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Tiranë, 2021 

Vitet e fundit për vendin tonë e për gjithë botën kanë qenë një sprovë tejet e vështirë që ende 

nuk ka mbaruar dhe nuk dihet fundi i saj. Këto kohë, përveç pasojave të shumta shëndetësore 

deri dhe vdekjeprurëse që shkaktuan në popullatë, ndikuan gjithashtu dhe psikologjinë dhe 

ekonominë e secilës familje, secilit shtet e rajon në glob. Duke qenë një e papritur me pasoja 

të dukshme e të rënda, në këto dy vite çdo prioritet, çdo kund ka ndryshuar. Etja për të ditur 

është në natyrën tonë, këto kohë u shtua dhe më tepër. Kanalet e komunikimit ishin të bollshme, 

por cilësia e informacionit shumë herë vihej dhe vazhdon ende të vihet në pikëpyetje.   

Ky studim fokusohet në mënyrën e komunikimit në media tradicionale apo online të lajmeve 

të ndryshme informuese ose dezinformuese që u përhapen përgjatë periudhës së pandemisë, jo 

vetëm në vendin tonë, por edhe në botë. Kohë të panjohura e të pa përjetuara prej dekadash u 

rikthyen, por kësaj here përhapja e lajmit ishte ndryshe, ishte e shpejtë dhe ndonjëherë e 

frikshme. U përhapen lajme herë të kontrolluara, herë të censuruara, herë këshilla ekspertësh, 

herë dyzime e shpesh herë dhe lajme të pa verifikuara të cilat jo vetëm që keq informonin, por 

edhe trembnin publikun duke e bërë skeptik dhe ndaj shkencës.  

Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit si telefonat celularë dhe kanalet online 

mundësojnë ndjenjën e bashkëprezencës (Licoppe 2004; Baldassar et al. 2016), intimitetit 

(Vincent dhe Fortunati 2009) dhe praktikat e kujdesit (Ahlin 2018) nëpër distanca gjeografike. 

Me pandeminë e COVID – 19, telefonat inteligjentë, kanalet e mediave sociale dhe një gamë e 

gjerë e aplikacioneve celularë kanë shërbyer si linja shpëtimi.  

Me zhvillimin e gazetarisë digjitale, njerëzve iu është dhënë një qasje në një grumbull të madh 

informacioni. Vendet ku ata kërkojnë burime lajmesh i zgjedhin subjektivisht, në lidhje me 

kohën në dispozicion dhe kërshërinë që duan ta kënaqin. Zakonisht këto janë lajmet që ndikojnë 

drejtpërdrejt në jetën e tyre, të cilat disi përputhen me interesat e tyre, gjegjësisht lajmet që u 

interesojnë atyre personalisht.  

Agjenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, miratuar nga të gjitha Shtetet Anëtare të Kombeve 

të Bashkuara në 2015, ofron një plan të përbashkët për paqen dhe prosperitetin për njerëzit dhe 

planetin, tani dhe në të ardhmen. Në thelb të saj qëndrojnë 17 Qëllimet e Zhvillimit të 



 
 
 

Qëndrueshëm (SDG) dhe gjithsej 169 target grupe të prekura, të cilat janë një thirrje urgjente 

për veprim nga të gjitha vendet - të zhvilluara dhe në zhvillim - në një partneritet global. 

Kështu, SDG njeh raportet reciproke ndërmjet zhvillimit human dhe atij mjedisor, ekonomik, 

social dhe politik në të cilin zhvillohen këto raporte.  

1Reduktimi i pabarazive dhe sigurimi se askush nuk mbetet pas janë pjesë integrale e arritjes 

së Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm. Pabarazia brenda dhe midis vendeve është një 

shkak i vazhdueshëm shqetësimi. COVID – 19 ka thelluar pabarazitë ekzistuese, duke goditur 

më rëndë komunitetet më të varfra dhe më të prekshme. Ajo ka vënë në qendër të vëmendjes 

pabarazitë ekonomike dhe rrjetet e brishta të sigurisë sociale që i lënë komunitetet e 

pambrojtura të mbajnë barrën e krizës. Në frontin ekonomik, pandemia COVID – 19 ka rritur 

ndjeshëm papunësinë globale dhe ka ulur në mënyrë dramatike të ardhurat e punëtorëve.  

Sipas Vankovska, B. (2020), përgjigjet ndaj efekteve të pandemisë kanë qenë të diskutueshme 

në nivele të ndryshme. Së pari, ata shfaqën mungesë të ndonjë planifikimi emergjent nga ana e 

shteteve të Ballkanit, ndërsa po përhapeshin lajmet e masave populiste. Shtresat e ulëta të 

popullsisë janë të shtypura, nga ana tjetër shuma të mëdha parash janë derdhur për bizneset e 

manjatëve pranë (ose pjesë e) elitave në pushtet. Borxhi kombëtar i këtyre vendeve ka ardhur 

në rritje të vazhdueshme. Megjithatë, “paketat” e propozuara socio-ekonomike janë dukur 

kryesisht të jetë një ryshfet i “legalizuar” i pjesëve më të varfra të popullsisë nga partitë në 

pushtet në maskën e “ndihmës humanitare për të prekurit nga pandemia”.  

Këtë, media e përmend pak ose aspak në përditshmërinë e saj. Kjo duket se e bën median aleate 

me pushtetin edhe pse ajo konsiderohet si pushteti i katërt. Janë të pakta mediat qofshin ato 

tradicionale apo online të cilat i dedikojnë ndonjë kohë të caktuar çështjeve sociale. Kjo 

ndoshta për shkak të kasetave të gatshme që marrin nga institucionet kur prodhojnë lajme ose 

sepse të tilla janë interesat ekonomike duke tejkaluar dhe ndërgjegjen sociale. 

Në një artikull të International Crisis Group (2021) si një detyrë e rëndësishme e Kombeve të 

Bashkuara për vitin e ardhshëm mbetet dhe ‘lufta’ kundrejt dezinformimit të platformave 

online të cilat nëpërmjet raporteve të rreme për COVID – 19, kanë përhapur në popullatë 
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thashetheme apo lajme të padobishme dhe ndonjëherë kura të rrezikshme ose teori konspirative 

kundër vaksinave. 

Që nga fillimi i marsit 2020, qasja publike kryesisht në këshillat e ekspertëve për COVID – 19 

kanë munguar dhe opinionet e shkencëtarëve janë censuruar (Sun 2020). Krahasuar me krizat 

shëndetësore gjatë administratave të mëparshme, publiku po dëgjon më pak nga CDC2 dhe më 

shumë nga liderët politikë. Nga sindroma e rëndë akute e frymëmarrjes (SARS), te Ebola e deri 

te gripi H1N1 (gripi i derrit), publiku zakonisht dëgjoi së pari dhe më së shumti ekspertë të 

fushës, por gjatë krizës COVID – 19, kjo është mohuar në masë të madhe.  

E njëjta situatë ndodhi dhe në vendin tonë. Në të shumtën e rasteve ishte vetë Kryeministri që 

jepte lajme të ndryshme lidhur me situatën pandemike në vend. Gjithashtu në jo pak raste me 

faqen e tij publike në Facebook i ka paraprirë edhe reformave të ndryshme që do ndërmerreshin 

për vendin si rrjedhojë e gjendjes që po kalonte vendi dhe se si do të përballoheshin situatat.  

E gjitha kjo vërtetohet jo vetëm nga vrojtime, por edhe nga gjetje të studimeve të tjera që janë 

bërë nga akademikë e studiues të medias si Artan Fuga e Mark Marku në një studim të vitit 

2020. Lajmi si gjini informative qëndron në disa themele si paanshmëria, saktësia, 

ndershmëria. Sipas studiuesve janë pikërisht këto standarde të gazetarisë që u goditën rëndë 

gjatë pandemisë së Covid 19. Ky konstatim vjen si pasojë e rezultateve të monitorimit, 

kryesisht përmes ndjekjes së burimeve të informacionit të cilave u referoheshin lajmet për 

Covid 19 në Shqipëri. Nga monitorimi rezulton se pjesa më e madhe e lajmeve kanë si burim 

të vetëm deklaratat zyrtare të kryeministrit, të institucioneve qeveritare, të partive politike, të 

pushtetit lokal, kryesisht të Bashkisë së Tiranës. Nuk ka balancim burimesh me burime 

alternative, pra nuk ka paanshmëri, nuk ka verifikim të informacionit pra nuk ka saktësi, nuk 

ka gjurmim të vërtetës përtej versionit zyrtar të së vërtetës, pra nuk ka ndershmëri. 

 

Një studim tjetër i zhvilluar për Vendet e Ballkanit Perëndimor shkon dhe më tej në kuptimin 

e situatës pandemike në këto vende duke i quajtur si shtetrrethime rigoroze. Këto vende 

bazoheshin në vendime pjesërisht autoritare dhe jo transparente të politikanëve, duke 
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anashkaluar parlamentet dhe të drejtat e tyre kushtetuese. Gjithashtu në këtë studim thuhej 

gjithashtu se pandemia nuk duhet të përdoret si justifikim për të vonuar më tej procesin e 

zgjerimit të BE-së. 

Si për të vërtetuar këtë, sipas Reporterëve pa Kufij qeveria rriti presionin ndaj medias në vitin 

2020 duke kërcënuar me miratimin e një ligj të ri për shpifjen, pavarësisht kritikave nga 

organizatat e lirisë së shtypit dhe megjithëse Komisioni i Venecias këshilloi kundër tij. Në 

fillim të krizës së koronavirusit, kryeministri Edi Rama i kërkoi publikut të “mbrohet nga 

media” dhe refuzoi të ndihmojë kur pandemia përkeqësoi problemet financiare të medias deri 

në atë pikë sa gazetat ndaluan së prodhuari botime të shtypura për rreth gjashtë javë. 

Në Tetor të 2021, Josep Borrell, Zv. Presidenti i KE – së3, njëherazi Përfaqësues i lartë i BE – 

së4 për Politikën e Jashtme, citohet të ketë thënë që  "përqasja e metodologjisë së re të zgjerimit 

është në bazë meritash me fokus në reformat themelore të tilla si sundimi i ligjit, ekonomia, 

funksionimi i institucioneve demokratike dhe lënia mënjanë e dallimeve mes vendeve 

kandidate për anëtarësim." 

Nga raporti i detajuar i KE – së një nga komponentët që Shqipërisë i duhet ende punë për të 

plotësuar kriteret e caktuara për t’u futur në BE përveç reformës në administratën publike, 

sistemi i drejtësisë, lufta kundër korrupsionit e krimit të organizuar është edhe garantimi i lirisë 

së shprehjes.    

Në këtë raport vihet në dukje  që "atmosfera e sulmeve verbale, fushatat e njollosjes dhe aktet 

e frikësimit ndaj gazetarëve nuk janë përmirësuar. Po kështu edhe tensionet mes aktorëve 

politikë dhe gazetarëve gjatë krizës Covid-19 dhe në kontekstin e zgjedhjeve parlamentare 

2021. Sulmet ndaj gazetarëve nuk kanë rezultuar në dënime.”  

Nga ana tjetër, lidhur me paketën ligjore anti-shpifje të qeverisë Rama raporti thekson që 

“parlamenti dhe qeveria që dolën nga zgjedhjet e 25 Prillit duhet të respektojnë angazhimin 
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për të siguruar që çdo ndryshim i mundshëm në ligjin për mediat të jetë në përputhje me 

Opinionin e Komisionit të Venecias dhe të miratohet në konsultim me organizatat e medias". 

Për më tepër gjatë pandemisë COVID19 vihet re një përforcim i qasjes së tij të personalizimit 

të pushtetit. Organizatat e të drejtave të njeriut si edhe të mediave kanë kritikuar qeverinë për 

monopolizimin e informacionit gjatë pandemisë si edhe përpjekjeve për të penguar lirinë e 

mediave. 

Kriza COVID-19 ka bërë edhe më të dukshme sfidat e vazhdueshme të lirisë së mediave në 

Shqipëri. Ndërsa informacioni i saktë dhe i besueshëm është parësor gjatë krizës dhe pritet që 

media të luajë një rol kryesor, në realitet media e pavarur në Shqipëri dobësohet për shkak të 

një kombinimi të faktorëve. 

Mediat e lajmeve, edhe pse mes sfidave dhe vështirësive, kanë raportuar gjerësisht për krizën 

e COVID-19. Megjithatë, raportimi është reduktuar në fakt thjesht në transmetim të videove të 

ERTV, statuseve dhe komunikimit online të Kryeministrit me ndjekësit e tij si edhe video të 

parapërgatitura nga Zyrat e Marrëdhënieve me Publikun dhe Komunikimin në ministritë 

përkatëse. 

Emisionet e mbrëmjes, debatet dhe rubrika të tjera janë përpjekur të ofrojnë analizë dhe debat 

për publikun lidhur me krizën, masat e ndërmarra nga qeveria, ndikimi i krizës në fusha të 

ndryshme si edhe krahasim apo informim për situatën në vendet e tjera. 

Megjithatë, hapësirën më të madhe e zënë sërish analistët apo opinion-bërësit, që nuk janë 

ekspertë të shëndetit publik dhe as mjek. Për më tepër opinionet e tyre janë të lidhura ngushtë 

me interesa të caktuar dhe nuk ofrojnë domosdoshmërish analizë të paanshme. 

Për më tepër, një pjesë e mirë e këtyre analistëve ftohen në këto emisione të që japin opinione 

për tema të ndryshme, qofshin ato sociale, politike, ekonomike, shëndetësore etj. Ky është një 

problem i madh për mënyrën e ndërveprimit të medias me publikun apo me politikën. Media 

mund të ketë rol frenues duke përdorur ‘pushtetin e saj’ për të ndikuar në politika të ndryshme 

ose rol përmirësues të imazhit deri dhe në manipulime të ndërgjegjes njerëzore duke 

propaganduar për çështje të caktuara.  



 
 
 

Secili nga ne ka një pjesë faji në këtë që na servirin shumica e mediave qofshin ato tradicionale 

apo online. Media na mendon si një audiencë nga e cila kërkon të marrë vetëm shikime / 

klikime / reagime, duke humbur kështu funksionet e saj themelore të informimit të saktë e të 

bazuar dhe në edukimin e formësimin e shoqërisë. Nga ana tjetër ne e shohim median si një 

medalje me dy anë që na mbush me informacion duke mos na lënë mundësinë e të vërtetuarit 

se sa të vërteta janë ato që lexojmë / dëgjojmë / shohim dhe që kryen detyrën e saj në edukimin 

apo çedukimin e shoqërisë nëpërmjet programacionit që zgjedhin.  

 

Rekomandime 

Komunikimi është element kyç në kohë krizash. Media është një ndërmjetës i besimit mes 

publikut dhe autoriteteve, kështu që ka misionin të ruajë baraspeshën mes llogaridhënies së 

autoriteteve dhe dhënies së informacionit të saktë për publikun. 

Për fakultetet:  

● Hartimi i programeve për ngritjen e kapaciteteve për profesionistët e medias dhe 

studentët e gazetarisë / komunikimit nëpërmjet të mësuarit formal dhe informal për 

raportimin gjatë dhe pas krizës; 

● Hartimi i programeve të certifikimit profesional nëpërmjet kombinimit të të mësuarit 

për profesionistët e medias, punës sociale, shëndetit publik dhe për gazetarët për t’u 

specializuar në raportimin dhe ofrimin e shërbimeve; 

● Ofrimi i stimujve për gazetarët për t’u specializuar në raportimin për ofrimin e 

shërbimeve shëndetësore / sociale. 

Për gazetarët dhe 5OSHC – të  

● Hartimi i projekteve të përbashkëta në nivel rajonal apo në nivel BE për shkëmbimin e 

praktikave më të mira mes organizatave të medias, OSHC-ve dhe universiteteve për 

rolin e mediave në zbutjen dhe përgatitjen, raportimin dhe menaxhimin e krizave; 
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● Bashkëpunimi mes mediave, shoqatave të tyre, OSHC-ve, botës akademike dhe 

institucioneve të tjera arsimore dhe autoriteteve përkatëse publike për të bërë të mundur 

ngritjen e kapaciteteve / trajnimet / rritjen e ndërgjegjësimit mes grupeve të ndryshme 

të synuara për të luftuar lajmet e rreme dhe disinformimin nëpërmjet programeve të 

medias dhe edukimit; 

● Ofrimi i hapësirës mediatike për fushatat e ndërgjegjësimit për reduktimin e riskut dhe 

për përgatitjen; 

● Hartimi i programeve në media për të edukuar grupe të ndryshme të synuara për 

informacionin e nevojshëm në lidhje me ofrimin e shërbimeve; 

●  Mbështetje për organizatat e medias dhe profesionistët e medias për të trajtuar çështje 

të sigurisë gjatë raportimit për ofrimin e shërbimeve; 

● Ofrimi i mbështetjes për prodhimin e përmbajtjeve specifike (tema pak të raportuara, 

tema interaktive me elementë pamorë dhe multimedialë, çështje angazhimi, pjesëmarrje 

e publikut, monitorime); 

● Mbështetje për verifikimin e fakteve dhe gazetarinë investigative dhe prezantimi i 

historive të thelluara nëpërmjet të cilave qytetarët kuptojnë proceset dhe marrëdhëniet 

dhe jo vetëm të japin thjesht fakte të thata; 

● Edukim i vazhdueshëm në bashkëpunim me shoqatat e mediave, përdorimi nga OSHC-

të i mjeteve të ndryshme për përhapjen e  njohurive (të mësuarit online, qasjet me 

metoda të kombinuara të mësuari);  

● Ofrimi i mjeteve mbrojtëse për njerëzit që punojnë në media që do të vazhdojnë të 

raportojnë nga terreni (pandemi, shëndet publik, ndryshimet klimatike, ndotja e ajrit 

dhe dukuri të tjera). 

Për politikë – bërjen dhe stakeholder - ët e ndryshëm  

● Bashkëpunim mes aktorëve të ndryshëm dhe fushatave të advokacisë për të siguruar të 

drejtat e punës dhe kushte të denja pune për gazetarët; 

● Mbështetje me nën-grante (grante bazë) për median profesionale dhe të pavarura që 

luftojnë për mbijetesën e tyre gjatë krizave ose krijimi i një fondi për të ofruar 



 
 
 

mbështetje institucionale për mediat dhe gazetarët si dhe për organizatat e mediave me 

gazetari cilësore. 

● Krijimi i një platforme që do të lidhë burimet e besueshme të informacionit me 

përparësitë e qytetarëve duke ofruar mundësinë për ndërveprim me audiencën dhe 

kontributin në krijimin e besimit të ndërsjellë (nëpërmjet mbështetje nga ekspertë, 

mbështetje teknike, krijim dhe përshtatje të instrumenteve online, etj). 
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