 
shoqërore që kanë enkriptim nga skaji në skaj 
(anglisht: end-to- end encryption). Enkriptimi 
skaj më skaj kodon një mesazh në mënyrë që 
vetëm palët e autorizuara të mund të qasen në 
të. Enkriptimi paraqet probleme për mbikqyrjen 
e qeverisë dhe, jo çuditërisht, kompanitë qeveritare 
e kundërshtojnë ashpër praktikën. Kompanitë 
teknologjike janë në pozicionin unik për të shërbyer si ofrues 
dhe mbrojtës tëtë dhënave të përdoruesve. Një grup aktesh ligjore dhe 
politikash është themeluar për të krijuar, në fakt, qeverisjen e mbikqyrjes. Si 
konkluzion, legjislacioni në lidhje me çështjet e mbikqyrjes elektronike dhe 
sigurisë kibernetike tani për tani është ende duke u krijuar. Cili mendoni 
se duhet të jetë roli i kompanive teknologjike në ofrimin e të dhënave të 
përdoruesve për agjencitë qeveritare si Administrata e Sigurisë Kombëtare 
apo FBI?

Shitja e teknologjive të mbikqyrjes  Kompanitë dhe qeveritë 
e teknologjisë perëndimore duhet të bllokojnë shitjen e programeve 
kompjuterike dhe pajisjeve të mbikqyrjes tek shtetet që kryejnë shkelje të të 
drejtave të njeriut, thonë ndër të tjera Fondacioni i Kufirit Elektronik (Cohn, 
Timm, &York, 2012) dhe Reporterët pa Kufij (2013, 2016). Masa të tilla do 
ta kufizonin aftësinë e qeverive autoritare për të përvetësuar teknologji 
që mundësojnë censurën, spiunazhin dhe piraterinë e komunikimeve nga 
qytetarët dhe reporterët.

Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë ndaluar në të kaluarën 
eksportin e teknologjisë së mbikqyrjes në Iran dhe Siri, për shembull. 
Problemi është se këto teknologji janë “me përdorim të dyfishtë” dhe 
shumë prej tyre janë mjete të njëjta të nevojshme për mediat sociale dhe 
komunikime të tjera si nga protestuesit dhe veprimtarët politikë në mbarë 
botën, ashtu edhe nga agjencitë ligjzbatuese perëndimore për të gjurmuar 
veprimtari kriminale. (Risen, 2015).

Është një monedhë me dy anë: demokracitë perëndimore përdorin disa prej 
të njëjtave teknologji të mbikqyrjes për qëllime në dukje më të ndershme 
sesa ato të regjimeve shtypëse, por kush e garanton përdorimin e tyre etik?

Kompanitë 
teknologjike janë 
në pozicion unik 

duke	shërbyer	edhe	
si ofrues, edhe si 

mbrojtës	të	dhënave	
të përdoruesve. 
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Mbikëqyrja ndikon në atë që dini  Aktivistët që punojnë për të 
ndryshuar qeveritë që shkelin të drejtat e njeriut dhe gazetarët që kërkojnë 
të raportojnë për regjime të tilla shtypëse, janë subjekt i teknologjive të 
mbikqyrjes. Llogaritë e tyre të postës elektronike ose shkëmbimet në mediat 
sociale mund të përgjohen.

Në fund të vitit 2018, qindra punonjës të Google nënshkruan një peticion 
duke i kërkuar Google që të mos e vinte në përdorim motorin e ri të kërkimit 
Dragonfly që është krijuar posaçërisht për tregun kinez. Dragonfly përputhet 
me rregullat e censurës së qeverisë komuniste dhe lejon gjurmimin e pyetjeve 
të kërkimit të  individit që i bën ato (Li, 2018).

Kjo ka rëndësi për ju dhe mua sepse, edhe nëse Dragonfly nuk vihet në punë 
(dhe kjo është ende në pikëpyetje në kohën e përgatitjes së këtij shkrimi), 
nxjerr në pah çështjen e censurës në internet dhe ndrydhjes së informacionit 
nga qeveritë. Kina është një rast ekstrem që lejon vetëm shpërndarjen e 
lajmeve dhe informacioneve të miratuara nga shteti. Sipas raportimit të Li-
së, varianti Dragonfly nga Google nuk do të lejonte kërkime për terma të 
caktuara, duke përfshirë termat “Çmimi Nobel” dhe “të drejtat e njeriut”. Ai 
do të shfaqë, për shembull, vetëm të dhëna për cilësinë e ajrit nga një burim 
në Pekin përkundër  të dhënave më asnjanëse nga jashtë.

Në kolanën e tij të fundit të botuar në 2018 në Washington Post, gazetari 
Jamal Khashoggi kritikoi kontrollin e informacionit nga qeveritë e Arabisë 
Saudite dhe regjime të tjera autoritare arabe. Khashogi u vra egërsisht në 
konsullatën e Arabisë Saudite në Stamboll, Turqi. Ndër fjalët e fundit të 
kolanës së tij të fundit për rëndësinë e fjalës së lirë për një shoqëri të lirë, 
Khashoggi shkroi: “Bota arabe ka nevojë për një variant modern të medias 
së vjetër trans-nacionale, në mënyrë që qytetarët të mund të informohen 
për ngjarjet botërore. Më e rëndësishmja, ne duhet të ofrojmë një platformë 
për zërat arabë.”

MJETET E MBIKQYRJES

Teknologjia dixhitale ka shpërndarë një mori mjetesh dhe teknikash 
mbikqyrjeje. Këto po përditësohen dhe po zhvillohen versione të reja çdo 
vit. Legjislacioni mbi politikat e privatësisë për mediat sociale dhe faqet e 
krijimit të mediave po thjeshtohet dhe po bëhet më i lehtë për t’u kuptuar, 
për fat të mirë. (Si shembull të mjeteve më lehtësisht të përdorshme për të 
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Pixelated Surveillance
Credit: Ryan Lewis

Mbikëqyrja	me	piksel

Kreditet: Ryan	Lewis



216    Kapitulli 9

kontrolluar informacionin e grumbulluar për ty, shih 
facebook.com/ads/preferences për të mësuar se 

cilët faktorë ndikojnë mbi reklamat që sheh 
dhe gjithashtu për të forcuar kontrollin se 
çfarë ndahet me reklamuesit në lidhje me 
ty.) Ka mungesë të theksuar transparence 
mbi arsyet e përdorimit të të dhënave të 
grumbulluara nga kompanitë e teknologjisë.

Skedarët e personalizuar të kompjuterit 
(cookies), siç e kujtoni nga diskutimet e 

mëparshme, janë skedarë të vegjël teksti të 
ruajtur në shfletuesin e kompjuterit tuaj nga një 

faqe interneti që vizitoni. Skedarët e personalizuar 
ndjekin lëvizjet tuaja brenda asaj faqe interneti dhe ju ndihmojnë të mbani 
mend hyrjen, preferencat dhe funksionet e tjera të personalizuara. Qëllimi 
fillestar i skedarëve të personalizuar ka ndryshuar për të përfshirë tani 
ndjekjen e veprimtarisë tuaj në internet në mënyrë që t’ju shërbejnë me 
reklama të personalizuara.

Teknologjitë e lidhura me pajisjet  Biometria, televizioni me qark 
të mbyllur dhe mbikqyrja e vendit të punës nuk janë të lidhura drejtpërdrejt 
me median dhe komunikimin. Megjithatë, ato shpesh janë të lidhura me 
pajisjet që na sjellin media dhe komunikim, siç janë telefonat inteligjentë 
ose laptopët tanë. Gjithashtu, të dhënat që ata mbledhin ndahen përmes 
e-maileve dhe telefonave inteligjentë që mund të piratohen për përmbajtje 
dhe të shpërndahen në mediat sociale.

Gjurmët biometrike lejojnë njohjen me anë të fytyrës, gjurmëve të 
gishtërinjve, zërit, syve, madje edhe ecjes dhe mënyrës së shkrimit. Biometria 
është procesi i njohjes së individëve përmes tipareve ose karakteristikave 
fiziologjike dhe të sjelljes. Përshembull, Shërbimi i Emigracionit dhe 
Natyralizimit i SHBA-së përdor teknologji biometrike për të verifikuar 
identitetin e udhëtarëve dhe emigrantëve.

Apeli i biometrikës është se ato identifikojnë në mënyrë intime dhe 
(zakonisht) me saktësi një subjekt. Megjithatë, ato konsiderohen ndërhyrëse 
përsa i përket privatësisë dhe ruajtja e të dhënave është një shqetësim në rast 
të shkeljes së tyre. Sinjalet që dërgojnë trupat tanë për ne mund të përdoren 
një ditë për të përcaktuar gjendjen shpirtërore, jetëgjatësinë dhe sinqeritetin 

Ka pasur 
mungesë të theksuar 

transparence	mbi	arsyet	
e përdorimit të dhënave 

të	grumbulluara	
nga kompania 
teknologjike.
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(Dasgupta, Roy dhe Nag, 2017). Imagjinoni që shefi juaj i ardhshëm të ketë 
qasje në këto të dhëna.

TV me qark të mbyllur është në qendër të niveleve të rritura të mbikqyrjes 
me video në hapësirat publike dhe gjysmë publike. Si pjesë e përpjekjeve 
policore, komunitetet po vendosin kamera me qark të mbyllur (CCTV) 
nëpër rrugë, parqe, zona jashtë parkimit, metro, fusha sportive dhe hapësira 
të tjera publike. Teknologjia po kalon në një nivel më të lartë, me aftësi për 
njohjen e fytyrës, njohjen e numrave të targave, shikimin gjatë natës dhe 
analizën e videos që përfshin numërimin e personave dhe hartat e nxehtësisë.

Arsyeja për përdorimin e CCTV-ve është parandalimi dhe zbulimi i 
krimeve. Përpjekjet vazhdojnë për të gjetur një ekuilibër mes luftës ndaj 
krimit dhe lirive civile. Një pyetje pa përgjigje mbi efektivitetin e CCTV-ve 
për parandalimin e krimit është nëse CCTV thjesht e zhvendos krimin në 
zona pa kamera (Marković, 2018).

Survejimi në vendin e punës ka të ngjarë të mos jetë në krye të listës kur 
gjen punën tënde të parë me kohë të plotë. Urime! Punëdhënësit e rinj 
të dhanë një smartphone, laptop, automjet të shoqërisë dhe sigurisht një 
kartë identiteti si fletëhyrje. Punëdhënësi yt tani mund të gjurmojë ardhjet 
dhe ikjet tuaja në punë falë çipit të kompjuterit në kartën e identitetit të 
kompanisë; koha që kaloni në tualet dhe koha e qëndrimit në tualet janë 
tashmë informacione të kompanisë. Po ashtu regjistrohet edhe koha se sa 
shpejt shtypni në kompjuter dhe koha që harxhoni duke folur në telefon. E 
njëjta gjë mund të thuhet për rrugën që bëni me makinë dhe kujt i dërgoni 
e-maile dhe mesazhe.

Ky lloj monitorimi ndihmon në mbrojtjen e sekreteve tregtare dhe të 
informacionit konfidencial të biznesit, për të mos përmendur përvetësimet 
dhe shkeljet e të dhënave, thonë kompanitë. Sipas Shoqatës Ndërkombëtare 
për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Privatësisë, punonjësit në mbarë 
botën janë subjekt i mbikqyrjes nga punëdhënësit.

Shpesh, mbikqyrja është kusht i punësimit (2019). Kjo është fushë ligjore 
në zhvillim e sipër dhe ka shumë procese gjyqësore të hapur rreth çështjeve 
konkurruese të privatësisë në vendin e punës dhe monitorimit të punonjësve. 
Një arsye e zakonshme për monitorimin e punonjësve, siç thotë avokati V. 
John Ella (2016, f. 2), është “për të rritur produktivitetin dhe për të larguar 
ngacmimin në internet dhe “mosfunksionimin” shoqëror.” Sikur ta kalonim 
njëherë kohën e punës në mediat sociale. Sa rëndë!
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VOX DISCIPULI

Mendoj se më vëzhgojnë kudo që shkoj. Nuk është ngjethëse për mua, është ashtu 
siç	është.	Unë	nuk	bëj	asgjë	të	keqe,	kështu	që	nuk	më	intereson	nëse	kamerat	më	
shohin. E di që njerëzit thonë se privatësia e tyre po pushtohet me gjithë këto kamera 
dhe se shoqëritë po na spiunojnë në internet. Nuk më shqetëson. Unë nuk postoj gjëra 
që të shqetësohem se po i shohin njerëzit, ose thjesht postoj tek miqtë e mi dhe ata 
nuk	i	ndajnë	gjërat	e	mia.	Po,	blej	shumë	në	internet,	por	është	gjithmonë	me	një	faqe	
të	sigurt.	Njerëzit	që	shqetësohen	për	privatësinë	janë	njerëz	me	diçka	për	të	fshehur.	
Unë do të padisja një shoqëri nëse do të merrte informacion për mua në mënyrë të 
paligjshme.	—Adam,	18

LIGJET MBI PRIVATËSINË E TË DHËNAVE

Në bazë të ligjit, konsumatorët kanë nevojë për më shumë mbrojtje dhe 
mundësi për të paditur një kompani nëse informacioni i tyre shpërndahet 
në mënyrë të pahijshme, sipas Këshillit për Marrëdhëniet me Jashtë dhe 
ekspertëve ligjorë. Shumica e shkeljeve të të dhënave tani nuk rezultojnë në 
ndonjë dëm të konsiderueshëm financiar për shoqëritë (O’Connor, 2018). 

Vëzhgimi i fëmijëve Një shqetësim i madh për mbrojtësit e privatësisë 
dhe prindërit është vëzhgimi i fëmijëve nga shoqëritë e teknologjisë. Fëmijët 
dhe adoleshentët kërkohen nga tregtarët, pasi ata përfaqësojnë një publik me 
shpenzime fitimprurëse dhe klientë të mundshëm gjatë gjithë jetës. Shoqëri 
të tilla si Google që ofrojnë kompjutera Chromebook për shkollat e klasave, 
përshembull, janë në gjendje të marrin të dhëna në lidhje me përdorimin e 
internetit të studentëve dhe veprimtaritë në internet—dhe ata po formojnë 
klientët e ardhshëm të rritur duke i njohur studentët me produktet e tyre.

Në SHBA, Ligji për Mbrojtjen e Privatësisë së Fëmijëve në internet kërkon 
që shoqëritë e teknologjisë të marrin pëlqimin e prindërve për të mbledhur 
të dhëna për fëmijët nën 13 vjeç. Një projektligj i propozuar në vitin 2019 
do ta përditësonte këtë akt deri në moshën 15 vjeç dhe do të përfshinte 
një mënyrë që prindërit të fshijnë të dhënat e fëmijëve të tyre nga faqe të 
caktuara interneti. Në Francë, ligjet e rrepta të privatësisë nënkuptojnë se 
një fëmijë mund të padisë prindërit e vet për botimin e hollësive të jetës së 
tyre private pa pëlqimin e tyre. (Chazan, 2016).
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Legjislacioni i SHBA  Sipas ligjit aktual të SHBA-së, është 
jashtëzakonisht e vështirë për konsumatorët individualë të padisin një 
kompani si Facebook për dëmshpërblim ose vendosjen e gjobave për 
shkelje të të dhënave. Aktualisht, kompanitë teknologjike po luftojnë për 
një standard ligjor të dëmit “konkret” - pra, konsumatorët, të dhënat e të 
cilëve janë shpërndarë në mënyrë të pahijshme duhet të provojnë dëm fizik, 
emocional ose financiar (Guliani, 2019). Ndryshe nga shumica e vendeve të 
industrializuara, Shtetet e Bashkuara nuk kanë një ligj të unifikuar në lidhje 
me dënimin për shpërndarjen e paligjshme të të dhënave personale. Në vend 
të kësaj, shtete të veçanta kanë miratuar ligje, të tilla si Ligji i Privatësisë së 
Konsumatorit të California.

Tim Cook, Drejtori Ekzekutiv i Apple, argumentoi në fillim të vitit 2019 se 
në Shtetet e Bashkuara duhet të miratohen ligjet federale gjithëpërfshirëse 
të privatësisë së të dhënave. Cook tha se reformat duhet të përfshijnë 
heqjen e të dhënave të konsumatorëve nga çdo informacion identifikues 
dhe informimin e konsumatorëve se çfarë informacioni po mblidhet rreth 
tyre, përse dhe si ta aksesojnë e ta korrigjojnë atë. Po aq e rëndësishme, tha 
Cook, është t’u kërkosh të gjithë ndërmjetësve të të dhënave të regjistrohen 
pranë Komisionit Federal të Tregtisë në mënyrë që konsumatorët të jenë në 
gjendje të “fshijnë të dhënat e tyre sipas kërkesës, lirisht, lehtësisht, në rrjet 
një herë e përgjithmonë”. (Cook, 2019).  

Legjislacioni i Bashkimit Evropian  Bashkimi Evropian ka një ligj 
të gjerë të quajtur Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave 
(GDPR). Ai prek çdo kompani — edhe nëse nuk është e vendosur në BE—që 
mbledh, ruan dhe përpunon të dhëna nga qytetarët e BE-së. E miratuar në 
maj 2018, GDPR-ja shihet si vendosje e një standardi botëror për ligjet bazë 
të privatësisë së të dhënave. Legjislacioni shoqërohet me gjoba të larta nëse 
cenohet privatësia e konsumatorit.

Në mënyrë të veçantë, GDPR-ja kërkon që shoqëritë të njoftojnë 
konsumatorët për shkeljet e të dhënave, t’u japin konsumatorëve “të drejtën 
për t’u harruar” duke lejuar fshirjen e të dhënave të tyre dhe të lejojnë 
konsumatorët të marrin me vete përmbajtjen e tyre nga mediat sociale nëse 
largohen nga shërbimi. Ju mund të keni vënë re dritaren e vogël kompjuterike 
të pranimit të skedarëve të personalizuar që shfaqet për t’ju paralajmëruar 
dhe për të kërkuar pëlqimin tuaj për të pranuar vendosjen e cookies në 
kompjuterin tuaj—ky sinjalizim dhe gjuha e thjeshtuar e pëlqimit është falë 
GDPR-së. Ja se si duket një pëlqim shumë i detajuar:
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Ne përdorim cookies për të personalizuar përmbajtjen dhe reklamat, 
për të ofruar veçanti të mediave sociale dhe për të analizuar trafikun 
tonë. Ne gjithashtu ndajmë informacione në lidhje me përdorimin 
tuaj të faqes sonë me partnerët tanë të mediave sociale, reklamave dhe 
analitikës, të cilët mund ta kombinojnë atë me informacione të tjera që 
ju u keni dhënë atyre, ose që ata kanë mbledhur nga përdorimi prej jush 
i shërbimeve të tyre. Ju i pranoni cookies nëse vazhdoni të përdorni faqen 
tonë të internetit.

(Cookiebot, 2019)

Globalisht  Kompanitë e mediave digjitale që janë globale, të cilat në thelb 
janë të gjitha të mëdha —Facebook, YouTube etj.—po ndjekin ligjin e ri të 
BE-së. Po ashtu, edhe kompanitë e reja të teknologjisë në mbarë botën po 
e ndjekin këtë legjislacion, sepse nëse shpresojnë të blihen një ditë nga një 
firmë e madhe teknologjike, të pasurit e infrastrukturës për privatësinë e të 
dhënave i bën ato një objekt blerjeje më tërheqës.

Diku tjetër në botë, mbrojtja e të dhënave është e paqartë. Për shembull, në 
54 vendet e Afrikës, më shumë se gjysma nuk kanë ligje për privatësinë e të 
dhënave; kjo, në një rajon që ka shënuar rritjen më të shpejtë të përdorimit 
të internetit në dekadën e fundit (Behroz dhe të tjerë, 2018).  

NEVOJA E NJË STRATEGJIE PËR PRIVATËSINË

Si përdorues me njohuri për median, ju do të dëshironit të zhvillonit një 
strategji për atë çfarë ndan me të tjerë në internet. DonTapscott, Drejtori 
Ekzekutiv i Institutit të Kërkimeve Blockchain, ka këtë këshillë (Where 
Everybody Knows Your Name, 2012):

Problemi thelbësor me rastin e hapjes personale radikale është se ne jemi 
shumë larg nga një botë ku të qenit një libër i hapur nuk do të na dëmtojë. 
Ekziston dëmtimi i individëve që lind nga zbulimi i paautorizuar i 
informacionit të ndjeshëm personal, por mund të ndodhin gjithashtu 
dëme dhe dëme të prekshme, si nga shantazhi, mashtrimi me identitetin, 
imitimi dhe përndjekjet kibernetike... Lëvizja e re drejt «personal sharing” 
është naive dhe e gabuar. Transparenca vlen kryesisht për institucionet, 
jo për individët.

Në vend që ta jetojmë jetën tonë me zë të lartë, secili prej nesh ka 
nevojë për një strategji personale të privatësisë që rregullon se çfarë 
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informacioni lëshojmë dhe ndaj kujt. Në vend të paracaktimit të hapjes, 
ne duhet të paracaktojmë privatësinë dhe më pas të zgjedhim të ndajmë 
informacione kur përfitimet tejkalojnë rreziqet.

Këshilla për Sigurinë e të Dhënave  Pjesa më e madhe e përpjekjeve 
për të mbrojtur jetën tuaj dixhitale duhet të vijë nga ju. Çelësi i sigurisë së të 
dhënave është parandalimi. Këtu janë disa zakone të përditshme (Perekalin, 
2018) për t’i zbatuar në përdorimin e mediave dixhitale:

•		 Ndrysho	cilësimet	e	privatësisë	së	mediave	sociale	për	t›i	bërë	postimet	
e tua sa më të kufizuara - vetëm për miqtë dhe jo për publikun e gjerë.

•		 Krijo	 një	 llogari	 të	 dytë	 të	 e-mailit	 që	 e	 përdor	 vetëm	 për	 blerje	 dhe	
përmbahu në dhënien e e-mailit të vërtetë (ose të numrit të celularit) në 
mediat sociale.

•		 Përdor	 aplikacionet	 e	mesazheve	 që	 kanë	 inkriptim	 nga	 skaji	 në	 skaj.	
WhatsApp ka enkriptim nga skaji në skaj. Facebook, Messenger nuk 
kanë, prandaj përdor opsionin e Bisedave Sekrete (Secret Conversations).

•		 Kujdes	 nga	 phishing, që është përpjekja për të të mashtruar duke u 
paraqitur si një burim i besueshëm. Çdo mesazh që kërkon informacion 
tëndin personal është i dyshimtë, siç është çdo mesazh që fillon me “I 
dashur klient” ose ndonjë përshëndetje tjetër e përgjithshme. Mbaje 
shfletuesin tënd të përditësuar, mos kliko në dritare kërcyese dhe përdor 
program kompjuterik antivirus. Kontrolloje adresën e postës elektronike 
të dërguesit dhe lëre pezull çdo link që të kërkon të klikosh për të 
kontrolluar më parë nëse URL-ja të çon në të vërtetë atje ku mendon 
se duhet të të drejtojë.  Kërko për ikonën e bllokimit pranë adresës në 
shiritin e veglave për të ditur nëse një faqe interneti është e sigurt përpara 
se të japësh ndonjë informacion personal.

•		 Siguroje	 telefonin	 inteligjent	 dhe	 kompjuterin	 tënd	 me	 fjalëkalime.	
Përdor një menaxher fjalëkalimesh për të mbajtur gjurmët e fjalëkalimeve 
të gjata që do të filloni të përdorni për qëllime të privatësisë! Atëherë, 
gjithçka që duhet të mbani mend është një fjalëkalim i gjatë, jo 24 të tillë.

•		 Çaktivizo	njoftimet	në	ekran	në	telefonin	inteligjent,	në	mënyrë	që	kushdo	
që kalon pranë tryezës tënde të mos i shohë mesazhet e tua private.

•		 Shmang	 përdorimin	 e	 një	 rrjeti	 publik	Wi-Fi	 kur	 dërgoni	 të	 dhëna	 të	
ndjeshme.

Advokoni Asnjë veprim i vetëm nuk e parandalon vërtet vjedhjen e 
identitetit. Kjo është arsyeja pse ligjvënësit, rregullatorët qeveritarë dhe 
shoqëritë e mediave - të cilët ose janë të zgjedhur ose paguhen për t’ju 
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shërbyer, ose realizojnë fitime të majme - duhet të ndërmarrin më shumë 
hapa për të mbrojtur qytetarët. Pra, voto nëse ke moshën e duhur, lëre 
mendimin tënd të dëgjohet nga përfaqësuesit e tu të zgjedhur dhe advoko 
në shkollën, shoqërinë dhe komunitetin tënd për sigurinë e të dhënave.

Kur të kërkohet të regjistrohesh në veprimtari në internet, lojëra ose të hysh 
në faqet e internetit, ndalu për të kontrolluar nëse të dhënat e tua personale 
mund të fshihen. Pyet se ku shkon informacioni dhe për çfarë përdoret. 
Teksa më shumë qytetarë ndërgjegjësohen për uljen e shkallës së privatësisë 
së tyre, më shumë njerëz po përkrahin masat e zgjedhjes. Ti mund të bësh 
të njëjtën gjë.

Largimi nuk funksionon  Largimi (ose mosfillimi) nga mediat sociale 
nuk është zgjidhje që parandalon sistemet e sofistikuara të teknologjisë nga 
ndjekja. Teksa teknologjitë e zgjuara të shtëpisë përmirësohen (makina 
juaj e re e larjes mbledh të dhëna për ju!) dhe dyqanet e shitjes me pakicë 
përdorin teknologjitë e njohjes së fytyrës (për të mos përmendur kartat e 
besnikërisë tejet të përhapura dhe aplikacionet), bota ku ne lëvizim do të 
vijojë të mbledhë dhe të ndajë të dhënat personale.

Siç e ka thënë Frederike Kaltheuner i Privacy International: “Thjesht, nuk 
është e mundur të shkëputesh” (Behroz dhe të tjerë, 2018). Megjithatë, ka 
shumë hapa që mund të ndërmarrësh për të zvogëluar ndjeshëm gjurmën 
tënde në internet. Një hap është të largosh veten nga të gjitha faqet e mediave 
sociale. Një hap edhe më i madh është heqja e vetes nga websajtet e gjetjes së 
njerëzve, tek të cilat adresa juaj e shtëpisë, numri i telefonit dhe dosja penale 
(nëse keni të tillë) janë të gjindshme falas ose kundrejt një tarife të ulët. Një 
veprim tjetër mjaft i rëndësishëm është të mbyllësh të gjitha e-mailet. Këtu 
do të gjeni një udhëzues për të minimizuar gjurmën tuaj dixhitale: http://
bit.ly/2FJyYt1.

NE JEMI KRIJUAR PËR TË NDARË

Një arsye se pse është kaq e vështirë të qëndrosh jashtë mediave sociale, është 
sepse ne njerëzit, jemi ndërtuar për të ndarë me të tjerë. Njerëzit janë për 
marrëdhënie me njëri-tjetrin. Ne dëshirojmë të jemi të lidhur. Kjo është një 
arsye e rëndësishme se pse që mediat sociale janë kaq popullore. Përkatësia 
është po aq e vjetër sa qytetërimi, pasi gjejmë njerëzit tanë dhe i dallojmë ata 
nga njerëzit e të tjerëve. Epoka e informacionit e ka përshpejtuar instinktin 
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tonë natyral për lidhje dhe përkatësi të tillë, saqë çdo ditë në internet, ne 
ndajmë më shumë informacione personale, me më shumë njerëz, më shpejt 
dhe më shpesh.

Studimet tregojnë se përdoruesit e mediave sociale dhe anëtarët e bashkësisë 
në rrjet fitojnë në vetëvlerësim, ndërsa rritet kapitali i tyre shoqëror në 
rrjet (p.sh., Steinfield, Ellison dhe Lampe, 2008). Komentet, lavdërimi dhe 
mbështetja, ndarja e fotove dhe videove - e gjithë kjo lidhje rrit përfitimet 
që marrim nga marrëdhëniet me të tjerët. Jo vetëm që duhet të ndajmë, ne 
duam të ndajmë. Ndarja ndërton vlerën tonë në sytë tanë dhe të të tjerëve, 
ndërton njohuritë tona dhe rrit potencialin tonë të rrjetëzimit për punësim 
dhe përparim në punë, na jep një nxitje energjie (fiziologjike), një avull të 
ngrohtë (emocional) dhe një lidhje strategjike (kognitive), të gjitha në të 
njëjtën kohë.

Ndarja (Share) formëson identitetin  Unë do të flas shumë më 
tepër në kapitullin e ardhshëm për mënyrat se si mediat formojnë identitetet 
tona, por tani për tani e dimë se një arsye tjetër që ne jemi krijuar për të 
ndarë është se na ndihmon të formojmë ndjenjën tonë të vetvetes. Psikologët 
socialë Henri Tajfel dhe JohnTurner (2004) thonë se grupet të cilëve njerëzit 
i përkasin, qoftë një ekip sportiv ose një klasë e caktuar të ardhurash, ofrojnë 
një ndjenjë të rëndësishme të identifikimit social. Mediat sociale në veçanti 
sigurojnë një mënyrë për të përcaktuar grupet tona.

Një studim i Customer Insight Group i New York Times (referimi, viti të 
papërcaktuar) me pjesëmarrjen e 2,500 ndarësve të shkallës së mesme/të 
lartë zbuloi se:

•		 68	përqind	e	njerëzve	ndajnë	për	të	kuptuar	më	mirë	se	kush	janë	dhe	për	
çfarë kujdesen.

•		 78	për	qind	thanë	se	ndajnë	sepse	kjo	i	ndihmon	të	ndihen	të	lidhur	me	
njerëzit e tjerë.

•		 69	për	qind	thanë	se	ndajnë	sepse	kjo	i	ndihmon	të	ndihen	më	të	përfshirë	
në botë.

•		 73	për	qind	thanë	se	ndajnë	sepse	e	përpunojnë	informacionin	në	mënyrë	
më të plotë dhe më të thellë kur e ndajnë atë.

Për sa kohë që teknologjia lehtëson lidhjen, njerëzit do ta ndjekin atë. Ne 
jemi ndërtuar për t’u lidhur dhe për të ndarë. Për të perifrazuar thënien e 
mësipërme të Kaltheuner, ne duam të krijojmë kufij rreth asaj se kush ka 
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qasje në komunikimet dhe informacionin tonë. Ne gjithashtu duam të 
përdorim teknologjinë për të na ndihmuar të negociojmë se kush jemi dhe si 
duam të ndërveprojmë me botën rreth nesh. Me pak fjalë, ne i duam lidhjet 
tona dhe privatësinë tonë.

RISHIKIM I KAPITULLIT

•	 Përkufizo	privatësinë.

•	 Jep	një	shembull	se	si	e	dhëna	që	jepet	për	një	arsye	është	ripërcaktuar	
për përdorime të tjera.

•	 Shpjego	se	si	gjigandët	e	teknologjisë	“janë	ndërmjetës	për	mbikqyrjen”.

•	 Diskuto	 anët	 pozitive	 dhe	 negative	 të	 mjeteve	 të	 mbikqyrjes	 së	
zakonshme.

•	 Kupto	rëndësinë	e	veprimeve	të	Edward	Snowden.

•	 Përshkruaj	realitetin	e	ligjeve	për	privatësinë	e	të	dhënave	në	rajone	të	
ndryshme të botës.

•	 Ndiq	këshillat	për	të	ruajtur	privatësinë	tënde	në	internet.

•	 Shpjego	arsyet	pse	njerëzit	ndajnë	kaq	shumë	informacion	personal	në	
rrjet.

VEPRIMTARI

1.  Kërkoni për veten tuaj në Google dhe shihni se çfarë informacioni 
gjendet online për ju. Gërmoni sa më thellë që të mundeni, duke kërkuar 
arkiva publike, harta të vendeve ku keni jetuar, pamje të rrugës në Google 
View për vendbanimin, për fotografi, përmendjen e emrit tuaj nga njerëz 
të tjerë dhe hollësi të tjera personale. Shkruani një listë të atyre çfarë 
gjenden online për ju.

2.  Krijoni “strategjinë tuaj të privatësisë personale”, siç sugjeron Don 
Tapscott. Jini sa më të hollësishëm që të jetë e mundur për atë që do të 
ndani ose jo, dhe me cilat faqe jeni të gatshëm të ndërveproni. Kjo duhet 
të përfshijë llojet e kufizimeve që do të vendosni në faqet e mediave 
sociale në lidhje me privatësinë dhe shpërndarjen.
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3.  Për një studim të hollësishëm të ligjeve dhe praktikave të privatësisë, 
shihni raportin e Fushatës Botërore të Lirisë në Internet - Global 
Internet Liberty Campaign http://gilc.org/privacy/survey/intro.html. 
Caktojuni pjesë të ndryshme njerëzve të ndryshëm, të cilët pastaj mund 
ta përmbledhin pjesën dhe rëndësinë e saj për të gjithë grupin.

4.  Lexoni për përdorimin e kamerave të vëzhgimit, duke përfshirë edhe 
kamerat e trupit të vendosura në uniformën e policisë, në mashtrimin e 
supozuar të krimit të urrejtjes të planifikuara nga aktori i Empire-it Jussie 
Smollett. Trajtoni rastin se si kamerat luajtën rol në të gjithë çështjen. 
Krijoni një postim të shkurtër blog për atë që keni mësuar.

5.  Bëni një shëtitje rreth qendrës ose kampusit tuaj. Vëreni çdo rast në të 
cilin informacioni juaj po regjistrohet ose vëzhgohet nga kamerat, kartat 
e lejim kalimit që regjistrohen në pajisje elektronike, regjistrimet në 
kompjuter dhe teknologji të tjera të mbikqyrjes. Diskutoni ndikimet e 
kësaj shkalle të mbikqyrjes tek ju si qytetarë.
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Zgjedhja10
Si ta përshtasni përdorimin e 
mediave në mënyrë që të formësoni 
pozitivisht kuptimin për vetveten

The Notebook [Blloku i shënimeve]. Fifty 
Shades of Grey [Pesëdhjetë hijet e Grejit]. 
Blue Valentine [Valentini i Kaltër]. 500 Days 
of Summer [500 ditët e verës]. You’ve got mail 
[Ke letër nga posta]. The Wedding Planner 
[Organizuesja e martesave]. While you were 
sleeping [Teksa po flije]

Lista e filmave të zhanrit romantik është e 
gjatë.

Një studim me 294 studentë të ciklit të parë 
universitar (Holmes, 2007) zbuloi një lidhje 
mes medias me prirje romantike dhe besimit 
se shpirtrat binjakë janë të paracaktuar në 
botën reale dhe idesë se njeriu duhet të arrijë 
t’i kuptojë plotësisht nevojat dhe dëshirat e 
partnerit me pak përpjekje ose pa përpjekje 
fare.

Ohoho!

OBJEKTIVAT E MËSIMIT
Termat: Teoria	e	kognicionit	social,	
teoria e identitetit social, kapitali 
social, marrëdhëniet parasociale.

•	 Të	shqyrtojmë	se	si	kontribuon	
media pozitivisht dhe negativisht 
në vetëvlerësimin dhe formimin e 
identitetit tonë.

•	 Të	evidentojmë	vlerat	dhe	
pikëpamjet e integruara në 
mesazhe të ndryshme mediatike.

•	 Të	shpjegojmë	se	si	teoria	e	
kognicionit social shprehet në 
qëndrime dhe sjellje të jetës reale.

•	 Të	zbatojmë	teoritë	e	kognicionit	
social dhe teoritë kognitive sociale 
në përdorimin e medias nëpërmjet 
internetit.

•	 Të	kuptojmë	se	si	varet	media	
sociale nga kapitali social dhe se si i 
nxit ajo marrëdhëniet parasociale.

•	 Të	shohim	se	sa	e	rëndësishme	
është	njohja	e	medias	kur	bëjmë	
zgjedhje	në	kontekstin	1mediatik.
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Kur	 krijojmë	 përmbajtje	 që	
në dukje pasqyrojnë identitetin 
tonë, cilit stil jetese, cilave vlera dhe 
pikëpamje	 iu	 referohemi?	 Përveç	
kësaj, a kemi ne dy identitete të 
ndryshme,	 pra	 një	 identitet	 fizik	
dhe një në internet? Duke ditur se 
njerëz të ndryshëm e përjetojnë të 
njëjtin mesazh mediatik në mënyra 
të ndryshme, a i përshtasim ne 
mesazhet mediatike për audienca të 
ndryshme në internet?

ngadhnjen mbi gjithçka, pritshmëri të larta për marrëdhëniet intime dhe 
përqafim të konceptit të dashurisë pasionante dhe “kimisë” së përsosur 
(Galloway, Engstrom & Emmers- Sommer, 2015; Segrin & Nabi, 2002).

Këto janë disa nga studimet e shumta mbi ndikimet që ka media mbi 
pritshmëritë e të rinjve për jetën reale. Mendoni për revistat, muzikën dhe 
librat komercialë, që pëlqehen nga njerëzit, që gjithashtu i bëjnë jehonë 
modelit të dashurisë me shikim të parë, ku nuk ka erë të keqe goje dhe ku 
çdo çast me partnerin është i mrekullueshëm. Ah, madje këto çifte duket 
sikur nuk shkojnë kurrë në punë.

Ky kapitull na kërkon të shohim se si ta përdorim median për të qenë ata që 
jemi, pra në identitetin tonë të vërtetë, me veten tonë, me të tjerët dhe me 
shoqërinë në tërësi. Do të zbulojmë mënyrat se si e përdorim ne identitetin 
tonë dhe identitetin e të tjerëve për të arritur qëllime të caktuara, se si 
ndikojnë mesazhet mediatike në vetëvlerësimin dhe njohjen e vetes. Bazuar 
në studimin e sipërpërmendur, mund të na duhet gjithashtu të rishikojmë se 
çfarë do të thotë, në të vërtetë, jetë në çift në botën reale. Në një studim që 
unë kam bërë vetë dhe ku asnjëra nga palët, as unë dhe as pjesëmarrësit në 
studim, nuk e njihnin njëri-tjetrin, tek romanca përfshihej edhe mirëkuptimi 
mes çiftit se kush duhet t’i nxirrte enët e lara nga lavastovilja.

VLERAT E INTEGRUARA NË MESAZHET E MEDIAVE

Le të lexojmë këtë postim blogu të vitit 2014 nga studentja “Caylee P.” dhe të 
shohim nëse gjejmë në të ndonjë gjë të ngjashme sa u përket pritshmërive 
që na vendos media për jetën reale:

“Fatkeqësisht njerëzit priren t’i besojnë idesë 
hollivudiane të marrëdhënies së përsosur”, 
është shprehur autori i këtij studimi për 
gazetën britanike ‘Telegraph’ (Alleyne, 2008). 
“Kjo thjesht nuk është e vërtetë. Njerëzve iu 
duket se nëse marrëdhëniet e tyre nuk janë si 
në ndonjë film hollivudian, atëherë ato nuk 
kanë vlerë”. Studime të tjera me të rinj kanë 
parë tek ata pritshmëri të ngjashme jorealiste 
për romantizmin dhe për martesën në jetën 
reale që bazohen te romantizmi i filmave – me 
nocione të idealizuara sipas të cilave dashuria 
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Kur isha fëmijë, e vetmja gjë që mezi prisja të bëja ishte të rritesha. 
Nisur nga mënyra se si i paraqiste media gjimnazistët, po vdisja fare të 
përjetoja të gjitha gjërat që kisha parë në filma dhe në televizor. Me gjithë 
këtë material mediatik, më ishte mbushur mendja se mund të isha ajo e 
veçanta në një milion njerëz dhe të bëhesha një këngëtare sensacionale 
e muzikës pop me identitet të fshehtë si ‘Miley’... tek seriali “Hannah 
Montana”, duke bërë gjithmonë nga ana tjetër një jetë normale. Po kështu, 
pata besuar se do të njihesha me një djalë të mrekullueshëm, ndoshta në 
ndonjë kompleks turistik për ski si në filmin “High School Musical” dhe 
se do të kishim një marrëdhënie të përsosur, si personazhet ‘Troy’ dhe 
‘Gabriella’. Arrita të qëndroja e mbërthyer pas këtyre perceptimeve të 
rreme për vite me radhë derisa bota reale më goditi si me shpullë fytyrës 
dhe më tregoi se jeta nuk është aq e lehtë dhe e përsosur siç shfaqet në 
ekranin televiziv. 

      (Caylee P., 2014, paragrafi 1)

Mesazhet mediatike shërbejnë për të na bërë më socialë në mënyrën se si 
jemi dhe si mendojmë. Kjo është e vërtetë, apo jo? Nga media marrim lloj-lloj 
idesh se si të sillemi me miqtë ose se si të vishemi, si të bëjmë një shaka apo 
si të vallëzojmë në një mënyrë të caktuar. Është tashmë krejt e zakonshme 
që të shohësh video në ‘YouTube’ apo në një fotografi në ‘Instagram’ për 
hollësi të mënyrës se si të jetosh jetën. Nuk është e habitshme për Caylee 
P. dhe mijëra studentë të përfshirë në hulumtimin e përmendur në fillim të 
kapitullit, që atë që presin nga dashuria e vërtetë ta mësojnë gjithashtu nga 
filmat romantikë.

TEORIA KOGNITIVE SOCIALE

Në të vërtetë, ne mësojmë nga media. Siç parashtron teoria kognitive sociale 
e komunikimit masiv e Albert Bandura (2001), ne nuk jemi thjesht marrës 
pasivë të materialit mediatik, pasi ne angazhohemi me të, reflektojmë mbi 
të dhe mësojmë prej tij. Ne mësojmë për vlerat, për idetë dhe për besimet e 
ndryshme përmes medias dhe kjo ndikon në perceptimin dhe vlerësimin që 
kemi për veten tonë.

Bandura thekson se njerëzit mësojnë sjellje të ndryshme nëpërmjet 
vëzhgimit, modelimit dhe motivimit siç është përforcimi pozitiv. Pra, kur 
shohim që sjelljet e të tjerëve shpërblehen ose ndëshkohen, kjo na bën të 
mësojmë prej tyre dhe të jemi edhe më të bindur për zgjedhjen e sjelljeve të 
caktuara. Kështu, kur fëmijët shohin që heroi televiziv arrin atë që do duke 
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luftuar me çdo kundërshtar (dhe që gjithmonë fiton), nuk do të ishte çudi 
që ajo që mësojmë është se problemet zgjidhen me luftë dhe se lufta të çon 
drejt suksesit. 

Teoria kognitive sociale thekson se njerëzit mësojnë nëpërmjet modeleve 
sociale – duke parë të tjerët në situata sociale; kjo është më pak e lodhshme 
dhe më pak e rrezikshme sesa të mësuarit duke provuar e duke gabuar në 
jetën reale. Është normale të mësosh nga sukseset dhe dështimet e të tjerëve. 
Bandura vuri në dukje se media na e bën të lehtë ndërtimin e modeleve 
sociale, pasi personazhet shfaqen me tipare të caktuara personaliteti, me 
role sociale si edhe me mënyra të ndryshme të jetuari. Konsumatorët e 
medias shohin dhe mësojnë nga këto modele. Ne duam t’i riprodhojmë ato 
modele kur e shohim se si shpërblehen ata në media.

Masmedia paraqet një sjellje ose një mënyrë të jetuari dhe këto paraqitje 
na tërheqin vëmendjen nëpërmjet rëndësisë, kompleksitetit, funksionalitetit 
dhe faktorëve të tjerë. Bandura argumenton se ne e mbajmë mend modelin 
mediatik nëpërmjet portretizimeve të përsëritura dhe të thjeshtuara në 
shfaqje televizive, reklama, revista dhe në mënyra të tjera. Në momentin 
që e fiksojmë si model, përpiqemi të prodhojmë të njëjtin standard në jetën 
tonë, të motivuar nga çdo reagim vetëkënaqësie që marrim kur përpiqemi të 
riprodhojmë modelet e masmedias që kemi parë.

Ja si e përmbledh Bandura fuqinë bindëse dhe mbresëlënëse të modelimit si 
një mënyrë për të bindur konsumatorët se edhe ata mund të marrin atë që 
premton media:

Kështu, pirja e verës së një marke të caktuar ose përdorimi i një shampoje 
të caktuar fiton admirimin dhe dashurinë e njerëzve të bukur, rrit 
rendimentin në punë, na bën ta shohim veten si më mashkullorë, si 
individë origjinalë, qetëson nervat e trazuara, i hap rrugën mirënjohjes 
sociale dhe reagimeve miqësore nga të panjohurit, si dhe ngjall një lloj 
ngrohtësie mes bashkëshortëve.

(fq. 283)

Ky cikël i vëmendjes, ruajtjes, prodhimit dhe motivimit është në qendër të 
modelit kognitiv social. Problemi, natyrisht, është se konsumimi i tepërt 
i masmedias çon në qëllime jo të shëndetshme dhe aspirata jorealiste 
në botën reale dhe ndonjëherë edhe në përvetësimin e mënyrave jo të 
shëndetshme të të menduarit. [Për shembull, një studim nga van Oosten, 
Peter dhe Valkenburg (2015) del në përfundimin se “të parit e videove 
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muzikore nga artistë meshkuj dhe me përmbajtje seksuale rrit dhe bën më të 
pranueshëm ngurrimin simbolik femëror (d.m.th. nocioni që gratë u thonë 
‘jo’ marrëdhënieve seksuale kur në fakt nënkuptojnë se ‘po’) mes vajzave 
adoleshente, por jo mes djemve adoleshentë”) (fq. 986).]

Kështu, fillojmë të mendojmë se versionet e idealizuara të medias janë të 
arritshme, janë reale. Megjithatë, e mira e teorisë kognitive sociale është 
se duke krijuar modele sjelljesh pozitive, si përshembull duke promovuar 
mesazhe kundër duhanpirjes në filma, paraqitjet mediatike mund të 
promovojnë sjelljet pozitive në jetën reale. Shumë fushata të shërbimeve 
publike në fushën e shëndetit bazohen pikërisht në këtë ide, sipas të cilës 
rezultatet pozitive nga paraqitjet mediatike mund ta nxisin audiencën që në 
jetën reale të përpiqet të prodhojë të njëjtat rezultate. 

Çfarë keni mësuar nga modelet e masmedias? A ka ndonjë personazh 
televiziv, nga sjellja e të cilit apo të cilës keni mësuar diçka që doni ta imitoni 
apo ta shmangni? 

Trupi Ideal  Teoria e Bandura-s shpjegon ciklin e përforcimit të konceptit 
të trupit të hollë për femrat dhe trupit plot muskuj për meshkujt si koncepti 
i trupit ideal i paraqitur në media. Sigurisht që të njëjtën gjë mund ta themi 
edhe për një sërë tiparesh të tjera të trumpetuara nga media, duke nisur nga 
pasuria, bukuria e deri tek aftësia fizike.

Në këtë shembull, ky lloj përforcimi ndodh përmes portretizimeve të 
suksesshme, pozitive, si në rastin e portretizimit të femrave elegante që 
shpërblehen – ato “janë më të pëlqyerat, kanë më shumë gjasa të kenë 
marrëdhënie romantike dhe më pak gjasa të përfundojnë objekt talljesh”, 
janë shprehur studiueset  Dana Mastro dhe Andrea Figueroa-Caballero 
(2018, fq. 323). Shtoju këtyre shpërblimeve edhe mesazhet mediatike që 
bëjnë bashkë personazhet mbipeshë ose obezë me shmangien e tyre nga 
shoqëria dhe rezultatet negative si “kanë më pak gjasa të lëvdohen dhe më 
shumë gjasa për t’u fyer” dhe pasojat sociale janë të qarta.

Mastro dhe Figueroa-Caballero hulumtuan programet e televizionit 
amerikan përgjatë një jave, duke përfshirë 1254 personazhe nga 89 programe. 
Ata arritën në përfundimin se: “Gratë në televizor sa vijnë e bëhen më të 
dobëta. Personazhet më të dobëta ishin më tërheqëse se personazhet 
mbipeshë. Ato pak  personazhe obeze ose mbipeshë që dilnin shpreheshin 
jo edhe aq qartë, nuk ishin edhe aq të zgjuara dhe kishin më shumë gjasa për 
t’u bërë objekt talljesh sesa personazhet më të dobëta” (fq. 320).
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Fuqia e mesazheve mediatike për të shërbyer si 
mjete socializimi është një fuqi reale. Për shkak të 

portretizimeve perëndimore të peshës trupore 
ideale për gratë, vajzat e reja pakistaneze që 
morën pjesë në një studim të vitit 2011 për gratë 
po e ndryshonin mënyrën e të ushqyerit dhe 
identitetin e tyre kulturor për t’iu përshtatur 
këtij ideali mediatik. “Tradicionalisht, identiteti 

për femrat pakistaneze nuk lidhej edhe aq me 
trupin sesa me familjen, me shoqërinë dhe me 

marrëdhëniet me të tjerët, ndryshe nga modelet 
kulturore perëndimore që e lidhin qartësisht identitetin 

me veten/trupin e tyre,” kanë shkruar studiues si Zain-Ul-Abideen e të 
tjerë (2011). Autorët vënë në dukje se në Pakistan “identiteti... përjetohet 
në mënyrë individuale dhe kolektivisht përmes trupave të mirëushqyer të të 
tjerëve, jo përmes trupit tënd” (fq. 134).

Një reklamë televizive për drithërat ‘Special K Chocolatey Delight’ është 
shembull i një mesazhi mediatik që mbështet trupin e dobët si trupin 
ideal. “Në këtë reklamë shihet një grua që është duke parë në televizor 
një film horror dhe duket qartë se po frikësohet nga ajo që po sheh. Zëri i 
plotfuqishëm i reklamës thotë se bëhet fjalë pikërisht për atë “momentin e 
rrezikshëm të natës, ku njeriu bie viktimë e tundimeve të çokollatës që të 
zë pritë në kuzhinë”, shkruan Vanessa Reimer dhe Rukhsana Ahmed (2012, 
fq. 12). Mesazhi? Paaftësia për ta mbajtur trupin të hollë është, me sa duket, 
krejtësisht e rrezikshme. 

Të jetosh me aftësi të kufizuara  Për personat me aftësi të kufizuara, 
portretizimet në media janë në përgjithësi stigmatizuese dhe negative. Ata 
shfaqen të varur nga personeli mjekësor për të marrë shërbime shëndetësore 
ose të varur nga shoqëria, vënë në dukje studiueset e komunikimit Lingling 
Zhang dhe Beth Haller (2013) në përfundimet e tyre studimore. Në rastet 
kur personat me aftësi të kufizuara shfaqen pozitivisht në masmedia, atëherë 
ata shfaqen si “gjysmakë” ose si “supermenë», sepse ata kanë arritje që nuk 
priten ose jetojnë një jetë normale ashtu si njerëzit që nuk i kanë këto aftësi 
të kufizuara» (fq. 321).

Në studimin e tyre mbi ndikimin e portretizimit mediatik në formimin e 
identitetit të personave me aftësi të kufizuara, Zhang dhe Haller zbuluan 
se edhe pse personat me aftësi të kufizuar i shihnin si joreale dhe të 

Fuqia e 
mesazheve 

mediatike për të 
shërbyer	si	mjete	
socializimi është 

fuqi reale. 
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ekzagjeruara paraqitjet si ‘gjysmakë’, ata kishin “më shumë gjasa të zhvillonin 
një identitet pozitiv dhe të sigurt për veten kur shihnin në media histori 
arritjesh të individëve me aftësi të kufizuara” (f. 330).

Dy autorët citojnë studime të mëparshme që tregojnë se stereotipet negative të 
mediave për njerëzit me aftësi të kufizuara mund t’ua dëmtojnë aspiratat dhe 
rendimentin deri në atë pikë sa persona me aftësi të kufizuar të një komuniteti 
të caktuar ta mohojnë statusin e tyre si persona me aftësisë së kufizuar apo të 
përpiqen ta fshehin atë për shkak të frikës nga gjykimet negative. Për të parë 
një shembull të një personi që zgjedh ta shkruajë vetë historinë  e tij përmes 
një blogu personal rreth jetesës me aftësi të kufizuara, shikoni ‘The Squeaky 
Wheelchair’ (http://www.thesqueakywheelchairblog.com/).

Shikoni	 edhe	 një	 herë	 dhe	 reflektoni	 mbi	 secilin	 fragment	 mediatik	 të	 Critical	
Media	Project	[Projektit	të	Medias	Kritike]	që	ka	të	bëjë	me	aspekte	të	ndryshme	të	
identitetit	si:	mosha,	klasa	shoqërore,	aftësia	e	kufizuar,	gjinia,	LGBTQ,	raca,	etnia	
dhe	feja.	Janë	shembuj	të	shkëlqyer	dhe	shoqërohen	me	pyetje	për	diskutim.	Shihni	
criticalmediaproject.org.

Të parit e identiteteve të tjera Mesazhet mediatike mund të tregojnë 
një tjetër pamje të jetës dhe të ofrojnë një perceptim të ndryshëm në këtë botë 
interesante ku jetojmë e që ndryshon vazhdimisht. Të parit e identiteteve të 
tjera në media mund të na ndihmojë të njohim e të mësojmë edhe për të 
tjerët që nuk janë si ne.

Portretizimi mediatik i personave LGBTQ është bërë më i zakonshëm në 
prodhimet mediatike të SHBA, duke shënuar nivelin rekord prej 8.8 për qind 
të personazheve të serialeve televizive në rolin e një personi LGBTQ, sipas 
raportit të GLAAD [Gay&Lesbian Alliance Against Defamation - Aleanca 
Gei dhe Lesbike kundër Shpifjes)] për periudhën 2018–2019. Serialet 
si‘Pose’ [Poza], ‘American Horror Story’ [Histori amerikane horrori], ‘Queer 
as Folk’ [Të çuditshëm si njerëz], Now Apocalypse [Tani apokalips], GLOW 
[Gorgeous Ladies of Wrestling, (Zonjat e Bukura të Mundjes)] dhe Orange is 
the NewBlack [Portokallia është e zeza e re] ofrojnë gjerësisht përfaqësime 
të personave LGBTQ.

Për herë të parë, personat LGBTQ me ngjyrë tejkaluan në numër personat 
LGBTQ të bardhë në programet e transmetuara televizive, ndërkohë që u 
vunë re edhe 26 personazhe transgjinore në total në të gjitha platformat. 
Sa i përket racës dhe përkatësisë etnike, 44 për qind (373 nga 857) e 
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personazheve me role të qëndrueshme në skenarët e serialeve televizive 
në kulmin e hapësirës kohore të shikueshmërisë ishin persona me ngjyrë, 
raportoi GLAAD.

Reality TV  shfaq një realitet që shumë prej nesh nuk e njohim. Programet 
duken që kanë skenarë të shkruar paraprakisht dhe që janë të sajuara enkas. 
Megjithatë, ka edhe alternativa të tjera që e shfaqin realitetin siç është në 
të vërtetë; si për shembull programet radiofonike publike ‘Snap Judgment 
[Gjykim i menjëhershëm]’ ose ‘This American Life [Kjo jetë amerikane]’ - që 
të dyja këto programe kanë dialog, tinguj natyrorë dhe histori të pasajuara, 
që shfaqin paqartësinë dhe pasigurinë e jetës reale.

KRIJIMI I PËRMBAJTJES SI FORMËSIM I IDENTITETIT

Krijimi i përmbajtjes nga të rinjtë është tashmë pjesë e formimit dhe e 
shprehjes së identitetit të tyre. Në fakt, procesi i formimit të identitetit sot 
lehtësohet si nëpërmjet mediave të reja, ashtu edhe nga ato vetë – nëpërmjet 
lojrave, të krijuarit, të provuarit dhe të gabuarit, improvizimit, reagimeve 
dhe reflektimit, siç e kanë eksploruar David Buckingham (2008) dhe të tjerë.

Mediat e reja po integrohen në mënyrë kaq të përsosur në jetën e përditshme 
të adoleshentëve dhe të të rinjve, saqë së shpejti dallimet midis vetes tënde 
“të vërtetë” dhe versionit tënd mediatik do të bëhen të padukshme, vënë në 
dukje studiueset Sandra Weber dhe Claudia Mitchell (2008). Këto studiuese 
kanë mbledhur shembuj të krijimit të përmbajtjeve të reja mediatike nga 
grupe të ndryshme të rinjsh në Mbretërinë e Bashkuar, në Kanada dhe në 
Afrikën e Jugut. Këta shembuj përfshinë video dhe fotografi nga të rinjtë në 
lidhje me gjininë, dhunën dhe seksualitetin, si dhe materiale të hollësishme 
në faqet e tyre personale të internetit.

Puna e Weber-it dhe Mitchell-it tregoi se ndërtimi i identitetit përfshin 
krijimtari mediatike në frymën e improvizimit dhe të eksperimentimit, pa 
udhëzime të ngurta dhe pa iu përmbajtur rreptësisht një zhanri të caktuar, 
në mënyrë që mesazhet të krijohen për t’iu përshtatur konteksteve dhe 
situatave të ndryshme. A ngjan kjo me mënyrën se si e krijoni ju materialin 
mediatik - jo të kufizuar me rregulla strikte, por të lirë për të gjetur mënyra 
të reja për t’u shprehur? Kur krijojmë përmbajtje, detyrohemi të mendojmë 
se si duam të prezantohemi dhe kjo na detyron ta mendojmë edhe një herë 
se kush jemi. Prodhimi i përmbajtjes i ndihmon njerëzit të shohin veten dhe 
mënyrën se si përfaqësohen, ndërsa “zgjedhjet dhe proceset që ata përdorin 
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i zbulojnë dhe i identifikojnë ata në mënyra të tilla sa edhe ata vetë mund 
të mos e kuptojnë” (fq. 41). Gjithashtu, përgjigjet e audiencës dhe reagimet 
ndaj mesazheve të tyre mediatike ndikojnë më tej te mënyra se si e shohim 
veten dhe se si mendojmë se na shohin të tjerët.

Duke klikuar, duke postuar dhe duke dërguar mesazhe në formë teksti 
përmes platformash dixhitale që vazhdimisht ndryshojnë, të rinjtë po 
i përziejnë zhanret, duke bashkuar ide, aktivitete dhe imazhe të vjetra në 
forma të reja, duke ia ndryshuar pamjen, në mos thelbin, ndërveprimit 
shoqëror dhe duke tjetërsuar mënyrën se si e shohim veten dhe njëri-tjetrin. 

(fq. 44)

Ndërkaq, siç vë në dukje Buckingham në shkrimin e 
tij mbi formimin e identitetit dhe mediat e reja, 
“pyetjes se, nëpërmjet syve të kujt e shohim veten 
dhe gjuhën e kujt përdorim për t’u shprehur, nuk 
i jepet aq lehtë përgjigje” (Weber&Mitchell, fq. 
41). Kjo është një ide shumë e rëndësishme – 
kë keni ndër mend kur krijoni? Gjuhën dhe 
shprehjen krijuese të kujt përvetësoni kur 
krijoni?

TEORIA E IDENTITETIT SOCIAL

Ndjesia që ka njeriu për veten, koncepti për të, i bazuar pjesërisht te 
përkatësia në grupe të caktuara njihet si teoria e identitetit social. Kjo teori 
përshkruan rolin e vetëkonceptimit dhe proceset e të menduarit që vijnë 
bashkë me të, si dhe besimet që lidhen me të qenit pjesë të një grupi, që 
mund të jetë një klasë shoqërore apo një grup etnik, një ekip futbolli apo një 
komunitet lojtarësh të video-lojërave.

Me kalimin e viteve, kjo teori është zgjeruar, duke përshkruar edhe disa 
nënkategori dhe duke përfshirë lidershipin në grup, marginalizimin dhe 
protestat sociale. Një gjë e rëndësishme që duhet të dinë përdoruesit e 
mediave dixhitale është se njeriu gjen mënyra për të formuar identitetin e vet 
përmes komuniteteve në internet. Për shembull, ne mund të kontribuojmë 
në një blog që ka një terminologji dhe stil të veçantë të të folurit që tregon 
anëtarësim në një grup të caktuar (Hogg, 2016). Edhe njëanshmëria është 
pjesë e identitetit social që kontribuon në një ndarje që e shohim gjithmonë 
e më shumë në disa vende mes liberalëve dhe konservatorëve, pasi njerëzit 

Kur 
krijojmë 

përmbajtje,	
detyrohemi të 

mendojmë se si duam 
të prezantohemi dhe 

kjo na detyron të 
mendojmë se kush 

jemi.



238    Kapitulli 10

Seeking Connection
Credit: Ryan Lewis
Në kërkim të lidhjeve
Kreditet: Ryan	Lewis
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gjejnë persona të tjerë me ideologji të ngjashme që ua përforcojnë edhe më 
shumë pikëpamjet që kanë (Mason &Wronski, 2018).

Seeking Connection
Credit: Ryan Lewis

VOX DISCIPULI

Sa u përket mediave sociale, ndjek miqtë e mi dhe ata janë pak a shumë si unë. 
Kjo	 forcon	 karakteristikat	 e	 ekzistencës	 sime	dhe	unë	 vetë	 bëhem	më	 i	 polarizuar.	
Gjithashtu,	duke	qenë	 se	 luaj	basketboll,	 shoh	 shumë	prej	 çasteve	më	 të	 spikatura	
të	ndeshjeve	të	basketbollit	në	‘YouTube’	mbrëmjeve	pas	ndeshjeve	profesionale	ose	
ndeshjeve	të	universitetit.	I	shoh	për	argëtim.	Është	bukur	të	shohësh	dikë	që	bën	atë	
që	bëj	unë,	por	10	mijë	herë	më	mirë	sesa	unë.	–	Will,	18	vjeç

Identiteti i lojërave Të luajturit e video-lojërave me shumë lojtarë 
është kthyer në një lojë popullore për shumë arsye, në mos për gjë tjetër, 
ngaqë është një aktivitet shumë social, siç mund ta dini. Të jesh në gjendje 
të koordinosh dhe të luash video-lojëra në kohë reale me miq dhe të njohur, 
me secilin lojtar apo lojtare në hapësirën e tij ose të saj personale është 
diçka e përshtatshme dhe zbavitëse. Bota imagjinare e video-lojërave u lejon 
lojtarëve të paraqiten si persona të ndryshëm. Nuk është për t’u habitur, 
pra, që lojtarët të sjellin me vete identitetin e tyre në kulturën e të luajturit 
video-lojëra, ndoshta duke arritur të përforcojnë kështu identitetet e tyre të 
jetës reale nëpërmjet video-lojërave. “Në këto mjedise dinamike në internet 
ndikojnë shumë vlerat dhe normat mbizotëruese të jetës reale që vetë lojtarët 
mbartin me vete gjatë lojës” (Todd, 2012; Todd, 2015, fq. 66).

Dhuna në media është një faktor rreziku për sjellje agresive në jetën reale, 
por nuk është i vetmi faktor dhe nuk është aq i madh sa pretendojnë shumë 
kritikë të medias. Studimet janë të përziera sa i përket lidhjes midis të parit 
të dhunës në ekran dhe shfaqjes së dhunës në jetën reale. Përsa i përket 
agresivitetit dhe dhunës, ka dëshmi se luajtja e video-lojërave të dhunshme 
lidhet me rritjen e agresivitetit (American Psychological Association 
Resolution, 2015). Ndërkaq, siç u parashtrua në Kapitullin 7, një lidhje 
apo korrelacion mes të dyjave nuk do të thotë shkak-pasojë. Studiuesit 
bien dakord se ekspozimi ndaj dhunës në media, duke përfshirë këtu edhe 
dhunën në televizion, rrit qëndrimet armiqësore dhe agresive në jetën reale, 
si dhe sjell humbjen e ndjeshmërisë se konsumatorëve ndaj përmbajtjeve të 
dhunshme. Ekziston një lidhje ndërmjet përmbajtjes së dhunshme mediatike 
dhe agresivitetit social, por sa e madhe apo e vogël është kjo lidhje mbetet 
ende e paqartë (për një përmbledhje të studimit, shih Phillips, 2017).
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Aspekti social i të luajturit video-lojëra do të thotë se edhe elementet e 
shëmtuara të shoqërisë janë pjesë e kulturës, duke përfshirë këtu edhe 
seksizmin, përdhunimin dhe racizmin si pjesë reale dhe të dokumentuara të 
botës së video-lojërave. Përshembull, personazhet femra shpesh shfaqen si 
të hiperseksualizuara, si viktima dhe si të nënshtruara (shembuj, Consalvo, 
2012; Fox&Tang, 2014).

Në fakt, një shembull i racizmit në komunitetin e video-lojërave çoi në 
krijimin e një forme të re gazetarie. Në një shkrim që e nxori në pah këtë 
dukuri, një lojtar që luante lojën ‘Jedi Knight II: Jedi Outcast’, i njohur me 
nofkën “Always Black”, shkroi për racistin në jetën reale kundër të cilit luante 
(përdoruesi i ‘Reddit’ me emrin ‘HolyTryst’, rreth vitit 2012). Shkrimi i tij, i 
postuar në orën 4:06 të mëngjesit më 22 shtator 2004, me një epitet racist në 
titull, qe fillesa e një stili të shkruari që tani njihet si New Games Journalism 
[Gazetaria e Lojërave të Reja] (Bitmob, 2009). Stili është shumë personal 
dhe fokusohet në përshkrimin e ndjesive që ke kur e luan atë video-lojë. 
Nëpërmjet këtij stili përshkruhet hollësisht përvoja subjektive e të luajturit 
të një video-loje të caktuar dhe përfshin ndërveprimet me lojtarët e tjerë 
dhe komentet e tyre. Këtu mund të përmendim edhe ngjarje jashtë hapësirës 
virtuale që ndikojnë në video-lojë (Bitmob, 2009). Gazetaria e Lojërave të 
Reja është krahasuar me gazetarinë e udhëtimeve pasi e çon audiencën në 
një botë tjetër që autori duhet ta vizitojë.

Shikoni se si “Always Black” na vendos me mjeshtëri në momentin e 
përballjes gjatë video-lojës me një të huaj diku në botë, i cili po e ngacmonte 
me epitete raciste për ta shpërqendruar që ai të mos lëvizte dhe të mos 
reagonte si duhet:

E shihni se ku ka shkuar puna? Nuk kemi të bëjmë thjesht me një lojë të 
parëndësishme që luhet në një çast zbrazëtie, pasi kjo është një betejë e 
mirëfilltë e së mirës kundër së keqes. Nuk ka të bëjë me ‘Star Wars’  apo 
me ‘Jedi Knights’  apo me ndonjë nga vogëlsirat që kanë të bëjnë me 
mënyrën se si luhet kjo video-lojë. Unë luajta sipas ‘rregullave’, ndërsa 
ai jo. Kjo më bën mua ‘të mirin’, kurse atë ‘të keqin’.  Por ky është edhe 
realiteti, d.m.th. nuk dihet se kush do të dalë fitues. Nuk ka asnjë skenar 
apo plan që të përcaktojë triumfin e mundshëm të të mirit (ky jam unë), 
nuk ka asnjë ‘rend natyror’ të një universi imagjinar dhe as që shtrohet 
dyshimi për ndonjë ‘ekuilibër’ përfundimtar. Thjesht jemi vetëm unë dhe 
ai, drita dhe errësira, në një garë të mirëfilltë midis të dyve. 

(HolyTryst, rreth vitit 2012, paragrafi 50) 
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Media Sociale dhe Vetëvlerësimi  Mediat sociale kontribuojnë 
shumë në mënyrën se si e kuptojmë veten dhe identitetin tonë. Shumë njerëz 
përdorin llogari të ndryshme në mediat sociale për qëllime të ndryshme dhe 
në mënyra të ndryshme. Kështu, njërën për shembull mund ta përdorin për 
t’u lidhur me të afërmit, një tjetër për ndërveprime të përditshme me miqtë 
në jetën reale dhe një të tretë për të zgjeruar rrethin e tyre social dhe për të 
krijuar miqësi të reja. Ekzistenca e llogarive të rreme ose të padëshiruara 
në ‘Instagram’, të ndara vetëm me miqtë më të ngushtë të përdoruesve, ku 
përdoruesit mund të shfaqen origjinalë siç janë dhe pa u impostuar, është 
një shembull që tregon se njerëzit përdorin platforma të ndryshme për të 
shfaqur identitete të ndryshme.

Ne i përdorim mediat sociale, video-lojërat, blogjet dhe media të tjera të reja 
për të shprehur identitetin. Nga ana tjetër, identitetet tona ndikohen dhe 
formohen nga reagimet që marrim në internet.

Mediat e reja kanë si potencial ushqyes, ashtu edhe potencial negativ (James 
et al., 2009). Nga njëra anë, mediat e reja ofrojnë mundësi unike, si lojërat 
virtuale, që u lejojnë përdoruesve të formojnë identitetin e tyre dhe të 
shprehin pjesë të ndryshme të tyre në një mjedis të përbërë nga një grup 
ku gjejnë mbështetje. Në atë hapësirë, përdoruesit mund të angazhohen 
në vetëreflektim dhe të marrin reagime të dobishme. Nga ana tjetër, duke 
e ekspozuar identitetin me qëllim për të marrë reagime, identiteti në fjalë 
rrezikon të sulmohet, të përqeshet ose të bëhet kaq i varur nga të dhënat që 
merr në internet nga të tjerët, sa rezultati është “varësia e pashëndetshme 
nga reagimet dhe lidhjet me të tjerët” (fq. 33). Mund të mësohemi aq shumë 
me reagimet e grupit sa të mos mendojmë më për veten.

Përdorimi i medias na e bën të lehtë një cikël të vazhdueshëm të formimit, 
idealizimit, mbështetjes dhe kritikës së procesit të krijimit dhe rikrijimit të 
identitetit. Siç shprehet redaktori i Cyberpsychology, Behavior, and Social 
Networking [Kiberteknologjia, Sjellja, dhe Rrjetëzimi Social] (një revistë 
që nuk ekzistonte para vitit 1998): “Media sociale funksionon si “një film 
çastesh të bukura të jetës së një personi, në vend që të jetë një pasqyrim i 
vërtetë i jetës së tij të përditshme.” (Wiederhold, 2018).

Njerëzit që shpenzojnë më shumë kohë në Facebook janë njerëz me 
vetëvlerësim më të ulët, të cilët kërkojnë të kompensojnë pamjaftueshmërinë 
e marrëdhënieve në jetë reale. Ky ishte përfundimi që nxori një studim 
(Bergagna&Tartaglia, 2018). Në këtë hulumtim,  studiuesit zbuluan se si 
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meshkujt, ashtu edhe femrat me vetëvlerësim më të ulët, ishin më të prirur 
për të bërë krahasime sociale të vetes me të tjerët, kështu që nuk është 
habi që ata shpenzonin më shumë kohë në Facebook. Në një studim tjetër 
(Chou&Edge, 2012) u pa se ata që shpenzonin më shumë kohë në Facebook 
se sa bashkëmoshatarët e tyre pranonin se të tjerët ishin në fakt më të lumtur 
se ata vetë dhe jetonin më mirë. 

Kapitali Social  Një nga arsyet pse njerëzit marrin pjesë në mediat sociale 
është mundësia që u jepet për të ndërtuar marrëdhënie shoqërore. Ne e 
rrisim kapitalin tonë social kur angazhohemi me sukses në mediat sociale. 
Kapitali social ka të bëjë me rrjetet e marrëdhënieve që kemi, të cilat janë 
të ndërtuara mbi bazën e reciprocitetit dhe ngjashmërive në identitet, mbi 
bazën e mirëkuptimit, normave dhe vlerave. Ne ndërtojmë lidhje, falë të cilave 
mund të marrim informacione për një vend pune apo një letër rekomandimi. 
E përforcojmë identitetin nëpërmjet prezantimit në internet në një blog 
personal apo në profilin tonë. “Premisa e nocionit të kapitalit social është 
mjaft e thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë: investim në marrëdhënie sociale duke 
pritur në këmbim disa përfitime,” ka vënë në dukje sociologu Nan Lin (2001, 
fq. 30). Në studimin e Lin theksohet se njerëzit që njohim ndikojnë pa aq 
shumë sa edhe ajo çfarë dimë në formimin e përvojës sonë në shoqëri. Me 
mediat e reja, mundësia jonë për t’u lidhur me të tjerët është gjithnjë e më e 
madhe, duke e zgjeruar rrethin e “të njohurve” gjithnjë e më shumë.

Për të ndërtuar kapitalin tonë social, ne përdorim lidhje 
sociale direkte dhe indirekte (si për shembull miq 

të miqve ose ndjekës në mediat sociale që nuk 
i kemi takuar kurrë, por që i njohim përmes 
ndjekësve të tjerë). Burimet e kapitalit social 
përfshijnë pasuri, pushtet, reputacion dhe 
rrjete; aksesi në këto burime e bën kapitalin 
social të vlefshëm për t’iu vënë pas.

Lin shprehet se rrjetëzimi virtual po krijon një 
ndryshim që nuk është parë më parë në rrjedhën e 

informacionit dhe në mënyrat se si ushtrohet ndikimi: 
“Mendoj se jemi me të vërtetë dëshmitarë të një rritjeje 

revolucionare të kapitalit social, siç reflektohet nga rrjetet kibernetike. Në 
fakt, jemi dëshmitarë të një epoke të re ku kapitalit social do t’i mbivendoset 
së shpejti kapitali personal për sa i përket rëndësisë dhe efektit” (fq. 45). 

Ne e rrisim 
kapitalin 

tonë social kur 
angazhohemi me 
sukses në mediat 

sociale.
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Marrëdhëniet Parasociale Twitter dhe media të tjera sociale mund 
të përdoren si një formë e kapitalit social që e ngre statusin e mbajtësit 
të llogarisë me rritjen e numrit të ndjekësve. Edhe pse shumë ndjekës të 
rrjeteve sociale mund të mos jenë miq në jetën reale, loja e numrave mund t’i 
shtyjë përdoruesit të shtojnë në llogaritë e tyre këdo, qoftë edhe njerëz krejt 
të rastësishëm. Për disa përdorues, ndjekja e një personi të rëndësishëm ose 
të famshëm u jep një ndjesi intimiteti me një yll të paarritshëm që kuptohet 
që nuk është i vërtetë. Ekziston (sigurisht) një term për këtë: marrëdhënie 
parasociale, të cilat përshkruajnë marrëdhëniet e njëanshme që krijohen 
midis audiencës dhe figurave mediatike (e përshkruar për herë të parë në vitin 
1956 nga Horton dhe Wohl). Me ekspozimin e përsëritur ndaj një personi të 
famshëm, një figure sportive apo një ylli televiziv, audiencat krijojnë lidhje 
përmes të cilave ata i kushtojnë energji emocionale dhe vëmendje një ylli që 
as nuk është në dijeni të ekzistencës së tyre.

Intimiteti i mediave sociale, në të cilat personat e famshëm janë pothuajse 
të detyruar të postojnë hollësi dhe fotografi personale për të mbledhur 
adhurues, ofron një thellim të kësaj marrëdhënieje. Edward Schiappa dhe 
kolegët (2005), kanë vënë gjithashtu në dukje, në përfundimet e studimit 
mbi këtë temë, se truri i njeriut priret t’i përpunojë përvojat mediatike njësoj 
si përvojat e jetës reale. Jeta e ndërmjetësuar dhe jeta reale prodhojnë të 
njëjtat reagime kognitive dhe reagime në sjellje.

Schiappa dhe kolegët shkruajnë:

Në një mjedis të pasur mediatik, njerëzit mund të arrijnë të “njohin” më 
shumë njerëz në mënyrë parasociale sesa drejtpërdrejt përmes kontaktit 
ndërpersonal. Të pakët janë ata që kanë kontakte të drejtpërdrejta me 
Presidentin e Shteteve të Bashkuara, por pothuajse çdokush në botë ka 
mendime të palëkundshme për personin që e mban atë post. Shumica 
e përdoruesve të medias formojnë qëndrime dhe bindje për shumë 
politikanë, sportistë, gazetarë dhe artistë, me të cilët kontakti që kanë 
pasur ka qenë vetëm përmes masmedias.

(fq. 95) 

Anonimiteti  Mediat sociale, blogjet, video-lojërat dhe botët e tjera të 
internetit na japin mundësi për të eksperimentuar dhe për të eksploruar 
shprehjen e identitetit tonë. Anonimiteti u lejon përdoruesve të provojnë 
parreshtur të shfaqin personalitete të ndryshme të vetvetes. Anonimiteti 
gjithashtu na jep mundësi për diskutime rreth temave të cilat mund të jenë 
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të vështira të diskutohen, si për shembull identiteti gjinor apo seksual, pa 
u ekspozuar. Ai u jep mundësi përdoruesve që vuajnë nga depresioni ose 
probleme të tjera shëndetësore të gjejnë informacione dhe persona të tjerë 
të ngjashëm me të cilët mund të lidhen.

Megjithatë, anonimiteti në internet mund të kultivojë edhe një shkëputje 
të pashëndetshme midis identitetit të jetës reale dhe atij të personit virtual 
në internet. Në internet, ngacmimi dhe kritika e dëmshme ndaj identitetit 
nuk hasin pengesa. Gjithashtu, përdorimi i tepërt i mediave sociale mund 
të çojë në një varësi të pashëndetshme ndaj reagimeve të marra nëpërmjet 
internetit, duke bërë që ato të kthehen në një nevojë për t’i dhënë vetes 
forcë. Ndërkohë, një gjë e tillë mund ta bëjë më të lehtë ngacmimin e 
tjetrit. Për shembull, një në pesë adoleshentë suedezë ka raportuar se ka 
qenë i ekspozuar ndaj ngacmimeve si në jetën reale, ashtu edhe nëpërmjet 
internetit (Landstedt&Persson, 2014). Mjediset shkollore që nuk ofrojnë 
mbështetje dhe pakënaqësitë me format trupore ishin dukuri të zakonshme 
në mesin e studentëve që kishin raportuar ngacmime. Ata ishin gjithashtu 
edhe studentët që kishin më shumë gjasa të raportonin probleme të shëndetit 
mendor, si për shembull simptoma të depresionit.

IDENTITETI YNË NË EDUKIMIN MEDIATIK

Edukimi mediatik na ofron një rrugëdalje që kalon përmes mesazheve 
mediatike dhe qasjeve të tyre bindëse që të mund të zbulojmë identitetet 
tona. Mos harroni se jeni JU ata që i jepni karburant këtij motori që 
përbëhet nga mediat sociale dhe nga mesazhet mediatike. Është inteligjenca, 
krijimtaria, pikëpamja dhe përvoja juaj që i bëjnë krijimet tuaja mediatike të 
jenë tuajat. Zgjidhni mënyrën e të krijuarit me etikë dhe me cilësi dhe nuk 
do të pendoheni.

Në shënimin për librin e tij të vitit 2001 Media, Markets and Democracy 
[Media, Tregjet dhe Demokracia], autori C. Edwin Baker na kujton se 
interneti është gjithsesi një mjet për të arritur një qëllim. Është një medium 
për mesazhe që i kërkojmë ose që i krijojmë vetë. Ai shkruan:

Ashtu si një shtypshkronjë ose një parmendë, një makinë shkrimi 
apo një tavolinë, një telefon apo një avion, Interneti dhe teknologjitë 
kompjuterike dixhitale janë mjete. Mjetet mund të na e lehtësojnë bërjen 
e disa gjërave, madje deri në atë pikë sa që njerëzit të mund të bëjnë gjëra 
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të reja. Por Interneti nuk është ide, nuk është dije; nuk është pasion apo 
vlerë; as nuk është urtësi apo kuptim. Mund të rrisë procesin e krijimit, 
të shfaqjes ose të shpërndarjes së këtyre gjërave, po ai vetë nuk është 
asnjëra prej tyre. Megjithatë, kjo varet nga mënyra se si e përdorim. 

(fq. 285)

Dhe kështu pra, zgjedhjen e bëjmë ne!

Kur konsumoni media, kushtojini pak më shumë kohë vetes duke shtruar 
pyetjet: Si ndikon ky mesazh në sistemin tim personal të vlerave? Si përpiqet 
ai të më mbushë mendjen të bëj diçka ose të besoj në diçka, qoftë nëpërmjet 
asaj që kuptohet qartazi apo asaj që nënkuptohet nëpërmjet një nënteksti të 
caktuar?

Qendra për Edukimin Mediatik i nxit konsumatorët e mediave që:

Të vlerësojnë mesazhet e qarta dhe të tërthorta të medias duke i 
krahasuar me parimet e tyre etike, morale dhe/ose demokratike... Të 
reflektojnë mbi median që konsumojnë dhe ta vlerësojnë për atë që 
ka të qenësishme dhe të nënkuptuar. Si i përmbushin këto mesazhe, 
qofshin ato shfaqje televizive apo fotografi modelesh nëpër revista, video 
muzikore apo postime në ‘Instagram’, nevojat dhe dëshirat tuaja? 

(Uses and Gratification Theory for Instructor’s Guide, 2019)

Më vjen vërtet keq ta përdor këtë term që përdoret më shumë se duhet, por 
që e përcjell me të vërtetë shumë mirë konceptin themelor, e kam fjalën për 
termin: dietë mediatike. Dua të them: “Mbajeni një dietë të tillë”. Kontrolloni 
sa të dhëna dhe çfarë të dhënash merrni në mediat që konsumoni. Gjeni një 
ekuilibër të shëndetshëm midis argëtimit, informimit dhe këndvështrimeve 
të reja në sasinë mediatike të marrë çdo ditë. Përdoreni median me një 
qëllim të caktuar, sepse, siç e kemi mësuar në këtë kapitull, ajo ndikon në 
vetëvlerësimin dhe sjelljet tona.

(Me kaq mbyllet mesazhi i shërbimit publik të Administratës së Ushqimit, 
Barnave dhe Medias)
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RISHIKIM I KAPITULLIT

•		 Kuptoni	se	si	media	komunikon	vlera	dhe	ideologji.	

•		 Shpjegoni	teorinë	kognitive	sociale	dhe	teorinë	e	identitetit	social.	

•		 Jepni	një	shembull	të	marrëdhënieve	parasociale.	

•		 Zbatoni	konceptin	e	kapitalit	social	në	një	faqe	të	mediave	sociale.	

•		 Përshkruani	 mënyrat	 se	 si	 edukimi	 mediatik	 mund	 të	 mbështesë	
formimin e një identiteti pozitiv.

VEPRIMTARI

1.  Merrni një nga transmetimet e shumta në internet të video-lojtarëve të 
famshëm për video-lojërat e tipit “kush qëllon i pari”. Shikoni me kujdes 
se si paraqiten personazhet femra në lojë. Shikoni, gjithashtu, nëse 
personazhet me ngjyrë paraqiten si personazhe kryesore apo si heronj. 
Kushtojini vëmendje skenarit të lojës, gjuhës dhe termave të përdorur 
si nga personazhet në lojë, ashtu edhe nga vetë lojtarët. Regjistroni dy 
minuta dialog nga loja. Më pas, përdorni një program të ‘GoogleDocs’ për 
të zbardhur dialogun e video-lojës që po dëgjoni në kufje, duke përdorur 
mikrofonin e kompjuterit. Teksti zbardhet mjaft saktë. Përdorni një 
program falas për “wordcloud” [paraqitje grafike e fjalëve] për të krijuar 
një wordcloud nga teksti. Cilat fjalë janë fjalët më të theksuara? 

2.  Lexoni esenë “The Negro Artist and the Racial Mountain [Artisti zezak 
dhe mali racist]” të Langston Hughes (Hughes, 1926), e cila flet për 
krijimin mediatik nga këndvështrimi i një njeriu me ngjyrë në Amerikë 
(eseja mund të gjendet në faqe të ndryshme në internet, por mund ta 
gjeni edhe në internet në bibliotekën e shkollës). Kushtojuni vëmendje 
referencave që përdor Hughes për median dhe për identitetin. Në veçanti, 
lexoni paragrafin e tretë të esesë. A vazhdojnë të ekzistojnë ndjesitë e tij 
edhe në ditët tona? Si? Jepni shembuj. Nëse ju pëlqen, mund të përdorni 
ndjesitë e tij për të përshkruar artistë nga grupe të tjera etnike që nuk 
janë të përfaqësuar mjaftueshëm në shoqëri. Çfarë ju habit në lidhje me 
përmbajtjen? Çfarë vazhdon të jetë e vërtetë edhe në ditë tona? Çfarë 
mund të mësojë shoqëria moderne nga eseja e Hughes? 
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3. Lexoni artikullin “Lies Hollywood Told Us: Loveand Romance Edition 
[Gënjeshtrat që na ka thënë Hollivudi: Botimi Dashuri dhe Romancë]” 
(Lawson&Doll, 2012) në https://bit.ly/2GR5F8v. Më pas, shkruani 
versionin tuaj të “Lies Hollywood Told Us: _____ Edition [Gënjeshtrat 
që na ka thënë Hollivudi: Botimi _____]”, duke u përqendruar vetëm në 
një histori të zakonshme të masmedias që shfaq në mënyrë jorealiste 
gjëra të jetës së vërtetë si krimin, bukurinë, marrëdhënien me prindërit 
dhe sëmundjet. Mund të merrni materiale nga shfaqjet televizive, filmat, 
video-lojërat, videot muzikore, revistat e njohura, këngët, shfaqjet 
muzikore, pra nga çfarëdo qoftë vetëm me kusht që të jetë prodhim në 
masmedia. 

4. Përdorni grafikun Filter Your Identities [Filtro Identitetet e Tua] për të 
përshkruar se si e përdorni ju median në mënyra të ndryshme si për 
t’i ushqyer, ashtu edhe për t’i transmetuar identitetet tuaja, si brenda, 
ashtu edhe jashtë internetit. Filloni në pjesën lart të grafikut dhe shënoni 
mënyrat se si shpreheni në internet dhe cila media ju tërheq më shumë 
në mënyrë që të informoheni ose të flisni për atë që ju bën të jeni ata 
që jeni. Për shembull, në kutitë e sipërme të tekstit, mund të shkruani 
se si luani disa orë të mira me video-lojëra me qitje dhe të përshkruani 
rolin tuaj kur luani me miq ose me të panjohur; mund të përmendni, 
për shembull, nëse ju pëlqejnë filmat aksion me superheronj për shkak 
të forcës dhe shpejtësisë së personazheve. Ndërkaq, kini parasysh se 
fotografia e profilit tuaj në mediat sociale nuk është e fytyrës suaj, por ajo 
e një personazhi interesant nga novelat Manga [novela grafike japoneze]. 
Në pjesën poshtë të grafikut përmblidhini këta elementë për të nxjerrë 
një përfundim për identitetin që keni aktualisht në internet dhe se si 
ndikon media në formimin e identitetit tuaj në jetën reale.
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Filter Your Identities
Credit: Ryan Lewis

Filtro identitetet e tua

Kreditet: Ryan	Lewis
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Pjesëmarrja11
Si e mbështet dhe si e sfidon 
teknologjia angazhimin qytetar 
dhe demokracinë

Pas vrasjes së 17 nxënësve dhe mësuesve dhe 
plagosjes se 17 të tjerëve në 14 shkurt 2018 
nga një person i armatosur me një pushkë 
gjysmëautomatike AR-15 që ai e kishte blerë 
ligjërisht, gjimnazistët e shkollës së mesme 
Marjory Stoneman Douglas (MSD) në 
Parkland, Florida, morën masa si në hapësirën 
e internetit, ashtu edhe jashtë saj.

Për më pak se 24 orë pas të shtënave, 
gjimnazistët që mbijetuan u mblodhën në 
një park afër shkollës për të ngushëlluar të 
afërmit e viktimave, si edhe për të folur me 
miq dhe me median. Brenda tre ditësh, ata 
krijuan një grupim që e quajtën “Never Again 
MSD” me thurjen #NeverAgain [Kurrë më]. 
Një javë pas të shtënave, ata protestuan 
në kryeqytetin e shtetit të Floridas për t’iu 
kërkuar ligjvënësve që të merrnin masa ligjore 
për të parandaluar sulme të tjera që mund të 
ndodhnin nëpër shkolla, duke ndaluar shitjen 

OBJEKTIVAT E MËSIMIT

Termat: angazhimi qytetar, 
slaktivizmi, angazhimi i cekët, 
angazhimi i thellë, kultura e 
pjesëmarrjes, aksioni kolektiv, 
sëmundja ngjitëse, ndarja digjitale.

•		Të	shohim	se	si	e	ka	ndryshuar	
media digjitale mënyrën se si 
përfshihen njerëzit në jetën 
qytetare.

•		Të	identifikojmë	shembuj	të	
slaktivizmit.

•	 Të	shpjegojmë	avantazhet	dhe	
disavantazhete  mediave sociale.

•	 Të	kuptojmë	pasojat	e	ndarjes	
digjitale

•	 Të	njohim	situatën	e	gjuhëve	të	
botës	në	internet.

•	 Të	përdorim	parimet	e	edukimit	
mediatik përsa i përket formatimit 
të mesazheve dhe qëllimeve të 
angazhimit qytetar.
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A	i	bëni	të	ditura	pikëpamjet	
tuaja	për	politikën	apo	për	çështjet	
sociale në faqet e mediave sociale që 
përdorni?	Pse?	Tregoni	për	një	rast,	
kur do të kishit dashur të flisnit ose 
të	promovonit	një	çështje	qytetare,	
por	nuk	e	keni	bërë,	ose	për	një	rast	
kur	e	keni	bërë	diçka	të	tillë	dhe	si	
është	pritur	kjo	nga	audienca	juaj.	A	
ka	ndodhur	që	diçka	që	keni	lexuar	
ose që keni parë në mediat sociale 
t’ju ketë ndryshuar pikëpamjen që 
keni	 pasur	 për	 një	 çështje	 qytetare	
apo politike? Shpjegojeni pak më 
shumë!

Më vonë në këtë kapitull, do të shohim se si nxënësit e Parkland përdorën 
mediat digjitale për të organizuar aksionin dhe do të shohim se si nis një 
fushatë keqinformimi kundër nxënësve. Gjithashtu, do të shohim se si 
njerëzit në mbarë botën e përdorin median për t’u angazhuar me komunitetet 
e tyre për çështje të ndryshme. Pavarësisht nëse jeni apo jo në të njëjtën linjë 
me qasjen e aksionit të nxënësve të Parkland, ka gjëra që mund të mësoni 
nga mënyra  se si e përdorën ata median për të promovuar një kauzë. Do të 
shohim se si media na jep mundësi të zgjedhim si t’i shprehim identitetet 
tona qytetare, si dhe se si miliona njerëz nuk e kanë këtë zgjedhje, pasi nuk 
kanë kompjutera të mirë apo internet të qëndrueshëm. Gjatë gjithë kapitullit, 
do të studiojmë shembuj të angazhimit qytetar përmes këndvështrimit të 
edukimit mediatik.

ANGAZHIMI QYTETAR DHE IDENTITETI QYTETAR

Na duhet pak kohë që të mësohemi ta shohim veten si “qytetarë” dhe si 
njerëz me një “mendësi qytetare”. Këto etiketime mund t’ju duken si të huaja. 
Shumica e të rinjve nuk e shohin veten të kenë një “identitet qytetar”. Shpesh, 
mendojmë të përfshihemi në një komunitet pasi të kemi gjetur një punë me 
kohë të plotë në një qytet ose kur blejmë një shtëpi. Herë të tjera, përfshihemi 
vetëm kur ka probleme që na prekin drejtpërdrejt, si për shembull kur ka 
ndërprerje në sistemin e transportit publik (çka ndodh shpesh) ose kur lumi 
afër shtëpisë është i ndotur, ose kur veprimet e policisë ndikojnë tek njerëzit 
tanë të dashur. Angazhimi qytetar mund të ketë një shtrirje të gjerë, që nga 
puna vullnetare në një program pas shkolle e  deri tek mbrojtja e mjedisit 

e armëve (Turkewitz, 2018). Përmes mediave 
sociale, ata organizuan një muaj më vonë një 
marshim në Uashington, D.C., nën moton 
“March For Our Lives [Marshim për jetën 
tonë]”. Aksioni i tyre u bë shkas i një lëvizjeje 
që fitoi mbështetjen e të rinjve kundër armëve 
në të gjithë Shtetet e Bashkuara.

Në një prononcim për rrjetin televiziv CNN, 
një nga drejtuesit e kësaj lëvizjeje të nxënësve, 
Cameron Kasky, u shpreh: “Ne nuk mund të 
shpërfillim problematikën e kontrollit mbi 
armët që ngriti kjo tragjedi. Prandaj, ju lutem, 
jo, në fakt, ju kërkoj që të veprojmë tani” (2018).
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The Engaged Brain
Credit: Ryan Lewis

demonstrating civic engagement. American media scholar Henry Jenkins 
and colleagues (2006) acknowledged possible reasons for youth disengage-
ment from civic and political life:

Buckingham (2000) argues that young people’s lack of interest in news 
and their disconnection from politics reflects their perception of disem-
powerment. “By and large, young people are not defined by society as 

Truri	i	Angazhuar

Kreditet: Ryan	Lewis

përmes një fushate riciklimi. Angazhimi qytetar është kolektiv dhe synon të 
nxjerrë në pah të mirën e një komuniteti.

Nëse jeni të gatshëm ta shihni vetëm nga një prizëm më i gjerë, mund të 
zbuloni se ndonjëherë mund të veproni vërtet të nxitur nga ndjesia e 
identitetit qytetar. Njerëzit që shqetësohen për atë që ndodh në komunitetet 
e tyre dhe që ndërmarrin hapa në lidhje me të, qofshin këta hapa politikë 
apo jopolitikë, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetesës, demonstrojnë 
angazhim qytetar.
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Studiuesi amerikan i medias Henry Jenkins dhe të tjerë (2006) kanë studiuar 
se çfarë mund t’i bëjë të rinjtë të mos angazhohen në jetën qytetare dhe 
politike:

Buckingham (2000) argumenton se mungesa e interesit e të rinjve 
për lajmet dhe shkëputja e tyre nga politika pasqyron perceptimin e 
shfuqizimit që ata kanë për veten. “Në tërësi, shoqëria nuk i përkufizon 
të rinjtë as edhe si subjekte politike, e jo më si agjentë politikë. Edhe në 
ato fusha të jetës shoqërore që ndikojnë tek ta dhe që kanë të bëjnë me 
ta, debati politik, sidomos debati mbi arsimin, bëhet pothuajse “pa asnjë 
përfshirje prej tyre ose pa i vënë aspak në dijeni” dhe kjo ndodh edhe më 
shumë në rastin e të rinjve (fq. 218–219). Politika, ashtu siç ndërtohet 
nga lajmet, bëhet si një lloj sporti me spektatorë, diçka që e shohim, por 
me të cilin nuk merremi. 

(Jenkins, 2006, fq. 10)

Edhe pse Jenkins dhe kolegët e tij citojnë një dijetar vërtet të zgjuar të 
edukimit mediatik, studiuesin britanik David Buckingham, ai e ka thënë këtë 
që në vitin 2000. Ndoshta në atë vit ju sapo kishit lindur. Pra, a vazhdon të 
vlejë kjo edhe sot e kësaj dite? A është politika diçka që “e shohim, por me të 
cilën nuk merremi”? Ndoshta ngjarjet politike ju shpëtojnë pa i vënë re fare. 
Ka ditë të caktuara kur ngjarjet politike nuk shihen dot me sy. A mendoni se 
pjesa më e madhe e debatit politik për gjërat të cilat ju interesojnë bëhet “pa” 
përfshirjen dhe “pa” dijeninë tuaj? Apo, mos vallë ndiheni të fuqizuar për të 
bërë ndryshime në komunitetin tuaj, qoftë në shkollë apo në lagje, ose në një 
komunitet që e lidh kultura dhe përkatësia etnike?

RINIA DHE AKTIVIZMI NË INTERNET

Mundësia e internetit, dhe veçanërisht e mediave sociale, që i lejon të rinjtë 
të hynë në kontakt me njëri-tjetrin për çështje të përbashkëta dhe më pas 
të organizohen për të sjellë ndryshim, është e qartë. Tashmë, angazhimi i të 
rinjve në jetën qytetare dhe politike është më i lehtë për shkak të aksesit më 
të madh në informacion përmes internetit. Tashmë është gjithashtu më e 
lehtë edhe që të mobilizohesh falë mediave sociale.

Megjithatë, realiteti nuk i ka përmbushur dot pritshmëritë e mëdha në mbarë 
botën për angazhimin qytetar të të rinjve falë mediave digjitale. Realiteti është 
më i ndërlikuar. Për shembull, intervistat dhe fokus-grupet me të rinj në Indi 
treguan se të rinjtë ishin kryesisht apolitikë si pasojë e konceptit që kishin ata 



Pjesëmarrja    257

për korruptimin e politikanëve dhe perceptimit të 
tyre se nuk kanë para dhe as fuqi për të sjellë 
ndonjë ndryshim politik (Ilavarasan, 2013). 
Megjithatë, duke analizuar të dhënat 
studimore mbi të rinjtë në Australi, në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në 
Mbretërinë e Bashkuar, studiues të tjerë 
kanë zbuluar një lidhje të fortë pozitive 
midis përdorimit të mediave sociale 
dhe angazhimit politik (Xenos, Vromen, 
&Loader, 2014). Mediat e reja, veçanërisht 
faqet e rrjeteve sociale, na japin të gjithëve, 
duke përfshirë edhe të rinjtë, mundësi për të 
ndarë identitetin tonë qytetar me të tjerët dhe për 
të hyrë në kontakt me të tjerët për çështje qytetare.

Elisabeth Soep është drejtoreshë e punës kërkimore dhe producente me 
pozitë të lartë në Youth Radio, një kompani prodhimi me seli në California 
që mbledh bashkë reporterë adoleshentë dhe producentë profesionistë. 
Soep vuri në dukje se, megjithëse angazhimi i të rinjve në politikë nuk është 
diçka e re, ajo çka është e re është efekti i mediave sociale dhe digjitale për 
të ulur kostot e angazhimit dhe për të rritur aksesin tek bashkëpunëtorë 
anë e mbanë botës (Soep, 2016). Ajo gjithashtu tha se një tjetër gjë e re 
është hendeku, që sa vjen e zvogëlohet, midis kulturës dhe politikës, pasi 
të dyja ndërthuren më shpesh në shoqërinë moderne. Shpesh, ajo që jemi 
reflektohet në qasjen tonë ndaj politikës dhe anasjelltas.

Soep shpjegoi se pjesëmarrja në internet, në biseda qytetare ose politike 
i ndihmon përdoruesit të zhvillojnë një sërë aftësish përsa i përket 
komunikimit publik për çështje publike (2016). Kjo është e rëndësishme, 
pasi identiteti qytetar nuk është diçka që mund t’u vijë natyrshëm shumë 
prej të rinjve. Siç zbuloi studimi për të rinjtë në Indi, disa të rinj janë cinikë 
ndaj politikës dhe korrupsionit të institucioneve qeveritare dhe politikës së 
uritur për pushtet. A mos jeni edhe ju një prej tyre? 

Shkrirja e identitetit qytetar në hapësirën e internetit dhe 
jashtë saj Një taktikë e angazhimit qytetar është aftësia për të mobilizuar 
komunitetin si në hapësirën e internetit, ashtu edhe jashtë saj, në momentin e 
duhur. Kjo funksionon vetëm nëse përdoruesit e kanë kultivuar komunitetin 
e tyre si në internet ashtu edhe me takime në jetën reale, shpesh përmes 

Mediat e 
reja,	veçanërisht	
faqet e rrjeteve 

sociale, na japin të 
gjithëve, duke përfshirë 

edhe të rinjtë, mundësi për 
të ndarë identitetin tonë 

qytetar me të tjerët dhe për 
të hyrë në kontakt me 
të	tjerët	për	çështje	

qytetare.
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interesave të përbashkëta. Pra, t’i kërkosh një komuniteti të caktuar që të 
bëjë kontribute monetare për kandidatin tënd të preferuar që po garon në 
zgjedhje është tashmë më e lehtë dhe mundësia e suksesit rritet kur ekziston 
një lidhje sociale dhe e bazuar në interesa të përbashkët. Soep u shpreh: 
“Fakti që dikë e keni mik nuk do të thotë patjetër se ai e pret me qejf futjen 
e temave politike, ndërkohë që të rinjtë thjesht po kalojnë kohën me njeri-
tjetrin” (2016, f. 397).

Çfarë mendimi keni për shprehjen e pikëpamjeve tuaja politike ose qytetare 
në platformat e mediave sociale?

Një student 21-vjeçar, i cili bënte 300 orë punë shërbimi në vit, duke 
përfshirë këtu orët për shoqatën Habitat for Humanity dhe për disa shoqata 
që përpiqeshin të parandalonin vetëvrasjet, u shpreh se e përdorte Facebook-
un “si një përfaqësim të asaj çka ndihej, pra si një person që merret me disa 
gjëra njëherësh” (Weinstein, 2014, fq. 218). Ai ishte një ndër 73 të rinj të 
grupmoshës 15-25 vjeç që u intervistuan nga studiuesja Emily Weinstein 
dhe nga ekipi i saj i rrjetit kërkimor Youth Participatory Politics [Politika e 
Pjesëmarrjes Rinore]’. 

Studenti në fjalë ishte ndër shumë (53 për qind) prej të intervistuarve që 
jo vetëm e lejonin, por edhe iu nevojitej që aktivizmi në jetën reale dhe 
angazhimi qytetar të shfaqej në prezencën e tyre në rrjetet sociale në 
internet. Ai vazhdoi: “Dua që ata që nuk rrinë domosdoshmërisht gjithë 
kohës me mua të shohin se me çfarë po merrem.”

“Mendoj se njerëzit, veçanërisht miqtë e mi, më shohin si dikë që kupton 
se çfarë ndodh rreth nesh dhe se e vlerësojnë deri diku ato që postoj”, tha ai 
(fq. 219).

Por ai nuk i përfaqësonte të gjithë të tjerët. Pothuajse 20 për qind e të 
rinjve që u shprehën se angazhoheshin në mënyrë aktive në jetën qytetare 
dhe se kjo gjë ishte pjesë e identitetit të tyre, zgjidhnin të mos i shprehnin 
fare pikëpamjet qytetare në faqet e rrjeteve sociale, ndërsa një tjetër 20 
përqindsh prej tyre i përzgjidhnin faqet se ku e shfaqnin aktivizmin qytetar 
apo veprimtarinë politike. Disa arsye që renditën të rinjtë për këtë shfaqje 
të kujdesshme të angazhimit qytetar në internet dhe jashtë tij kishin të 
bënin me politikat organizative, sipas të cilave anëtarëve ose punonjësve 
ju kërkohej të kufizonin të shprehurit në internet, si dhe me çështje që 
lidheshin me privatësinë, me shqetësimin se mos duke e shfaqur aktivizmin 
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e tyre publikisht, mund të perceptoheshin sikur po mburreshin dhe se mund 
të humbisnin kështu interesin apo dashamirësinë e audiencës digjitale. Po ju, 
në cilin grup bëni pjesë?

SLAKTIVIZMI 

Slaktivizëm është termi që përshkruan aktivizmin në internet me kosto të 
ulët, me rrezikshmëri të ulët dhe që kërkon pak ose aspak përkushtim. Disa 
shembuj të slaktivizmit mund të jenë firmosja e një peticioni në internet për 
ujë të pijshëm në qytetin Flint, Michigan, ose shpërndarja e një postimi që 
dënon ndalimin e arsimimit për vajzat në Afganistan. Pëlqimi i faqes së një 
organizate në rrjetin social Facebook ose ripostimi [nga rrjeti social Twitter] 
i një artikulli në lidhje me një vendim gjykate, për të cilin mendoni se është 
i padrejtë, janë të tjerë shembuj. Slaktivizmi ka si anën pozitive, ashtu 
edhe atë negative. Ana pozitive është shtimi i vëmendjes, ndërgjegjësimi, 
duke i bërë njerëzit të flasin për çështjet e ngritura edhe në botën fizike, 
që ndonjëherë përkthehet edhe në veprime në jetën reale, si për shembull 
vendosja e një fjongoje ose një distinktivi në gjoks (ose derdhja e një kove me 
ujë dhe me akull në kokë në mbështetje të lëvizjes ALS Ice Bucket Challenge 
[Sfida e Kovës me Akull] si veprimtari ndërgjegjësuese kundër sëmundjes 
së Sklerozës Amiotrofike Laterale). Aspekti negativ i slaktivizmit është se 
përdoruesit mund të fillojnë të mendojnë se  duke postuar gjëra në internet 
janë duke bërë diçka domethënëse dhe kjo diçka t’u duket e mjaftueshme.

Një shembull i aspektit pozitiv dhe atij negativ të aktivizmit në internet 
është lëvizja Save Darfur [Të shpëtojmë Darfurin]. Fuqia e internetit si mjet 
rekrutimi për një kauzë vihet re në përpjekjen për mbështetjen e lëvizjes 
Save Darfur. Kjo lëvizje ishte një koalicion i formuar në vitin 2004 për të 
rritur ndërgjegjësimin publik dhe për të mobilizuar publikun për një reagim 
ndaj gjenocidit që ndodhi në Sudanin Perëndimor. Facebook u mundësoi 
“më shumë se një milion personave të bënin të ditur pakënaqësinë e tyre 
në lidhje me situatën në Darfur”, sipas studiuesve që studiuan këtë lëvizje 
(Lewis, Gray, &Meierhenrich, 2014, fq. 7). Megjithatë, këto shifra nuk çuan 
në një angazhim të qëndrueshëm dhe as në rritje të punës për ndryshimin 
e situatës në terren. Ndryshe nga sa mund të mendohej, gjetjet e studiuesve 
treguan fuqinë e internetit si një mjet për të braktisur me lehtësi dhe 
shpejtësi interesin për një kauzë të caktuar. Në rastin e lëvizjes Save Darfur, 
angazhimi në mediat sociale nuk ishte një rrugë që çonte drejt angazhimit 
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qytetar vendimtar. Përkundrazi, rezultatet e studimit treguan se mbështetja 
u arrit çuditërisht shpejt, por edhe më e shpejtë ishte rënia e nivelit të 
angazhimit kundrejt punës reale që nevojitej për ndryshim.

VOX DISCIPULI

Ajo	 që	 s’më	 pëlqen	 shumë	 tek	 smartfonët	 është	 fakti	 se	 ata	 realisht	 po	 iu	marrin	
shumë kohë kot njerëzve. Sa herë që rri me miqtë e mi apo shkoj të darkoj diku, 
gjithmonë ka për të qenë dikush që rri e merret me telefonin, gjë që duhet ta pranoj 
se	e	bëj	edhe	vetë	ndonjëherë.	Megjithatë,	po	përpiqem	ta	heq	këtë	zakon,	sepse	kur	
jam me njerëz, me të cilët dua të kaloj kohën, nuk rri më me telefonin, por rri me ta, 
duke u kushtuar pikërisht atyre vëmendje. 

Të	mbash	vazhdimisht	kokën	ulur	duke	parë	telefonin	nuk	të	lë	të	soditësh	bukurinë	
që	do	 të	kishe	mundësinë	 të	 shijoje	po	 ta	mbaje	kokën	drejt.	 Është	vërtet	humbje	
që kaq shumë njerëz kalojnë kaq nga koha e tyre në telefon, aq sa nuk janë më në 
gjendje	të	shijojnë	botën	që	i	rrethon,	si	peizazhet	mahnitëse,	miqtë	dhe	familjarët	e	
mrekullueshëm	apo	thjesht	të	dëgjojnë	tingujt	qetësues.	Janë	të	gjitha	gjëra	shumë	të	
bukura	dhe	është	vërtet	për	të	ardhur	keq	që	njerëzit	nuk	i	vlerësojnë.	Dhe	kjo	ndodh	
sepse	të	gjithë	interesohen	më	shumë	për	atë	që	thuhet	në	Facebook.	–	Taylor,	21	vjeç

Të matësh përpjekjen Niveli i pjesëmarrjes që kërkohet për një kauzë 
është një nga gjërat që shqyrtojmë kur mendojmë nëse duhet të përfshihemi 
apo jo në një çështje qytetare, dhe media digjitale i zgjeron edhe më tepër 
opsionet  për nivele të ndryshme të pjesëmarrjes.

“Format e cekëta të angazhimit qytetar janë ato që kërkojnë përpjekje 
minimale nga ana e një pjesëmarrësi,» ka shkruar Ethan Zuckerman, 
drejtor i Center for Civic Media [Qendra për Media Qytetare] pranë MIT 
- Massachusetts Institute of Technology. (2016, fq. 67). «Forcën ua jep 
përshkallëzmi.» Format e cekëta të angazhimit janë forma të atilla ku 
kërkohet pjesëmarrja e shumë njerëzve në mënyrë që fushata të jetë efektive, 
kështu që organizatorët e mbajnë faktorin e përpjekjes në nivel minimal. 
Një shembull i një forme të cekët angazhimi qytetar do të ishte ndryshimi i 
fotografisë së profilit në Facebook për të përfshirë në të edhe imazhin e një 
ylberi për të treguar mbështetje për martesat mes personave të së njëjtës 
gjini, pas legalizimit të tyre nga Gjykata e Lartë e SHBA. Më shumë se 26 
milionë anëtarë të rrjetit social Facebook vendosën figurën e ylberit mbi 
fotografinë e profilit (Murphy, 2015). 
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Angazhimi i thellë, sipas Zuckerman, është një formë angazhimi e atillë që 
kërkon krijimtari, mendim, kohë dhe strategji. Një shembull i angazhimit 
të thellë mund të jetë lëvizja Occupy WallStreet [Pushtoni ‘WallStreet’-
in]’, protestuesit e së cilës, duke kundërshtuar pabarazinë në të ardhura, 
qëndruan në disa çadra që i kishin sajuar vetë me javë dhe muaj të tërë. 
Ndryshe nga disa studiues që e kanë analizuar këtë çështje, Zuckerman 
mbështet rëndësinë e angazhimit të cekët. Një rezultat i mundshëm që vjen 
kur njerëzit ndryshojnë fotografitë e profilit në rrjetin social Facebook për të 
mbështetur martesat mes personave të së njëjtës gjini “mund të ketë ndikim 
përmes një procesi të gjatë dhe të ngadaltë të formësimit të normave” (fq. 
66). Gjithashtu, numri i madh i atyre që shfaqin interes për këtë çështje do të 
thotë se të paktën një pjesë e tyre, sado të pakët në numër, do të vazhdojnë të 
merren më shumë me kauzën në fjalë dhe do të thellohen në të.

MEDIAT DIGJITALE TËRHEQIN VËMENDJE 

Pranvera Arabe e fillimvitit 2011 ishte një lëvizje pro demokracisë që përfshiu 
protesta antiqeveritare, kryengritje dhe rebelime të armatosura në mbarë 
Lindjen e Mesme. Fuqia mobilizuese e mediave sociale në kryengritjet në 
vende si Tunizia, Egjipti, Jemeni, Bahreini dhe Libia ishte e rëndësishme 
për organizimin e qytetarëve në një kryengritje të bashkuar. Pranvera 
Arabe është një shembull i mirë i përdorimit global të mediave të reja në 
angazhimin qytetar dhe në protestat politike.

“Rrjetet e formuara në internet ishin vendimtare në organizimin e një 
grupi bërthamë me aktivistë, veçanërisht në Egjipt,” thuhet në një analizë të 
kësaj lëvizjeje nga Pew Research Center (Mitchell, Brown, &Guskin, 2012). 
“Krerët e shoqërisë civile në vendet arabe i dhanë rëndësi rolit të internetit, 
të telefonave celularë dhe të mediave sociale në protestat e zhvilluara”.

Megjithatë, mediat sociale ishin të rëndësishme edhe për një arsye tjetër. 
Mes tyre, kryengritja i komunikohej pjesës tjetër të botës. Pa imazhe nga 
kryengritjet, bota perëndimore do të kishte qenë më pak e informuar, më 
pak e angazhuar dhe do të kishte më pak trysni për t’iu përgjigjur lëvizjeve 
pro demokracisë në vendet arabe.

“Vendimi personal për t’u përballur me plumba gome dhe gaz lotsjellës 
merret vetëm kur thirrjet për solidaritet vijnë përmes rrjeteve sociale. Pamje 
miqsh dhe familjarësh duke u rrahur nga forcat e rendit i tërheqin njerëzit 
që të dalin në rrugë,” shkroi në atë kohë drejtori i projektit “Teknologjia e 
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Informacionit dhe Islami Politik”, Philip N. Howard (2011). “Gjithmonë e më 
shumë, këto thirrje vijnë në mënyrë digjitale, si postime në murin e mediave 
digjitale, si postime në Twitter dhe video me pamje fytyrash të mbuluara në 
‘YouTube’, të cilat janë xhiruar nxitimthi me telefona celularë.”

Gjatë protestave në Kajro, një aktivist shkroi në Twitter: “Ne përdorim 
Facebook-un për të planifikuar protestat, Twitter-in për t’u koordinuar dhe 
YouTube-in për t’i treguar botës” (Howard, 2011). 

Aksioni kolektiv  Mjedisi i politik i atypëratyshëm është i një rëndësie 
kritike për të kuptuar rolin e mediave sociale në një veprim të përbashkët. 
Aksioni kolektiv përshkruan veprimet e ndërmarra nga një grup njerëzish 
me të njëjtin qëllim, që lidhet zakonisht me përmirësimin në njëfarë mënyre 
të statusit të tyre, përmirësim ky që mund të jetë ekonomik ose politik.

Qytetarët në vendet ku përballen me vështirësi dhe me pabarazi (si për 
shembull me mosrespektim të të drejtave të njeriut apo me korrupsion) 
kanë shpesh më pak akses në internet. Besohet se mediat tradicionale në 
këto vende monitorohen imtësisht. Ndërkaq, këta janë ata qytetarë që kanë 
nevojë më shumë se kushdo për kanale të tjera komunikimi, si për shembull 
për mediat sociale.

Sa më i vështirë të jetë mjedisi politik në një vend, aq më të larta janë nivelet 
e aktivitetit të protestës. Ky ishte përfundimi që nxorën studiuesi Gadi 
Wolfsfeld dhe kolegët e tij (2013), duke përdorur Pranverën Arabe si rast 
studimi. Më tej, ata arritën në përfundimin se mediat e reja nuk shkaktojnë 
dhe as nuk nxisin protesta. Mediat sociale hyjnë në veprim pasi të ketë 
ndodhur aktiviteti i protestës, jo më përpara.

Mediat sociale, duke qenë se e përhapin ndikimin me shpejtësi, përshkruhen 
ndonjëherë si ngjitëse. Studimet (përshembull, Bejan, Hickman, Parkin, 
& Pozo, 2018) tregojnë se mediat sociale mund të përhapin, në veçanti, 
emocione negative, si zemërimi, frika ose neveria, dhe madje këtë gjë e 
bëjnë me shpejtësi. Një analizë e 4.1 milionë postimeve në Twitter  zbuloi 
se ripostimi i mesazheve negative ishte 1.2 deri në 1.6 herë më i madh se ai i 
mesazheve pozitive ose asnjanëse (Tsugawa&Ohsaki, 2015).
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HASHTAG ACTIVISM

#Lovewins. #MAGA. #BlackLivesMatter. #JeSuisCharlie. #MeToo. #Third_
debate. #Resist. #YemenInquiryNow.

These are popular Twitter hashtags. Behind them are legions of people in 
loosely connected movements: support for same- sex marriage; Donald 
Trump supporters; opposition to police lethal force against black citizens; 

Social Media Activism

Afërsisht gjysma e amerikanëve janë përfshirë në 
aktivizëm qytetar në mediat sociale gjatë vitit të kaluar

Përqindja e personave të rritur në SHBA, që pranuan se janë marrë me 
një prej aktiviteteve të mëposhtme në media sociale gjatë vitit të kaluar

PEW RESEARCH CENTER

Shënim: Të dhënat e të anketuarve që dhanë përgjigje të tjera 
apo që nuk u përgjigjën nuk janë shfaqur në grafikun e mësipërm.

Burimi:	Sondazh	i	zhvilluar	me	amerikanë	në	moshë	të	rritur	në	29	maj-qershor	2018.	
“Aktivizmi	në	epokën	e	mediave	sociale”	

Aktivizmi	në	Mediat	Sociale

Morën pjesë në një grup që 
shfaq interes në një çështje/
kauzë

Inkurajuan të tjerët për të 
vepruar për çështje me 
rëndësi për ta

Kërkuan informacione 
protestat/tubimet lokale

Ndryshuan fotografinë 
e profilit për të treguar 
mbështetje për një kauzë

Përdorën thurje të lidhura me 
çështje politike/sociale

Cilado prej aktiviteteve të 
mësipërme

AKTIVIZMI HASHTAG

#Lovewins [Dashuria fiton]. #MAGA [Make America Great Again (Ta bëjmë 
Amerikën Përsëri Madhështore)]. #BlackLivesMatter [Jetët me Ngjyrë 
Vlejnë]. #JeSuisCharlie [Unë jam ‘Charlie’]. #MeToo [Edhe mua]. #Third_
Debate [Debati i tretë]. #Resist [Rezistoni]. #YemenInquiryNow [Hetim në 
Jemen Tani].

Këto janë hashtag-e të njohura në Twitter. Mbas tyre ka një mori njerëzish që 
marrin pjesë në lëvizje të ngjashme si mbështetja për martesat mes personave 
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të së njëjtës gjini, mbështetje për Donald Trump-in, kundërshtimi ndaj 
përdorimit të forcës vdekjeprurëse të policisë ndaj qytetarëve me ngjyrë, 
solidariteti për lirinë e fjalës dhe të shtypit pas vrasjes së 12 punonjësve 
të revistës së përjavshme satirike franceze Charlie Hebdo, kundërshtimi 
ndaj ngacmimit seksual dhe sulmit seksual, kritika për pagat e larta të 
qeveritarëve në Teheran, Iran, thirrja për hetimin e krimeve të luftës në 
Jemen. Në rastin më të mirë, interneti promovon aftësinë e njerëzve për 
të komunikuar nevoja reale dhe urgjente. “Kur demokracitë funksionojnë 
si duhet, vuajtjet dhe sfidat e njerëzve nuk janë krejtësisht çështje private”, 
shkruan Cass Sunstein nga Harvard Law School në një postim në Facebook 
Newsroom të vitit 2018. “Platformat e mediave sociale na ndihmojnë të 
vëmë në dijeni njëri-tjetrin për një milion e një çështje të ndryshme. Gjatë 
procesit, ekzistenca e mediave sociale mund t’i shtyjë qytetarët të kërkojnë 
zgjidhje” (paragrafi 2).

Edhe pse njerëzit e kanë vënë në pikëpyetje vlerën dhe jetëgjatësinë e 
aktivizmit të mediave sociale, një analizë e Pew Research Center zbuloi 

se 69 për qind e amerikanëve mendojnë se këto 
platforma janë të rëndësishme për arritjen e një 

sërë qëllimesh politike, si për shembull për t’i 
detyruar politikanët që t’u kushtojnë vëmendje 
çështjeve të ndryshme (Anderson, Toor, Rainie, 
&Smith, 2018). Gjithashtu, 67 për qind e tyre 
u shprehën se faqet e mediave sociale krijojnë 
lëvizje të qëndrueshme për ndryshime sociale. 

Për shembull, thurja #BlackLivesMatter nisi në 
vitin 2013, pasi një juri gjykate e shpalli George 

Zimmerman të pafajshëm për vrasjen me armë 
zjarri të adoleshentit me ngjyrë, Trayvon Martin, i cili 

kishte qenë i paarmatosur. Kjo thurje u përdorur në Twitter 
pothuajse 30 milion herë për pesë vjet me radhë që nga koha ngjarjes, sipas 
një analize nga Pew.

Grupe të caktuara të përdoruesve të mediave sociale, sidomos e atyre 
që janë me ngjyrë ose hispanikë, i shohin këto platforma si një mjet 
veçanërisht të rëndësishëm për angazhimin e tyre politik. Përshembull, 
afërsisht gjysma e përdoruesve me ngjyrë të mediave sociale thonë se 
këto platforma të paktën janë deri diku personalisht të rëndësishme për 
ta si një hapësirë për të shprehur pikëpamjet e tyre politike ose për t’u 

Në rastin më 
të mirë, interneti 

promovon aftësinë 
e njerëzve për të 

komunikuar nevoja 
reale dhe urgjente.
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përfshirë në çështje me rëndësi për ta. Ndërsa për përdoruesit e bardhë 
të mediave sociale vetëm një e treta e tyre mendon si më sipër. 

(Anderson et al., 2018, paragrafi 4).

Po për ju, sa e rëndësishme është që të shprehni pikëpamjet për çështje të 
ndryshme në formatet e mediave sociale?

RREZIQET E AKTIVIZMIT NË RRUGË DIGJITALE

Studiuesja Elizabeth Soep (2016) vë në pah pesë rreziqe shumë reale të 
lëvizjeve që zhvillohen në rrugë digjitale. Mund t›i mbani mend si pesë S-të 
[në anglisht]:

•		 Vështirësia	për të siguruar vazhdimësinë e aktivizmit përtej pikës kur 
arrin momenti viral. 

•		 Thjeshtëzimi i çështjeve të ndërlikuara për të tërhequr vëmendjen, por pa 
mundësuar trajtimin e një politike apo të një ligji kompleks. 

•		 Natyra	e	tyre	sensacionale që mund të shtrembërojë të vërtetën. 
•		 Rrëshqitja në çështje më të gjera. Kjo do të thotë shpërqendrim nga 

kushtet e veçanta që karakterizojnë një çështje të caktuar. Për shembull, 
një çështje që ka të bëje me përdhunimin e një studenteje universiteti 
kthehet në një çështje më të madhe, atë të dhunës seksuale. 

•		 Ideja	e	shpëtimtarit, pra ideja se lëvizja mund të shpëtojë njerëz, të cilët 
nuk mund të shpëtojnë dot veten.

Disa nga këto rreziqe janë shfaqur tek Kony 2012, një dokumentar 
30-minutësh për drejtuesin e kultit të Ushtrisë së Rezistencës së Perëndisë 
në Ugandë, Joseph Kony, njëkohësisht i shpallur edhe kriminel lufte, ushtria 
e të cilit përhapte terror dhe rrëmbente fëmijë. Edhe pse Kony është një 
shembull i mirë se si media digjitale mund të jetë e dobishme për t’i bërë 
çështjet e padukshme aq të dukshme sa nuk mund të mohohen për një publik 
më të gjerë, dokumentari përfundimisht nuk i arriti dot objektivat e mëdha. 
Një organizatë në SHBA e quajtur Invisible Children (Fëmijët e Padukshëm) 
nxori një video bindëse të realizuar në mënyrë mjaft efikase dhe ndoqi një 
strategji për të tërhequr vëmendjen e publikut dhe për të nxitur ndërmarrje 
veprimesh nga njerëzit nëpërmjet mediave sociale, filmave, ngjarjeve, 
muzikës, bluzave, etj.

“Në 72 orët e para, Kony 2012 mori 43 milionë klikime. Dokumentari arriti 
100 milion shikime në YouTube, më shpejt se çdo video tjetër më parë. Një 
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nivel i tillë mobilizimi nuk ka ndodhur më parë”, thuhet në një analizë të Kony 
2012 nga Organizata Ndërkombëtare e Transmetimeve (Chalk, 2012, fq. 4).

“Të parashikosh shpejtësinë me të cilën mediat sociale mund të lëvizin është 
vendimtare, në mënyrë që aktivistët të mos kapen të papërgatitur siç ndodhi 
me Invisible Children kur Kony 2012  mori përmasa të mëdha”, u tha në 
përfundim të analizës (Chalk, 2012, fq. 3). “Sfida më e madhe, të cilën Kony 
2012 nuk arriti dot ta trajtonte, ishte se si të bëhej përmbajtja tërheqëse, duke 
lejuar që materiali të kishte më shumë nuanca dhe të ishte më i thelluar.”

Invisible Children synonte një eveniment madhor të quajtur “Cover the Night 
[Mbulo natën]”, gjatë së cilës njerëzit në mbarë botën të koordinoheshin me 
njëri-tjetrin për një deklaratë me shtrirje të gjerë dhe me shikueshmëri të 
lartë për Kony-in, një i arratisur në kërkim ndërkombëtar, duke ia vendosur 
imazhin dhe emrin në postera, ngjitëse, kopsa dhe në të tjera gjëra të 
ngjashme, të cilat do të dilnin në shitje për organizatën jofitimprurëse. Siç 
vuri në dukje Graham Meikle (2014), nëse organizata do të kishte investuar 
besim dhe energji tek individët për të krijuar mesazhet e tyre në një shfaqje 
të veprimit të përbashkët dhe krijues, evenimenti Cover the Night mund të 
mos kishte dështuar edhe aq keq.

Në përgjithësi, strategjia e Kony 2012 bëri që njerëzit të angazhoheshin në 
nivele të ndryshme, duke zgjedhur të bënin gjëra që fillonin nga më e pakta, 
që ishte shpërndarja e një postimi për Kony 2012 në mediat sociale, e deri tek 
dhurimi i parave dhe organizimi në nivel lokal, ose të bënin edhe më shumë, 
duke u angazhuar në pjesëmarrje në nivele minore ose të thella. Gjithsesi, 
fushata dështoi. Ajo i thjeshtoi tej mase çështjet komplekse politike që 
lidheshin me dhënien e ndihmës. Fushata mbronte idenë e një zgjidhjeje 
ushtarake të konfliktit. Gjithashtu, videoja, e cila paraqet themeluesin e 
Invisible Children, Jason Russell, i cili është i bardhë, në mesin e popullit 
ugandez, u la shumë njerëzve përshtypjen e idesë së një shpëtimtari të 
bardhë. Teju Cole, në një artikull për revistën The Atlantic, e quajti lëvizjen 
Kony 2012 “një përvojë të madhe emocionale që dëshmon faktin e të qenit 
i privilegjuar” (2012).

KULTURA E PJESËMARRJES 

Komunikimi në internet promovon bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen në 
një mënyrë të atillë që komunikimi analog nuk e bën dot. Kur krijojmë 
material mediatik dhe e postojmë atë në internet, në një farë mënyre ne 
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hyjmë në kulturën e shpërndarjes, të reagimit dhe të 
njohjes, siç e shpjeguan Henry Jenkins dhe kolegët 
(2006). Kultura e pjesëmarrjes është shuma 
totale e aftësive digjitale të të shprehurit, 
bashkëpunimit dhe rrjetëzimit, aftësive që 
plotësojnë dhe që zgjerojnë aftësitë tradicionale 
të shkrimit, leximit dhe ligjërimit gojor, sipas 
Jenkins dhe kolegëve. Këto aftësi digjitale nuk i 
zëvendësojnë ato analoge, por iu shtohen atyre 
dhe i përmirësojnë ato.

Kjo kulturë e re pjesëmarrjeje përfshin gjëra që kam 
përshtypjen se i bëni shpesh, por nuk i identifikoni si të tilla, 
si për shembull përdorimi i lojrave për të zgjidhur probleme dhe për të sjellë 
risi, ose vënia e vetes në vendin e një personi tjetër (ose të një përbindëshi, në 
varësi të videolojës). Lista e elementeve të kulturës së pjesëmarrjes, që kanë 
nxjerrë Jenkins dhe kolegët, është mjaft e gjatë, kështu që unë do të rendis 
këtu vetëm disa prej tyre, të cilat mund të përdoren për të përshkruar atë 
që kanë bërë studentët e Parklandit për të organizuar dhe për të përhapur 
programin e tyre: 

•		 Rrjetëzimi përfshin gjetjen, kombinimin dhe shpërndarjen e 
informacionit. Nxënësit aktivistë organizuan agjendën e tyre mbi 
kontrollin e armëve si dhe përhapën lajmin për aktivitetet në terren 
përmes mediave sociale. 

•		 Përdorimi i inteligjencës kolektive për të punuar drejt një qëllimi të 
përbashkët i bëri  gjimnazistët aktivistë të bashkonin njohuritë dhe të 
shkruanin fjalime, njoftime për shtyp dhe opinione për të përqendruar 
vëmendjen në programin e tyre.

•		 Njohja e shpërndarë është vetëdijësimi se mjetet teknike mund të 
ofrojnë përmbajtje në kohë reale, si përshembull vënia në dispozicion 
i një numri telefoni për të marrë informacione në formë mesazhesh si 
tekst për kauzën March for Our Lives [Të marshojmë për jetën] (ajo çka 
bënë). Kjo lloj njohjeje e shpërndarë përfshiu edhe ndërgjegjësimin për 
atë çka nevojitej sa i përket formës dhe kohës se kur nevojitet. “Ne kemi 
protestuar para Kongresit, kemi pikasur personat me ndikim në mbarë 
vendin, kemi bërë bluza me kod ‘QR’ për të regjistruar votuesit, kemi 
mbushur sallat e seancave dëgjimore të Kongresit me qindra gjimnazistë 
dhe kemi përdorur SMS-të për të organizuar mbështetësit dhe për 
të nxitur përpjekjet e nismës “Get Out the Vote [Shkunde votën]”, 

Komunikimi 
në internet 
promovon 

bashkëpunimin	dhe	
pjesëmarrjen në një 
mënyrë të atillë që 
komunikimi analog 
nuk	e	bën	dot.
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shkruajnë ish-gjimnazistët e MSD-së, Brendan Duff dhe Lauren Hogg në 
një deklaratë për shtyp.

•		 Lundrimi ndërmediatik [anglisht: transmedia navigation] ka të bëjë me 
dhënien e referencave për menaxhimin e historive dhe të informacioneve 
teksa këto lëvizin dhe ndryshojnë përmes formateve të shumëllojshme. 
Në një shembull të lundrimit ndërmediatik, studentët përdorën materiale 
mediatike të shumëllojshme për qëllime të ndryshme. Një aktivitet publik 
plot me mbështetës,  i organizuar nga CNN, ishte hapësira e duhur 
mediatike për t’i bërë presion senatorit të Floridës, Marco Rubio, që të 
mos pranonte më donacione nga  National Rifle Association [Shoqata 
Kombëtare e Pushkëve] (CNN Town Hall, 22 shkurt 2018). ‘Twitter 
ishte vendi i duhur që imazhet nga marshimi në Washington D.C. të 
përhapeshin sa më shumë. Përdorimi i tabelave të mëdha ishte zgjedhje 
e arsyeshme për të mbajtur kauzën e tyre para syve të publikut në Times 
Square të New Jork (Duff&Hogg, 2019).

Ndërkaq, aktivizmi i nxënësve hasi edhe në kundërshtime. Sipas një teorie 
konspirative, gjimnazistët ishin në të vërtetë “aktorë krize” që po e përdornin 
atë incident për të mundësuar zbatimin e programit të tyre me kahje të 
majtë (Yglesias, 2018). Gjithashtu, një fushatë diskreditimi ndaj nxënëses 
organizatore Emma Gonzales ishte shfaqja e imazheve të montuara të saj 
duke grisur Kushtetutën e SHBA. Imazhi origjinal ishte një fotografi për 
revistën Teen Vogue, në të cilin Gonzales shihej duke grisur një objektiv 
qitjeje prej letre. Imazhi i rremë u përhap nga faqet e mediave sociale 
periferike si VOAT dhe 4chan në ato të Facebook dhe Twitter (Storyful, 
2018). Ngatërresa e shkaktuar nga ato imazhe nxjerr në pah problemin e 
vazhdueshëm të dezinformimit. Gjuha e urrejtjes nëpër postime mund 
të jetë një nga arsyet se përse disa të rinj ngurrojnë të shfaqin publikisht 
identitetet e tyre qytetare.

NDARJA DIGJITALE 

Ndarja digjitale është termi që përdoret për të përshkruar hendekun e 
vazhdueshëm midis atyre që kanë akses në teknologji të mirëfilltë, duke 
përfshirë këtu edhe aksesin në internet me shpejtësi të lartë, dhe atyre që 
nuk i kanë këto. Ky është një problem mbarëbotëror.

Më shumë se gjysma e popullsisë së botës, rreth 3.9 miliardë njerëz, përdorin 
internetin, sipas World Wide Web Foundation. Kjo do të thotë se gjysma e 
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botës vazhdon të ketë akses në internet jo të mirëfilltë, të pamjaftueshëm 
ose të papërballueshëm ekonomikisht. Në veçanti, gratë e varfra të zonave 
urbane në vendet në zhvillim kanë 50 për qind më pak gjasa se burrat për 
t’u futur në internet për shkak të kostove të larta të shërbimit dhe mungesës 
së njohurive. Kjo popullsi pa internet ka më pak mundësi për përparim 
ekonomik dhe social, çka e thellon më tej pabarazinë e ndarjes digjitale.

Sipas Internet World Stats  (2019), gjatë të gjithë vitit 2017, kishte një akses të 
gjerë në internet, me shumë gjasa kjo gjë lidhet me aksesin në teknologjinë 
‘broadband’, me qëndrueshmërinë e shërbimit dhe të pajisjeve. Më poshtë po 
japin një pasqyrë të numrit të personave që kishin akses në internet atë vit:

•		 Në	Egjipt,	gati	një	në	dy	persona	
•		 Në	Bashkimin	Evropian,	nëntë	në	dhjetë	persona	
•		 Në	të	gjithë	kontinentin	e	Afrikës,	pak	më	shumë	se	një	në	tre	persona	
•		 Në	Amerikën	e	Veriut,	më	shumë	se	nëntë	në	dhjetë	persona	
•		 Në	Vietnam,	dy	në	tre	persona	
•		 Në	Jemen,	afërsisht	një	në	pesë	persona

Nuk është për t’u habitur që ata që jetojnë në vendet më të pasura i përdorin 
më shumë internetin dhe smartfonët (Poushter, 2016). Në të gjithë botën, 
ekziston një ndarje digjitale domethënëse ndërmjet të pasurve dhe të 
varfërve, atyre më të arsimuarve dhe më pak të arsimuarve si edhe atyre që 
bëjnë pjesë në grupmoshën 18–34 vjeç dhe atyre më të mëdhenj se 34 vjeç. 
“Ndarja demografike digjitale është diçka e vërtetë dhe e përhapur”, vë në 
dukje artikulli (paragrafi 11). 

Ndarja digjitale është diçka e vërtetë dhe e padrejtë. Nuk ndryshon lehtë 
kjo gjë. Për gjysmën e popullsisë së botës që është e lidhur me internetin, 
puna është e lehtë; kemi të bëjmë me njerëz me para, urbanizim, burime 
ekonomike dhe arsim. Është shumë më e vështirë të lidhësh me internet 
fshatrat e largëta të Afrikës, komunitetet rurale apo gratë me të ardhura të 
ulëta në mbarë botën. Emigrantët, të moshuarit, njerëzit që jetojnë në zona 
të largëta dhe njerëzit e varfër nuk janë të lidhur me internet me shpejtësi të 
lartë dhe/ose nuk futen rregullisht në internet dhe për rrjedhojë nuk janë në 
gjendje të zhvillojnë aftësi teknologjike. 

Hendeku i mundësive  Ndonjëherë, ndarja digjitale karakterizohet si 
“hendeku i mundësive”. Studentët që nuk kanë akses në internet me shpejtësi 
të lartë dhe që nuk kanë kompjutera me teknologji të përditësuar që mund të 
prodhojnë materiale multimediale, mund të jenë duke e humbur mundësinë 
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për t’u aftësuar të nivele më të larta të prodhimit dhe 
për të bashkëpunuar me persona të tjerët nëpërmjet 

mediave në kohë reale. Fëmijët në zonat me varfëri 
të lartë në vendet e zhvilluara mund të mos 
kenë akses të mirëfilltë në internet, në shkolla 
të pajisura si duhet me teknologji, apo me 
mësues me kualifikim e duhur dhe me kohën e 
mjaftueshme për t’u mësuar atyre lëndët digjitale. 

Aksesi i pabarabartë në rrjetet e internetit, si dhe 
në zhvillimin e aftësive të komunikimit digjital 

është një problem global domethënës. Ky akses i 
pabarabartë do të pengojë përparimin e ekonomive, të 

kujdesit shëndetësor, të institucioneve demokratike dhe të strukturave të 
shëndetshme sociale. 

Hendeku i angazhimit qytetar  Njerëzit në mbarë botën kanë 
nevojë për internetin dhe për rrjetet sociale për të ushtruar identitetin e 
tyre qytetar dhe për t’u lidhur me njerëz të tjerë për të shqyrtuar çështje të 
ndryshme qytetare.

Edhe pse shumë njerëz u shprehën se ishin të shkëputur nga politika, ata 
thanë gjithashtu se do të përfshiheshin politikisht nëse do të parashtroheshin 
çështjet e duhura qytetare, sipas një studimi të vitit 2018 të Pew Research, 
ku u pyetën afro 15,000 persona nga 14 vende të ndryshme si Argjentina, 
Brazili, Izraeli dhe Nigeria (Wike&Castillo, 2018). Çka vijon më tej janë disa 
pika kryesore të këtij hulumtimi të gjerë. Ndërsa i shqyrtoni, mendoni në 
mënyrë kritike për lidhjen midis qasjes digjitale dhe angazhimit politik:

•	 ”Njerëzit	që	përdorin	faqet	e	rrjeteve	sociale	në	internet,	në	veçanti,	ka	
të ngjarë të ndërmarrin aksione politike për të gjithë gamën e çështjeve 
qytetare të përfshira në sondazh” (fq. 9). 

•	 “Në	13	vende,	personat	që	kanë	nivel	më	të	lartë	arsimor	kanë	më	shumë	
gjasa që të postojnë pikëpamjet e tyre në internet. Në shtatë vende, ata 
kanë më shumë gjasa që të kenë dhuruar para për një organizatë politike 
ose shoqërore. Kurse në gjashtë vende, kanë më shumë gjasa që të marrin 
pjesë në një protestë politike” (fq. 8).

•	 “Personat	 në	 grupmoshën	 18–29	 vjeç	 kanë	më	 shumë	 gjasa	 se	më	 të	
mëdhenjtë në moshë që të postojnë komente në internet për çështje 
sociale ose politike në 12 nga 14 vendet e anketuara. Përshembull, 36 
për qind e polakëve të grupmoshës 18–29 vjeç kanë postuar pikëpamjet 

Aksesi	i	
pabarabartë	në	

rrjetet e internetit si 
edhe në zhvillimin e 

aftësive të komunikimit 
dixhital është një 
problem	global	
domethënës.
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e tyre në internet, krahasuar me vetëm 4 për qind të atyre të grupmoshës 
50 vjeç e sipër” (fq. 5).

Në një studim tjetër nga Pew, këtë radhë në Indi, vetëm një nga tre përdorues 
të mediave sociale ndante pikëpamjet e veta politike në internet krahasuar 
me nëntë në dhjetë persona (87 për qind) që ndanin në internet pikëpamjet 
të tjera jopolitike, si për shembull në fushat e muzikës dhe të kinematografisë 
(Rikhy, 2014). Në Indi, vendi i dytë me popullsinë më të madhe në botë me 
1.3 miliardë njerëz, vetëm një në dhjetë persona kanë akses në internet. 
Vetëm 15 për qind e tyre kishin në pronësi një smartfone (pra jo thjesht 
kishin akses në to, si në rastin kur ua jepte puna). Cili është përfundimi nga 
të gjitha këto të dhëna? “Kuptohet lehtë që mungesa e aksesit në internet, 
dhe për rrjedhojë në mediat sociale, po iu kufizon indianëve zgjedhjen e 
hapësirave për diskutim dhe debat në internet” (Rikhy, 2014, paragrafi 
4). Me pak fjalë, ndarja digjitale ndikon në mundësitë për dialog dhe për 
debat demokratik. Kjo përcakton se kush mundet dhe kush nuk mundet të 
angazhohet në punën me fokus digjital të jetës qytetare dhe politike.  

Ndarja gjuhësore  Ekziston gjithashtu një ndarje gjuhësore brenda-
përbrenda mediave digjitale. Për shembull, shumica e programeve vizatimore 
për fëmijë në Afrikë vijnë nga jashtë. Fëmijët nuk e shohin dhe nuk e dëgjojnë 
veten e tyre në filma vizatimorë. Atyre u serviren vetëm filma vizatimorë të 
Perëndimit në gjuhët evropiane. UNESCO nisi projektin Africa Animated 
për të bërë diçka për mungesën  e filmave vizatimorë për fëmijët afrikanë. 
(Mund të shikoni një shembull të një filmi vizatimor etiopian për fëmijë 
këtu: https://bit.ly/2CfBbtO.)

“Diversiteti gjuhësor është pjesë e pandashme e diversitetit kulturor,” vë në 
dukje një udhëzues i ‘UNESCO’-s për mbrojtjen e gjuhëve të botës (2016, 
Seksioni 1, paragrafi 1). Më shumë se 50 për qind e rreth 6700 gjuhëve të 
botës që fliten sot rrezikojnë të zhduken. Gjuhët do të vazhdojnë të zhduken, 
nga një anë kjo vjen ngaqë nuk janë të përfaqësuara në internet. Vetëm 5 për 
qind e gjuhëve të botës janë në internet.

Një internet shumëgjuhësh është thelbësor për zhvillimin ekonomik si edhe 
për të shprehurit kulturor domethënës. Komunitetet e mënjanuara tashmë 
për shkak të gjuhës do të mënjanohen edhe më tej nëse aksesi i tyre në 
informacion dhe në njohuri kufizohen nga gjuha dhe qasja digjitale. Ndarja 
gjuhësore në internet ndalon aksesin në burimet e mëdha të informacionit 
dhe të zhvillimit ekonomik që ofron interneti. Për personat që shpesh nuk 



272    Kapitulli 11

e gjejnë gjuhën e tyre në internet, komunikimi dhe krijimi i përmbajtjes 
në atë gjuhë është padyshim një pengesë. Ç’do të thotë kjo për një grua 
sipërmarrëse në Tunizi që dëshiron të shesë punimet e veta në një treg 
Perëndimor nëpërmjet tregut në internet?

Shih	‘Atlas	of	the	World’s	Languages	 in	Danger’	në	adresën	e	 internetit	që	vijon	
https://bit.ly/1JVCiLM.

“Gjuhët nuk janë vetëm mjete komunikimi. Ato pasqyrojnë edhe një 
këndvështrim të botës. Gjuhët janë mjete të sistemeve të vlerave dhe të 
shprehjeve kulturore dhe në tërësinë e tyre janë një përbërës thelbësor 
i trashëgimisë së gjallë të njerëzimit. Megjithatë, shumë prej tyre janë në 
rrezik zhdukjeje”, thuhet në hyrjen e UNESCO-s për Atlasin e Gjuhëve të 
Botës që Rrezikojnë të Zhduken (Moseley, 2010, n.p.).

EDUKIMI MEDIATIK NË VEPRIM 

Pjesëmarrja në mediat online duhet të jetë një e drejtë për të gjithë njerëzit, 
në mbarë globin. Teksa shekulli i XXI përparon, rritet nevoja për të mbyllur 
hendekun midis atyre që e kanë aksesin digjital dhe atyre që nuk e kanë 
atë. Edukimi mediatik përkrah nevojën për pjesëmarrje të plotë të të gjithë 
njerëzve në çështjet qytetare të kohës.

Pse të mos e përdorni edukimin mediatik për të shqyrtuar çështjen e ndarjes 
digjitale në komunitetin apo në rajonin tuaj? Është një projekt që mund të 
përfshijë të gjitha çështjet që kemi diskutuar në këtë libër, duke filluar që 
nga tregtia e deri tek hartimi i mesazheve dhe tek audienca. Bota në të cilën 
jetoni do të ndikohet përgjithmonë nga media. Edhe ju keni rolin tuaj. 

Mesazhet një e nga një  Teksa ngjarjet shpalosen dhe çështje të 
ndryshme ju dalin përpara në jetë, mund të përdorni burimet e ndryshme 
mediatike që keni, për të qenë të informuar dhe për të përhapur informacion 
të ligjshëm. Gjithashtu, mund të bëni pjesën tuaj në krijimin e mesazheve 
etike për të shpërndarë këndvështrimin që keni dhe për të zhvilluar të 
shprehurit origjinal të vetvetes, çka shumë mirë mund të përfshijë një 
identitet qytetar.
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Një parim i rëndësishëm i edukimit mediatik, që zbatohet veçanërisht për 
angazhimin qytetar, është se shumica e mediave janë të organizuara për të 
fituar pushtet ose për fitim financiar (Qendra për Edukimin Mediatik, 2019). 
Edhe në rastin e lëvizjeve mediatike me bazë qytetare si në Parkland, ose të 
kryengritjeve të Pranverës Arabe, qëllimi i mesazheve ishte pushteti dhe/ose 
fitimi. Edhe pse ka arsye të tjera për mesazhet, si për shembull informacioni 
dhe ndërgjegjësimi, koncepti i qëllimit të mesazhit është një element kryesor 
për pjesën dërrmuese të angazhimit qytetar që përdor mediat.

Zbatimi i edukimit mediatik në një fushatë të drejtuar nga qytetarët, për një 
çështje të komunitetit vendor, është një mënyrë e përkryer për të përfunduar 
këtë udhëzues me 11 kapituj për jetën tuaj digjitale, pasi edukimi mediatik ka 
të bëjë me të qenit aktiv, i angazhuar dhe i qëllimtë në përdorimin e mediave:

•		 Përdorimi i mediave i mundëson nismës suaj për lëvizje që t’u tërheqë 
vëmendjen njerëzve.

•		 Verifikimi i fakteve të çështjeve në fjalë është vendimtar për fitimin e 
besueshmërisë, kurse analiza e mënyrave të komunikimit të mesazheve 
kundërshtuese në fushatë ndihmon në kundërshtimin e argumenteve që 
bien ndesh me çështjen.

•		 Të kuptuarit e rëndësisë së privatësisë në organizimin e lëvizjeve ju 
mundëson mbrojtjen e fushatës ndaj ndërhyrjeve të padëshiruara nga 
ana e atyre që nuk e përkrahin programin tuaj.

•		 Krijimi i mesazheve që janë interesante dhe emocionuese bën që të 
fitoni mbulim nga mediat e mëdha dhe nga agjencitë e lajmeve.

•		 Vendosja e lidhjeve që tejkalojnë kufijtë kulturorë të arsimit, përbërjes 
demografike, relievit gjeografik ose llojeve të tjera të ndarjeve mundëson 
që kauza të marrë vrull dhe, shpresohet, që t’u lejojë përdoruesve 
individualë të zgjedhin që të identifikohen me kauzën tuaj, sepse 
nëpërmjet saj ata shohin se kush janë ata vetë në të vërtetë si persona të 
angazhuar në çështjet shoqërore. 

Ky proces i pjesëmarrjes brenda dhe jashtë hapësirës së internetit, domethënë 
në botën digjitale dhe në atë analoge, është i pasur, i shumëllojshëm dhe 
dinamik.
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•		 Përkufizoni	angazhimin	qytetar.

•		 Jepni	një	shembull	të	slaktivizmit.

•		 Përshkruani	se	si	mund	të	përdoren	formate	të	ndryshme	mediatike	për	
të rritur ndërgjegjësimin për çështjet qytetare. 

•		 Identifikoni	 karakteristikat	 e	 kulturës	 së	 pjesëmarrjes	 në	 fushatën	 në	
internet të një aktivisti.

•		 Përshkruani	ndikimin	e	ndarjes	digjitale	në	zhvillimin	global.

•		 Kuptoni	 rëndësinë	 e	 diversitetit	 gjuhësor	 në	 mesazhet	 e	 mediave	 në	
internet.

•		 Përvetësoni	 konceptin	 e	 edukimit	 mediatik	 sipas	 të	 cilit	 shumica	 e	
mesazheve mediatike organizohen për të nxjerrë fitime dhe/ose për të 
fituar pushtet dhe analizoni se si zbatohet kjo gjë për veprimtaritë e një 
lëvizjeje.

VEPRIMTARI

1.  Kaloni pak kohë duke parë të dhënat e  Aleancës për Internet të 
Përballueshëm. Shihni http://bit.ly/2HMu804. Përdorni temat që vihen 
më shumë në pah nga të dhënat për t’ju udhëzuar në krijimin e një posteri 
virtual ose analog për të edukuar njerëzit për çështjen e ndarjes digjitale 
dhe pasojave si rrjedhojë e saj. Postojeni mesazhin politik në një vend 
publik.

2.  Gjeni një shembull të aktivizmit me fokus rininë që ka përdorur mediat 
për të shfaqur mesazhin e vet. Hartoni një prezantim të shkurtër rreth 
aktivizmit dhe përdorni sa më shumë që të jetë e mundur shembuj 
pamorë dhe/ose me audio. Përfshini vëzhgime rreth përdorimit të 
mesazheve mediatike për sa i përket formatit, qëllimit dhe audiencës.

3.  Pjesë e të qenit në një audiencë të angazhuar politikisht është ajo që 
bëni me mesazhin mediatik që sapo keni marrë dhe pranuar. Nëse jeni 
në gjendje, shikoni këtë video të shkurtër ngacmuese (paralajmërim: 
përmbajtje shqetësuese) nga Twitter që u është dërguar gazetareve 
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sportive femra: http://bit.ly/1WQOTaI. Vlerësoni qëllimin e krijimit të 
kësaj videoje me një shkrim-reagim në madhësinë e një faqeje ose me një 
deklaratë 2-minutëshe të regjistruar dhe të përgatitur: Çfarë vlere ka në 
video incizimi i zërave të burrave të ndryshëm, të cilët nuk i kanë shkruar 
tweet-et e neveritshme, që ia lexojnë me zë të lartë gazetares sportive? 
Çfarë mendoni se, ne si audiencë e kësaj videoje, duhet të bëjmë pasi ta 
shohim atë? Sipas jush, si do të donte prodhuesi i videos që të vepronim 
më tej? 

4.  Secili prej nesh i jep kuptim medias bazuar në nevojat individuale dhe 
të përbashkëta. Ne si konsumatorë marrim mesazhe politike gjatë gjithë 
kohë, qoftë të paraqitura si mbishkrime në një mbikalim të autostradës 
ose qoftë si një ekspozitë në një muze të arteve të bukura ose qoftë me anë 
të dërgesave postare nga kandidatët politikë. A mendoni se vendndodhjet 
në të cilat gjejmë mesazhet ndikojnë në kuptimet që u japim atyre? 
Bëni fotografi të mesazheve politike dhe qytetare që shihni në zonën e 
komunitetit tuaj. Organizojini ato në projektime të njëpasnjëshme, të 
shoqëruara me titra që shpjegojnë se ku, kur ose si i patë mesazhet si 
edhe me reagimet tuaja për secilin mesazh.
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Konkluzionet e Ferris Bueller

Çfarë po bëni ju këtu në fund të librit?

Libri mbaroi.

Mbaroi.

Ikni.
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