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> Në vend të 
parathënies

Le të flasim për integritetin! Kjo ishte një thirrje shumë e 
thjeshtë, për të cilën, siç u pa, nuk mund të jepet përgjigje 
e thjeshtë.
Ne u përpoqëm që, duke biseduar me 24 gazetarë dhe 
gazetare nga shtetet e Ballkanit Perëndimor të përgjig-
jemi në pyetjen çfarë është integriteti në gazetari, sa është 
çmimi i mospranimit që të bëhen lëshime, a udhëhiqen 
me interes publik, dhe sa ka ndryshuar lufta që të rapor-
tohet sipas standardeve të profesionit pas paraqitjes së 
rrjeteve sociale.
Gazetarët dhe gazetaret i kemi zgjedhur në bazë të punës 
së tyre të deritashme, përpjekjes pa kompromis për stan-
darde profesionale në kushtet më të vështira – siç është 
lufta në hapësirat jugosllave, jetës nën regjimet diktatori-
ale ose autoritare, raportimin për krimin e organizuar. Për 
këtë shkak në këtë botim nuk ka bllok klasik titullues – ai 
u takon bashkëpunëtorëve dhe bashkëpunëtoreve tona. 
Në faqet që vijojnë, ju nuk do t’i gjeni të gjithë “fajtorët 
kujdestarë”, për disa prej tyre me siguri nuk keni dëgjuar 
kurrë. Dëshiruam që t’u jepnim hapësirë edhe atyre të 
cilët me personalitetin dhe qëndrimin e vet nuk janë 
shumë të pranishëm në publik, por njëkohësisht edhe që 
t’i bashkojmë brezat e ndryshëm, gazetarët nga mediat e 
ndryshme, të cilët merren me tema të ndryshme. Edhe 
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pse jetojnë dhe punojnë në gjashtë vende, problemet e 
tyre kryesore janë të njëjta në çdo vend: mungesa e trans-
parencës, mungesa e informacioneve publike, presionet 
nga ana e pronarit, politikës, reklamuesve të mëdhenj.
Qëllimi ynë është që të japim një pasqyrë për dilemat të 
cilat i kanë profesionistët e mediave për punën e vet, të 
tregojmë se me çfarë sfidash ballafaqohen, a janë gjithnjë 
të gatshëm që t’u përgjigjen atyre dhe a e kanë mbësh-
tetjen e redaksive. A kanë menduar ndonjëherë se është 
mjaft dhe që më nuk munden? Pse pas kësaj kanë vaz-
hduar edhe më tutje? Kemi biseduar edhe për temat e 
përhershme siç janë objektiviteti dhe aktivizmi.
Gazetaria nuk lë shumë hapësirë për biseda për vetveten, 
sepse qëllimi i saj kryesor është lufta për interesat e shoqë-
risë, për çfarë gazetari para vetes gjithmonë vë publikun. 
Prandaj, është sfidë të bisedosh me gazetarë dhe gazetare 
për probleme në të cilat hasin dhe si ballafaqohen me to.
Diku arritëm sukses më shumë, diku më pak. Mirëpo, 
është e sigurt se lexuesi pas intervistës së fundit do të jetë 
në dilemë sepse gati në asnjë nga pyetjet që i kemi shtruar 
nga intervista në intervistë nuk e kemi marrë përgjigjen e 
njëjtë.
Në këtë ndryshueshmëri edhe qëndron hijeshia e gazeta-
risë.

Zharka Radoja
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> Integriteti 
dhe autorësia 

në Ballkanin 
Perëndimor

Koha e realizimit të projektit „Integriteti dhe autorësia në 
Ballkanin Perëndimor“, nuk mund të ishte më e keqe, dhe 
njëkohësisht as më e mirë: në mes të pandemisë Kovid, 
shumë aktivitete nuk patën mundësi të organizohen në 
rrethana „normale“, por në të njëjtën kohë kjo periudhë 
ka qenë (dhe ende është) e kuptueshme për të gjithë dhe 
sprovë e qartë për integritetin në gazetari.
Pikërisht në këtë moment, gazetarët nga tërë rajoni, si dhe 
nga tërë bota, patën mundësinë të tregonin dhe të jepnin 
dëshmi a janë këtu të punojnë në interes të publikut - 
pavarësisht nga çmimi, ose të rrinë ulur në redaksi, vetëm 
nën pretekst të „gjendjes së jashtëzakonshme“, të transme-
tojnë verbërisht deklaratat e zyrtarëve dhe urdhrat e tyre, 
pa ndonjë pasqyrë përmbledhëse kritike. Fakti që zgjedh-
jet u mbajtën në disa vende të rajonit në fund të valës së 
parë të Kovidit, edhe më shumë i intensifikoi tensionet në 
skenën publike: përveç situatës tashmë të tensionuar poli-
tike, tani e kemi pandeminë e Kovidit, statistikën, krizën 
ekonomike, marrëdhëniet ndërkombëtare plotësisht të 
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çrregulluara, teoritë e komplotit, trazirat në rrugë dhe në 
përgjithësi tërë kjo është sprovë e madhe për raportim ose 
analizë.
Këto dhe tema të ngjashme mbizotëruan si gjatë dhjetë 
ligjëratave të gazetarëve me përvojë, ekspertëve të medi-
ave dhe profesorëve, ashtu edhe në punimet e pjesëmar-
rëseve: ligjëratat, në fakt, u mbajtën përmes aplikacionit 
ZOOM, punimet ishin metodologjikisht më modeste sesa 
që ishin planifikuar në fillim, por do të mund të thuhej 
se kjo histori ndodhi derisa ne po flisnim për të dhe që u 
mbajt një ushtrim praktik nga „normaliteti i ri“, çfarëdo 
që të jetë ai në fund.
 Në ambientin në të cilin njerëzit njëzërit e mbajnë komp-
lotin e heshtjes, një fjalë e së vërtetës tingëllon si një e 
shtënë arme.
Çesllav Milosh, shkrimtar
Edhe pse fjala „integritet“ përmendet në të gjithë lib-
rat shkollorë të gazetarisë, dhe përkufizime për këtë ka 
shumë, në fund çështja, megjithatë, shndërrohet në faktin 
se fjala është për mos-heshtje dhe të vërtetën: përndry-
she termi i ndërlikuar, kështu shndërrohet në atë që në 
brendi është. Gazetari me integritet, mbi të gjitha, nuk 
hesht - nuk hesht para qeverisë autokrate, krimeve, para 
kriminalitetit, vjedhjeve, nacionalizmit; nuk hesht përpara 
padrejtësisë, forcës, diskriminimit, viktimizimit.
Në teori, në trajnimet e gazetarisë dhe në „shkolla të 
vogla“, kjo nuk vihet në dyshim, praktikisht nënkuptohet. 
Mirëpo, në terren, në redaksi, heshtja po bëhet gjithnjë e 
më shumë modus operandi si për redaktorë ashtu edhe 
për gazetarë. Po heshtin pikërisht për çështje që drejt-
përsëdrejti kanë të bëjnë me qytetarë dhe qytetare - jo 
vetëm me përgjegjësinë për efektet e luftërave në rajon, 
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por edhe për varfërinë në rritje, me gjendjet në spitale 
dhe në shkolla, rolin e kishave dhe komuniteteve fetare në 
rrjedhat politike, me njerëzit me invaliditet dhe me prob-
lemet e tyre, mangësitë e sistemit të mbrojtjes sociale... në 
përgjithësi, për të gjitha temat që e nënkuptojnë thirrjen 
që të japin përgjegjësi njerëzit mjaft konkretë në funksi-
one mjaft konkrete.
Mirëpo, heshtja nuk është gjëja më e rrezikshme. Shumë 
më malinje - dhe këtë për shkak të internetit gjithnjë 
e më përfshirës dhe rrjeteve sociale jashtëzakonisht të 
përhapura - paraqitja e të ashtuquajturit spinim: „sht-
rembërimi“ i temave, shmangia e vëmendjes së publikut, 
„përshtatja“ e së vërtetës. Politikanët vendas aq shumë 
mbështeten në spinim, saqë në rajon janë duke vepruar 
disa “spin mjekë” me shumë përvojë dhe aftësi të speciali-
zuara për këtë aktivitet, të cilët i paguajnë shumë shtrenjtë 
shërbimet e veta.
Falë kësaj, ka ndodhur shumë herë që gjatë kohës së 
ndonjë skandali politik ose korrupsioni të zbulohet një 
numër pedofilësh, në programe rialiti ndodh ndonjë 
tradhti bashkëshortore ose ndonjë përleshje masive, ose 
ndonjë politikan XY deklaron ose bën ndonjë marrëzi me 
dimensione të tilla saqë kjo „i ndez rrjetet sociale“ dhe e 
luan rolin e atij “lajmit” të famshëm rreth së cilit njerëzit 
do të sillen në mënyrë virtuale dhe kështu të harrohet cila 
është tema e vërtetë, më e rëndësishme në këtë moment.
Nga ana tjetër, njësoj është e përhapur përshtatja ose 
paraqitja jo e plotë e fakteve në media. Edhe pse stan-
dardet profesionale e nënkuptojnë që gazetarët botojnë 
GJITHÇKA që do të mund të ndikonte në qëndrimin e 
lexuesve dhe të shikuesve, ndodh shumë shpesh që diçka 
që është „e rastit“ të heshtet e që hedh një dritë krejt tjetër 
në histori. Kështu ndodh që përfaqësuesit e pushtetit t’i 
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komentojnë veprimet dhe kumtesat e opozitës, e që më 
parë nuk e kanë publikuar se për çfarë janë duke komen-
tuar. Ndodh që në ndjekjen mediatike kundër këtij ose atij 
personi, të mos thuhet asnjë fjalë për qëndrimin e atij per-
soni, anën e tij të historisë, reagimin e tij. Gjithashtu, nuk 
mungojnë as situatat në të cilat mediat vetëm i „transme-
tojnë” fjalët e zyrtarëve të shtetit, kriminelëve të luftës, të 
dënuarve dhe familjeve të tyre - krejtësisht pa kritikë, pa 
asnjë rezervë, pa ndonjë përpjekje që ta shikojnë temën 
nga më shumë këndvështrime.
Në mediat serbe, gjatë viteve të fundit është bërë zakon 
të „zhvendoset fokusi“ nga tema te personi që e ka filluar 
këtë temë: ata që kanë zbuluar ndonjë aferë, kanë filluar 
ndonjë protestë të qytetarëve, kanë folur në media për 
ndonjë parregullsi ose për procesin e zgjedhjeve, ata që i 
ngrisin zërat e tyre kundër elitës aktuale politike të qeve-
risë në çdo mënyrë - mund të presin që shumë shpejt gjatë 
ditëve të ardhshme do të shkruajnë mediat për ta, për “të 
palarat e tyre”, se do të flitet për privatësinë e tyre, nga 
arkivat do t’i nxjerrin videot dhe më pas kur t’u vijë rasti 
do t’i orkestrojnë, se do të akuzohen për përpjekje për 
grusht shtet, atentat, shkatërrim të sistemit. Një shkrepje 
e tillë zjarri shkakton zhurmë të mjaftueshme “për ta 
heshtur“ temën për të cilën filloi çdo gjë, dhe në të njëjtën 
kohë të diskreditohen, vihen në shënjestër dhe skualifiko-
hen njerëzit që e filluan këtë.
Në të gjitha këto, nuk ngurrojnë përpara asnjë gjëje: nga 
publikimi i informacioneve për fëmijët, për gratë dhe 
dashnoret e dikujt, përmes kartelave shëndetësore, e deri 
te fotot dhe videot e montuara. E gjithë kjo lë gjurmë të 
thella në statusin shoqëror, besueshmërinë, madje edhe në 
shëndetin e njerëzve për të cilët raportohet, me të cilën gjë 
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shkelet parimi themelor jo vetëm ai gazetaresk, por edhe 
parimi njerëzor – mos bëj keq.
Pyetje e të gjitha pyetjeve është: pse gazetarët i bëjnë të 
gjitha këto? Urdhrat e tyre, natyrisht, u vijnë nga qarqet e 
pushtetit politik ose financiar, përmes spin mjekëve dhe 
redaktorëve, por - çfarë u nevojitet atyre kjo në jetë? Çfarë 
e detyron një njeri të gënjejë vetëdijshëm, t’i përshtatë 
dhe “t’i modelojë” faktet? Çfarë e shtyn që, në momentin 
e vetëdijes së shëndoshë, thjesht ta shkatërrojë jetën e 
dikujt, ose të paktën ta sjellë atë njeri në rrezik?

Mos e humbni kohën duke diskutuar se si duhet të 
jetë një person i mirë. Thjesht, bëhu një njeri i tillë.

Marcus Aurelius, perandor dhe filozof romak

Disa gazetarë pohojnë se e kanë të qartë se gabojnë, se 
ndjehen keq, e kanë të vështirë që të vazhdojnë, për shkak 
se ata “kanë fëmijë”, “kanë kredi”, “nuk kanë asnjë alter-
nativë”. Të gjitha këto janë argumente të vlefshme, por 
më shumë se të pamjaftueshme për të justifikuar efektet 
e raportimit të tillë. Përndryshe, edhe vrasësi me pagesë, 
grabitësi i bankës, rrëmbyesi gjithashtu do të mund të 
pohonin se çdo gjë që bëjnë, e bëjnë për shkak të fëmijëve, 
kredisë ose familjes. Gjithnjë ekziston një alternativë.
Një grup të veçantë e përbëjnë gazetarët që vërtet besojnë 
se ajo që ata bëjnë – është mirë.
Polarizimi politik midis gazetarëve tashmë është bërë i 
zakonshëm në rajon - kufiri midis aktivizmit dhe gazeta-
risë “është turbulluar” prej kohësh dhe gazetarët shpesh 
harrojnë se cila është puna e tyre në të vërtetë. Nga ana 
tjetër, kritikët e mediave shpesh harrojnë se gazetarët 
kanë të drejtë të kenë qëndrimin e vet, edhe në krahasim 
me obligimet e tyre në media të caktuara, madje edhe të 
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drejtën që ta përfaqësojnë haptazi: opinionistët, për shem-
bull, paguhen vetëm për të shprehur mendimin.
Mirëpo, problemi lind kur gazetarët shndërrohen jo në 
aktivistë, jo në demonstrues në këtë ose atë tubim poli-
tik (lidhur me çfarë shumë kode të etikës mediatike janë 
shumë të gjera), por në zëdhënës të partisë në pushtet 
ose opozitës. Në kohën e pandemisë Kovid, në konferen-
cat për shtyp të Shtabit të Krizave të Qeverisë së Serbisë, 
madje edhe publiku i gjerë pati mundësi ta shihte se si 
dukej praktikisht: gazetarët e mediave të pro-regjimit për 
çdo ditë i sulmonin kolegët e tyre ashtu që para ose më 
vonë në kuadër të pyetjeve që i bënin, çdo ditë i klasifi-
kuan si të papërgjegjshëm, opozitarë, të paarsimuar, etj. 
Gjë që tërë kjo nuk është pjesë e punës së tyre.
Është mosmirënjohëse të vlerësosh motivimin e kujtdo 
qoftë për atë që bën, por këtu është e vështirë t’i rezistosh 
përfundimit se ky grup i gazetarëve vërtet punon nga 
bindja - bindja se janë duke punuar në interes të publikut, 
se janë duke punuar për të mirën e qytetarëve, për të qenë 
„në anën e duhur“. Vetvetiu, ky nuk është problem, por 
bëhet mjaft i diskutueshëm në momentin kur publikisht, 
në transmetim të drejtpërdrejtë televiziv ose në ballinat e 
tyre i targetojnë kolegët e vet, ua shkatërrojnë jetën, kur 
gënjejnë, e fshehin të vërtetën ose marrin pjesë në shfaqjet 
e spin mjekëve.
Kur bëhet fjalë për integritetin, nuk ka ndonjë ndryshim 
të rëndësishëm midis atyre që punojnë „për kredi“ dhe 
atyre që besojnë vërtet në atë që e bëjnë: edhe njëra edhe 
tjetra palë kanë harruar se çfarë dhe kujt duhet t‘i shërbejë 
gazetaria. Pse e bënë këtë, është e parëndësishme për këtë 
histori dhe hyn në fushën e privatësisë së tyre, moralit 
personal dhe vendimeve të tyre jetësore.
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Integriteti nuk ka nevojë për rregulla.

Albert Camus, shkrimtar

Gazetarit me integritet, ose me „shtyllë kurrizore“, me të 
vërtetë nuk i nevojiten rregullat, udhëzimet e shkruara 
dhe kurset e veçanta - ashtu siç as në rastin e integritetit 
në përgjithësi, integritetit të jetës. Nga njëra anë, „rregul-
lat“ përkatësisht vlerat janë të qarta dhe të njohura mirë, 
dikush do të thoshte „të ngulitura“ për këdo që dëshiron 
ndonjëherë të jetë gazetar. Nga ana tjetër, nëse keni nevojë 
për udhëzime që të mos gënjeni, të mos përkuleni para 
çdo presioni, të punoni në interes të publikut dhe në të 
mirë të qytetarëve - do të mund të thuhej se është më mirë 
që të braktisni gazetarinë.
Megjithatë, si edhe të gjitha profesionet të cilat nënkup-
tojnë përgjegjësi të madhe, edhe gazetaria i ka rregullat 
e veta të shkruara. Përveç ligjeve të mediave, ekzistojnë 
edhe kodet profesionale që trajtojnë temat që kanë mbe-
tur „jashtë ligjit“, dhe të cilat nuk duhej të perceptohen 
si udhëzime, por më shumë si ndihmë në punën e për-
ditshme. Pra, kodet nuk merren vetëm me „urdhërimet 
e Zotit“ - mos gënjeni, mos vidhni, mos vrisni, etj. Këto 
u ndihmojnë gazetarëve që të kuptojnë se çfarë do të 
duhej të bëhet në çfarëdo situatash konkrete: a duhet 
të udhëtojmë jashtë vendit me shpenzime të shtetit ose 
ndonjë kompanie, dhe a duhet t‘u besojmë burimeve, 
cilave burime nuk duhet t’u besohet, si të veprojmë në 
situata kur raportojmë për fëmijë. Mediat individuale, ato 
të mëdhat dhe të fuqishmet, madje i kanë kodet e veta, 
që trajtojnë numër shumë më të madh të temave nga ato 
kombëtare ose ndërkombëtare, dhe „mbulojnë“ një gamë 
shumë të gjerë temash: a pranon gazetari dhurata, kush 
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e paguan faturën nëse takoheni me njerëz që ju ofrojnë 
burime në një restorant, por edhe a u lejohet gazetarëve 
të marrin pjesë në manifestime politike, çfarë marrëdhë-
niesh kanë me organet hetimore, si të sillen ndaj bashkë-
biseduesve, etj.
Natyrisht, puna e gazetarit është e tillë që nuk ka asnjë 
dokument ose libër shkollor që mund të parashikojë 
dhe t’i zgjidhë të gjitha sfidat që sjell çdo ditë pune - kjo 
veçanërisht ka të bëjë me gazetarët të cilët raportojnë 
nga zonat e luftës ose nga terreni në të cilin mbizotëron 
gjendja e jashtëzakonshme. Megjithatë, në rrethana pak 
a shumë të rregullta, përvojat e kolegëve më me përvojë 
dhe ekspertëve të mediave nuk përjashtohen. Përvoja 
shumë vjeçare në punën me gazetarët në Serbi ka tre-
guar se ka ende „zona gri“ në të cilat dispozitat e Kodit të 
gazetarëve mund t‘u ndihmojnë atyre që të ruajnë nderin 
dhe integritetin e vet dhe integritetin e mediave në të cilat 
punojnë.
Kjo, për shembull, ka të bëjë me dispozitën e cila i para-
lajmëron gazetarët të mos abuzojnë me statusin mendor, 
psikik dhe fizik të njerëzve me të cilët bisedojnë, të cilët 
në shumë raste nuk janë të vetëdijshëm për fuqinë e 
mediave dhe pasojat afatgjata që dalja e tyre në media do 
të mund të shkaktonte. Sepse, dhe kjo është jashtëzako-
nisht e rëndësishme, një gazetar me integritet i mbron 
para së gjithash njerëzit „e vegjël“, „të zakonshëm“. Perso-
nalitetet publike zakonisht janë të vetëdijshëm për ndiki-
min e mediave, por i kanë edhe mekanizmat e „mbrojtjes“ 
kundër tyre, për dallim nga një person i cili, si ndërthurje 
rrethanash, zakonisht fatkeqe, është ballafaquar me maki-
nerinë e mediave.   
Kodi i Gazetarëve të Serbisë, dhe shumë kode të tjera në 
botë, i rekomandon gazetarët që të mos marrin deklarata 
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nga njerëzit që sapo kanë humbur ose e kanë varrosur 
njeriun e vet të dashur, njerëzit që nuk janë të vetëdijshëm 
për veprën penale që e kanë bërë, njerëzit me probleme 
mendore të cilët i pengon ata ta kuptojnë kuptimin e 
veprimeve të veta, njerëzit të cilët janë nën ndikimin e 
opiatëve... Të gjitha këto, për fat të keq, janë situata që 
kanë ndodhur dhe që ende po ndodhin, në të cilat shumë 
prej tyre nuk dinë si të sillen - kryesisht sepse durojnë 
presionin e redaktorëve që duan “gjëra ekskluzive”, por 
edhe sepse edhe vetë janë në ngatërresa të vazhdueshme 
morale.
Fusha në të cilën Kodi u tregua gjithashtu shumë i 
dobishëm, është mbrojtja e privatësisë, veçanërisht e 
fëmijëve dhe njerëzve “të zakonshëm”. Natyrisht, si temë 
për të cilën janë shkruar shumë punime shkencore, për të 
cilën flet praktika e shumë gjykatave dhe e cila po bëhet 
gjithnjë e më e rëndësishme, privatësia nuk është diçka që 
kodet e kanë dhënë fjalën përfundimtare, por ato mund 
të jenë një lloj “emergjence” për një gazetar që dëshiron të 
raportojë, por njëkohësisht të mos e kalojë vijën e kuqe e 
cila është moralisht dhe profesionalisht e pranueshme.
Shkeljet e kodeve profesionale më së shpeshti ndodhin në 
fushën e shkeljes së të drejtës së prezumimit të pafajësisë, 
shkeljes së të drejtës së dinjitetit të viktimës, teksteve pa 
shënjime të PR - fushat ku gazetarët e ndryshojnë lehtë 
praktikën e tyre, nëse u shpjegohen qartë pasojat e një 
pune të tillë, por pa pasoja serioze për ata që raportojnë.
Pika në të cilën praktikisht të gjitha kodet e botës janë të 
pa shprehura deri në fund, është klasifikimi i përmendur 
tashmë politik i gazetarëve, dhe edhe më shumë dhe më 
i rëndësishëm - klasifikimi politik dhe angazhimi i hapur 
politik i mediave. Disa kode, madje shumica e kodeve të 
shteteve të Ballkanit Perëndimor, e përcaktojnë që medi-
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ave nuk u lejohet që interesin publik t’ua nënshtrojnë inte-
resave politike ose financiare, por edhe më tutje shtrohet 
pyetjat se ku është kufiri, si duket ai kufi, si një gazetar „i 
zakonshëm“ mund të dijë a është keqpërdorur politikisht 
dhe deri ku mund të shkojë në paraqitjen e bindjeve të tij 
politike.

Kur i kërkoni njerëzit që doni t’i punësoni, ju 
përpiqeni që ata t’i kenë tri cilësi: integritetin, 
inteligjencën dhe energjinë. Dhe nëse nuk e kanë 
të parën, dy të tjerat janë të kota për ju. Nëse 
punësoni dikë pa integritet, në fakt, ju punësoni 
dikë që është i marrë dhe përtac.

Varen Buffett, biznesmen

Për të gjitha këto dhe shumë aspekte të tjera të integritetit 
në gazetari, pjesëmarrësit në këtë projekt, patën rastin 
të bisedojnë me ekspertë të mediave, shkencëtarë dhe 
gazetarë:
Dr. Jelena Surçulija Milojeviq, profesoreshë në Fakultetin 
e Shkencave Politike në Beograd
Nemanja Marinoviq, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Mar-
gjinë dhe koordinator i Shkollës për arsimim mediatik
Hilma Unkiq, gazetare dhe koordinatore e Qendrës së 
Mediave në Sarajevë
Jaksha Shqekiq, shef i zyrës së TV Sky për Evropën Juglin-
dore dhe prodhues i Reuters-it
Valbona Kurti, redaktore e programit „Stop“ - TV Klan 
nga Tirana
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Aleksandar Vasoviq, korrespodent i Reuters-it dhe repor-
ter shumëvjeçar i luftës
Demir Mekiq, trajner, sociolog dhe praktikant në fushën e 
të drejtave të njeriut
Mihailo Jovoviq, kryeredaktor dhe redaktor i programit 
„Vijesti“ nga Podgorica
Besa Luci, redaktore e Kosova 2.0 nga Prishtina
Ana Petrusheva, BIRN nga Shkupi
Ligjëratat u mbajtën përmes aplikacionit ZOOM, gjë që 
me siguri nuk është metodë adekuate, por aktualisht është 
zëvendësim i vetëm i ligjëratave reale dhe „normale“. 
Mirëpo, meqenëse pikërisht në kohën e realizimit të këtij 
projekti u krijua “normaliteti ynë i ri“, madje edhe në 
fushën e integritetit të gazetarëve – do të mund të thuhet 
se çdo fjali dhe çdo pyetje kishte një peshë dhe domethë-
nie të veçantë. Dhe patëm shumë pyetje, pikërisht si edhe 
komente, kuriozitete, interesime për përvoja praktike, 
mundësinë e të jetuarit në gazetari dhe nga gazetaria.
Në vëzhgimet e veta tekstuale dhe në video, pjesëmarrësit 
u morën me tema të ndryshme: nga disleksia e fëmijëve, 
pseudomjekësia për Kovid-19, deri te vetë nocioni i 
integritetit në gazetari. Sikur të ishin rrethanat më ndry-
she, me siguri, do të mund të prisnim forma shumë më të 
ndërlikuara të gazetarisë, por duhet lavdëruar faktin që 
pjesëmarrësit nuk hoqën dorë edhe përkundër rrethanave 
edhe gjatë gjendjes së jashtëzakonshme praktikisht në tërë 
Evropën, një grup i gazetarëve të rinj punoi shumë për 
përgatitjen e vet për një epokë të re që na pret.

Lejojani vetes të mendoni vetëm për atë që është 
në përputhje me parimet tuaja dhe çfarë mund 
të mbijetojë „dritën e ditës“. Me kohë, zgjedhjet 
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tuaja, mendimet tuaja dhe aktivitetet tuaja, do ta 
formojnë personin çfarë do të bëheni. Integriteti 
juaj do të përcaktojë fatin Tuaj.

Herakliti, filozof antik
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> Branka 
Mihajloviq

Merret me gazetari që nga viti 1971, kur filloi të punonte 
në Radio-Televizionin e Beogradit (RTB). Ka qenë pjesë e 
punonjësve të cilëve në vitin 1993 iu ndalua hyrja në këtë 

institucion mediatik. Nga viti 1995 deri në vitin 2006, 
punoi në Radio Evropën e Lirë në Pragë si gazetare dhe nga 

viti 2006 në zyrën e Beogradit.

Tërë shekullin gazetaresk e kalova në media elektronike, 
televizion dhe radio, në fund, edhe në internet. Pra, kur 
kam filluar të merrem me gazetari shumë kohë më parë 
në vitin 1971, atëherë ishte një televizion, dhe ky ishte 
televizioni shtetëror – TV Beogradi, me dy programe. 
Në programin e dytë i transmetonte lajmet nga qendrat 
e tjera televizive në Republikën Socialiste Federative të 
Jugosllavisë dhe disa programe të tyre. Ditari në orën 
20 ishte emisioni qendror informativ, Ditari III më pak 
oficial nga fundi i programit dhe emisioni autorial “24 
orë” në Programin e dytë. Redaksia ime e parë ishte 
programi eksperimental i Beogradit. Shumë shpejt kalova 
në rubrikën e brendshme të Programit informativ. Përveç 
emisioneve ditore informative ishin edhe debatimet dhe 
emisionet, por në kuadër të “temave të dhëna dhe perso-
naliteteve.“
Si gazetare e re shumë shpejt u bëra dëshmitare e “past-
rimit” tipik, që pasojnë gjithnjë në media pas një kthese 
politike dhe “largimi i kuadrove” në udhëheqësinë poli-
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tike. Atëherë u bë largimi i liberalëve në krye me Marko 
Nikeziqin dhe Latinka Peroviqin. Pasiqë u pezulluan 
nga posti, një proces i ngjashëm ndodhi në televizionin 
e Beogradit. U pezulluan nga posti redaktorët e redak-
sive, drejtorët, redaktorët e lajmeve... Një dekatë e gjysmë 
më vonë u bëra pjesëmarrëse edhe e një procesi të tillë 

pas Seancës së tetë të Komitetit 
Qendror të Lidhjes Komuniste të 
Serbisë në vitin 1987.
Kjo histori është ilustrim i mirë 
i pozitës së mediave të atëher-
shme. Ato ishin “dorë e zgjatur 
e pushtetit”. Mediat shtetërore, 
përkatësisht mjetet e informimit, 
siç quheshin atëherë. Televizi-
oni në një masë më të madhe 
sesa mediat e shtypura. Temat 
e ndaluara dhe personalitetet e 
ndaluara. Unë do të thosha që 
kjo ishte gazetari e këndshme, 
por deri diku e bezdisshme, 
mesazhet lexoheshin midis rres-
htave. Mirëpo, nëse udhëheqësia 
politike ishte më pak dogmatike, 
liria e mediave ishte edhe më e 
madhe. Kur redaksitë ishin më 
të guximshme, ato i lëviznin këta 
kufij. 

Kjo ndodhi në gjysmën e parë të viteve tetëdhjetë. Ndjehej 
një klimë më ndryshe, shkruanim më lirisht, komento-
nim, u hapën gati të gjitha temat, një pjese e atyre të cilat 
ideologjikisht ishin të ndaluara. Filluan të paraqiten në 
media dikur personalitetet e ndaluara dhe filloi të deba-

Problemet më të zakonshme 
në gazetari sot
Si t’i dallojmë lajmet e rreme 
Si ta dallojë gazetari 
spinimin, sepse shumë 
shpesh hapen disa tema për 
të larguar vëmendjen nga 
problemet reale. Gazetarët 
po merren me diçka që nuk 
është as lajm, as informacion, 
as temë. 
Si duhet të ruhet narrativi i 
denjë, si të mos i përgjigjemi 
në të njëjtën mënyrë fjalimit 
intolerant, gjuhës së urrejtjes. 
Si t’i përmbahemi rregullit të 
artë të dy palëve në një situatë 
kur përfaqësuesit e pushtetit 
po i bojkotojnë disa media.
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tohet për temat dikur të ndaluara. Nuk mund të ndodhte 
që në televizion publik të thirreshin kritikët e pushtetit, 
si Vesna Peshiq, avokati Sërgja Popoviq, regjistri Zhivojin 
Pavloviq ose profesorët e përndjekur, ne nuk mund të 
depërtonim deri atje. Kjo filloi në vitet tetëdhjetë. Është 
interesante se në Kanalin e tretë Milorad Vuçeliqi, i cili 
më voni e udhëhoqi televizionin në periudhën më të 
errët të gazetarisë luftë-nxitëse, filloi të sillte disidentë 
si (Milovan) Gjilasin deri te grupi i profesorëve, të cilët 
në kohën e liberalëve u hoqën nga pushteti. Më vonë e 
dëgjova se dikush kishte thënë 
në Komitetin Qendror: “Hajde 
më, relaksoni gjërat“. Ekzistonte 
gazetaria më cilësore, por kjo 
ishte e kufizuar dhe në korniza 
të dhëna.
Erdhi liria. Respektohej autorë-
sia, hulumtimi gazetaresk... Res-
pektoheshin rregullat e profesi-
onit. Televizioni i Beogradit bëri 
garë me Televizionin e Zagrebit, 
Televizionin e Sarajevës. Në atë 
kohë ekzistonin emra të mëd-
henj në gazetari, jo vetëm ata që 
merreshin me politikë të jashtme por edhe me tema nga 
fusha e kulturës, tashmë edhe e politikës së brendshme. 
Këta ishin gazetarë që depërtuan në kornizën e dhënë. 
Disa gazetarë në RTB rrëshqitën në temën e pluralizmit 
politik. Gazetarët e jashtëm politik në gazeta kryesore, siç 
është e përditshmja e atëhershme Politika, ishin njerëz të 
nivelit të diplomatëve të cilët e përfaqësonin Jugosllavinë.
Në Serbi, u relaksuan gjërat dhe konsiderohej mjedis 
liberal gjithnjë derisa u paraqit Slobodan Millosheviqi. 

Për rrjetet sociale
Nga njëra anë, ato sollën një 
përparim teknologjik. Aq e 
hapën hapësirën sa që është 
vështirë të fshihet ndonjë gjë 
sot. Nga ana tjetër, ato janë 
bërë armë vdekjeprurëse e 
propagandës, veçanërisht kur 
bëhet fjalë për targetimin e 
njerëzve dhe fjalën e urrejtjes.
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Dhe pastaj filluan të hapen të të ashtuquajturat çështje 
kombëtare, filluan të hapen varrezat, të gërmohen dhe të 
barten kockat e kufomave të njerëzve, “populli u ngrit në 
këmbë”, u përgatit për shpërbërjen e shtetit dhe luftërat. 
Në vend të gazetarisë profesionale, u paraqit periudha më 
e turpshme e të së ashtuquajturës „gazetari patriotike“.
Çdo gjë e mori lumi.
Në vitet nëntëdhjetë redaksitë “i pastruan” nga jopatriotët 
dhe autorët me emra dhe mbiemra të padëshirueshëm 
(listën e gazetarëve të papërshtatshëm në RTB e lexoi në 
kohën më të mirë në TV, kryetari i Partisë Radikale Serbe 
i cili është i dënuar i Gjykatës së Hagës), u shuan mediat 
e pavarura (Radio B92, Studio B) u mbyllën, të përdits-
hmen Borba e rimorën përsëri. Kështu, hapësira medi-
atike u pastrua nga të gjithë ata që nuk hynë në vallen 
luftë-nxitëse. Përgjigjja e atyre që nuk ishin dakord me të 
gjitha këto ishte formimi i institucioneve të reja dhe i disa 
mediave të reja. U krijua Sindikata e pavarur e RTB, por 
ne, si anëtarë të Bordit Ekzekutiv të Sindikatës së Pavarur, 
në vitin 1993 na i morën lejet dhe më nuk mund të hynim 
në atë ndërtesë.
Askush nuk na informoi, as me shkrim, as me gojë, se na 
dërguan në pushim të dhunshëm, gjë që ishte, siç u pa, 
shkalla e parë për largim nga puna. Për shumicën prej 
nesh. Thjesht, kur erdhëm në punë, mendoj se ishte ditë e 
hënë, na pritën pengesat në hyrje të ndërtesës së televizio-
nit, sigurimi na i mori lejet dhe na tha se ishim në pushim 
të dhunshëm. U krijua një turmë e madhe në hyrje të tele-
vizionit në rrugën Takovska 10. Kolegët dhe koleget tona 
që nuk ishin në listë kaluan pranë nesh pa asnjë pyetje. 
Ne që ishim në listë nuk mund të hynim në redaksi as t‘i 
merrnim gjërat tona. Një mënyrë brutale për të „past-
ruar“ një institut mediatik nga të papërshtatshmit, midis 
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të cilëve ishin shumë krijues të 
famshëm TV.
Në vend të përditshmes 
Borba u krijua gazeta ditore 
Nasha borba, dhe më pas edhe 
agjencia Beta, pastaj agjencia 
FoNet, produksion i pavarur 
TV WIN, e përjavshmja Vreme, 
Shoqata paralele e pavarur 
e gazetarëve NUNS, Qendra 
e mediave paralele të pava-
rura, Beogradski krug, Rrethi 
i intelektualëve të pavarur, 
paralelisht u formua Shoqata e 
shkrimtarëve...
Fushëveprimi i mediave të reja 
nuk ishte i madh, por prania 
e tyre ishte e rëndësishme në 
përgjithësi në gazetarinë e pan-
dershme luftë-nxitëse. Në një 
atmosferë të përgjithshme në të 
cilën çdo qëndrim kundër luftës 
shpallej për tradhti, gazetarët 
ishin edhe fizikisht të rrezikuar. 
Disa që nuk i pranuan lojërat e 
luftës e paguan me jetën e vet. 
Ishte kohë e tmerrshme për të 
gjithë ata që nuk ishin pjesë e 
çmendurisë së luftës naciona-
liste.
Sot, jam e sigurt, është e vështirë 
për gazetarët e rinj, sepse shumica e mediave ose tablo-
ideve është në treg deri në atë masë sa që nuk mund të 

Për interesin publik
Kur bëhet fjalë për media, 
është në interesin e publikut 
që qytetari të informohet me 
saktësi, në kohën e duhur, ta 
dijë të vërtetën për atë që e ka 
të garantuar me Kushtetutë 
dhe me ligj. Ai shkelet në çdo 
hap. Siç e tha këtë gazetari i 
javores së Splitit Feral Tribune 
Predrag Luçiçi me një rast 
– gazetaria u bë profesion 
i shërbimit të qendrave 
politike dhe pushtetit 
ekonomik, por ky nuk është 
interes publik. Shumica e 
mediave që nuk janë nën 
ombrellën e shtetit janë blerë 
në mënyra të ndryshme dhe 
thjeshtë me privatizim, kurse 
mediat private janë kryesisht 
në shërbim të pushtetit sepse 
kanë përfitim financiar. Këto 
janë media që qëndrojnë 
në radhë përpara arkës së 
shtetit dhe partisë. Ata janë të 
bashkuar në krijimin e kultit 
të një personaliteti. Kjo nuk 
është në interes të publikut, 
dhe ne jemi duke jetuar në të.
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quhen media, as të punësuarit në to nuk mund të quhen 
gazetarë, ose më pak tabloide, por plotësisht në shërbim 
të njerëzve të fuqishëm politikisht dhe ekonomikisht të 
cilët shpesh janë të lidhur me qarqet mafioze. Megjithatë, 
ekzistojnë redaksi që u ofrojnë të rinjve mundësinë për 
punë profesionale. Nëse orientohen për ndonjë punë 
më pak fitimprurëse, por punë të ndershme, do të jenë 
të kënaqur sepse e kanë ruajtur integritetin e duhur, por 
vetëm nëse janë të gatshëm që të qëndrojnë mënjanë ku 
shpesh do të jenë të stigmatizuar. Edhe ata personalisht, 
edhe mediat në të cilat punojnë. Të jesh i ndershëm në 
kohë të pandershme kushton. Ju duhet të jeni të përgatitur 
për këtë. Shembujt e disa redaksive tregojnë se ka të rinj 
të gatshëm që të marrin arsim profesional, për shembull, 
në një Departament të gazetarisë cilësore në Fakultetin e 
Shkencave Politike.
Përveç kësaj errësire mediatike dhe mrekullisë në të cilën 
gjenden gazetarët të cilët ende po punojnë, ka gazetarë 
të cilëve ua shpreh respektin tim kur në këto kushte ata e 
ruajnë integritetin e tyre, nuk e lejojnë shkeljen e rregul-
lave profesionale. Ky është një brez i ri dhe i mesëm, të 
cilëve ua heq kapelën. Unë mendoj se, me përjashtim të 
kohës së luftës së viteve nëntëdhjetë, gazetarët nuk kanë 
pasur kurrë kohë më të vështirë sesa sot. Në këtë baltë 
të përgjithshme mediatike, shkak kryesor janë rrethanat 
shoqërore.
Shoqëria serbe është shembur në çdo mënyrë. Shihni se 
çfarë po përjeton secili profesion. Ja, shikojeni se kush 
e përfaqëson vendin tonë, kush është ambasador i ri në 
SHBA (Marko Gjuriq, ish-drejtor i Zyrës për Kosovën në 
Qeverinë e Serbisë), me çfarë kualifikimesh dhe imazhi 
i dërgojmë njerëzit në botë. Shikoni kush janë drejtorët 
tanë në ndërmarrjet publike, çfarë është bërë me profe-
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sionin e mjekut gjatë pandemisë së virusit Korona, si u 
shembën profesionet kur bëhet fjalë për Shtabin e Kri-
zave që udhëheq luftën kundër sëmundjes së shkaktuar 
nga virusi dhe më gjerë. Në një mjedis të tillë, gazetarët e 
kanë vështirë, dhe kur ju nuk e keni shoqërinë në të cilën 
ekziston sistemi i vlerave, respektimi i rregullave profesi-
onale, natyrisht që kjo është arsye që gazetarët të humbin 
integritetin e tyre profesional dhe njerëzor. Ne jemi pjesë 
e një shoqërie që është shembur plotësisht.
Për herë të parë në prill të vitit 2014, hyra përsëri në 
ndërtesën e televizionit në rrugën Takovska pas vitit 
1993. Herën e parë dhe të fundit. Në atë kohë, na i kthyen 
simolikisht lejet të cilat na i morën në vitin 1993. Nuk isha 
e sigurt se ky akt do të thoshte se kjo është „gazetari patri-
otike“ nuk do të përsëritet më kurrë. Mirëpo, kjo ishte një 
rreze shprese. U ndjeva mirë për një moment. Por vetëm 
për një moment. Mospranimi ynë sot edhe më tutje nuk 
është shembull i reputacionit të mirë. Por vetëm kjo do të 
kishte kuptim. Leja ime është diku në ndonjë sirtar. Nuk 
di në cilin është.
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> Nixhara 
Ahmetasheviq

Punoi më shumë se dy dekada si gazetare, ka botuar 
artikuj në media të shumta në BeH, në rajon dhe media 

ndërkombëtare si New Yorker, Guardian, Times, Al Jazeera 
në anglisht. Është një studiuese e pavarur me fokus në 
zhvillimin e mediave, gjuhën e urrejtjes, ballafaqimin 

me të kaluarën dhe migrimin. Ka fituar një numër 
çmimesh ndërkombëtare për punën e vet. Ka doktoruar në 
Universitetin e Grac-it në fushën e zhvillimit të mediave në 

vendet e pasluftës.

> Si është gjendja me integritetin në media në 
BeH?

Nuk është e mirë. Ende ekzistojnë disa gazetarë që po 
luftojnë, po përpiqen, por ta ruash integritetin në një 
ambient çfarë është në BeH është gjithnjë e më vështirë. 
Kolegët janë gjithnjë e më pak të gatshëm që për këtë të 
mendojnë si për diçka që është e rëndësishme. Tani lufta 
për mbijetesë ka përparësi.

> Kur thoni „mjedis në BeH“, çfarë saktësisht 
mendoni?

Në okupimin e plotë të mediave. Unë vështirë do të mund 
t’i kujtoja mediat e lira sot. Gazetarët e lirë po, por mediat 
në BeH është shumë vështirë. Shumica janë të lidhur ose 
me parti të caktuara politike ose me grupe të ndryshme 
ekonomike të interesit ose varen nga donatorët të cilët 
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shpesh i japin vetes të drejtë të ndërhyjnë në atë që bëjnë 
mediat me pretekst se po e krijojnë lirinë e mediave. Të 
mbijetosh në një mjedis të tillë është njëmend vështirë 
dhe mendoj se shumë kolegë po heqin dorë.

> Cili është çmimi i kësaj mbijetese?

Unë e kam paguar ashtu që vendosa të dal nga mediat e 
vendit. Kohëpaskohe bashkëpunoj me disa prej tyre dhe 
ato janë oaza të vogla të pavarura, por me të tjerët gjit-
hnjë e më pak, sepse nuk e kuptoj çfarë bëjnë, por edhe 
nëse e kuptoj nuk dua të jem pjesë e saj. Problemi është se 
kemi shoqata të gazetarëve që janë të korruptuar dhe nuk 
punojnë për interesat e gazetarëve. Ne nuk kemi sindikatë 
të gazetarëve. Çmimi që paguan një gazetar individual 
është të jesh shumë i vetmuar në atë që bën dhe që nuk 
mund të mbështetesh vetëm në vetvete kur ke nevojë për 
mbështetje solidare. Kjo është shumë e trishtueshme. Ka 
situata që mediat e tjera ose shoqatat të vënë në një situatë 
që të ndjehesh e rrezikuar dhe që ta kesh punën e rrezi-
kuar.

> Kur Ju thoni se është vështirësuar, në çfarë pro-
bleme hasni gjatë kryerjes së punës?

Nuk ka transparencë të mjaftueshme në punën e institu-
cioneve. Në rastin tim, një numër i madh i institucioneve 
nuk duan as të komunikojnë me mua për shkak të asaj që 
unë shkruaj dhe them në publik. Gjatë viteve të fundit, 
unë jam marrë me çështjen e migracionit dhe njerëzve në 
lëvizje dhe nuk marr asnjë përgjigje nga institucionet nëse 
bëj ndonjë pyetje.
Presion i madh vjen nga strukturat e sigurimit ndaj 
mediave dhe shumë shpesh e ndjej se dikush nga policia 
është ulur në redaksi. Një presion shumë të ngjashëm e 
kemi edhe nga organizatat ndërkombëtare, të cilat në BeH 
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janë në numër të madh. 
Ju do të merrni prej tyre 
vetëm atë që ata duan që 
të merrni, shumë pak ose 
asgjë nga ajo që është në 
interesin e publikut. Mbe-
tet problemi i përzierjes 
së strukturave të policisë 
dhe sigurimit dhe partive 
politike, i cili shpesh, nën 
maskën e sigurimit të 
informacioneve eksklu-
zive, lëshojnë propagandë 
në ajër që sipas mendi-
mit tim është gjë shumë 
e rrezikshme. Nga ana 
tjetër, ky është, në fakt, 
një problem i mungesës 
së profesionalizmit, sepse mediat profesionale nuk kanë 
mundësi t’ia lejojnë vetes të humbin besueshmërinë te 
publiku në një mënyrë të tillë.

> Pse keni pushuar të punoni për mediat e vendit?

Unë vazhdoj të punoj edhe më tutje me disa që i konside-
roj neutrale. Ka shumë elemente. Në disa momente fillova 
të pyes veten kush është redaktori im. Kam punuar në disa 
media, dhe njëkohësisht në to kam lexuar propagandë 
të pastër. Ekziston një presion i madh. Shumë kolegë u 
larguan. Të gjithë po heqim dorë. Ne nuk kemi kurrfarë 
mbrojtjeje. Nëse zbuloni diçka që është në interes të publi-
kut, ju do të jeni në shënjestër. Unë isha me fat që punova 
me redaktorë që ishin të gatshëm të mbronin gazetarët që 
punojnë me ta, por përsëri pati shumë pengesa. E humba 

Gazetaria sot
Unë ende besoj se ky është një 
profesion shumë i rëndësishëm. Ne 
vazhdimisht jemi në vijat e frontit. 
Ideja e kotë e objektivitetit e ka vrarë 
atë që do të duhej të jetë gazetari e 
vërtetë. Problemi qëndron në faktin 
që gazetarët po largohen nga rruga 
dhe po afrohen me strukturat e 
pushtetit. Kjo është gjë e gabuar. Ne 
nuk mund të rrimë me strukturat 
dhe të mos jemi me njerëz, sepse 
atëherë nuk do të dimë se çfarë 
është në interes të publikut, dhe as 
nuk do të dimë të bëjmë pyetjen e 
duhur.
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lirinë dhe veten time në 
kërkimin për të kuptuar 
se cili është interesi publik 
në tërë këtë. Unë ndoshta 
nuk jam gjetur mirë dhe 
e kam kuptuar që mua 
personalisht më përshtatet 
më së miri të punoj për 
disa media në rajon, ndër-
kombëtare, të cilat më 
japin më shumë mundësi 
dhe liri, ku jam e sigurt 
që redaktori im drejtohet 
nga interesi publik dhe 
standardet profesionale. 
Etika është zhdukur nga 
gazetaria e BeH, por edhe 
nga sistemi arsimor. Gjit-
hnjë e më vështirë e kam 
që t’u përgjigjem të gjitha 
këtyre sfidave dhe që t’i 

përgjigjem profesionit të cilin e kam mësuar dhe të cilin 
jam përpjekur që ta perfeksionoj.

> Shpesh shtrohet çështja e përgjegjësisë së 
redaktorit. Gazetarët dhe gazetaret janë të vetë-
dijshme, e dinë nëpër sa shkallë në redaksi kalon 
puna e tyre derisa të botohet, por çfarë po ndodh 
me publikun. Emri dhe mbiemri ynë, pavarësisht 
nga gjithçka, sulmohet i pari.

Kam shumë fat dhe jam e lumtur që punoj për revistën 
online Kosova 2.0, ku redaktori ende është duke e kryer 
punën e vet, ku ekziston Këshilli redaktues, ku vendimet 
merren së bashku dhe kjo është ajo që filloi të më mungoj 

Rreth rrjeteve sociale
Mënyra se si ato përdoren 

ndonjëherë është e dhembshme 
dhe primitive, dhe ndonjëherë e 

rrezikshme. Të gjitha persekutimet 
dhe sulmet ndaj individëve 

intensifikohen nga rrjetet 
sociale, përmes shpërndarjes së 

informacioneve të ndryshme, 
shpesh të paverifikuara dhe 

komenteve. Në BeH, shumica e 
redaktorëve ende pretendojnë 

se nuk ka asnjë mënyrë që të 
kontrollohen komentet dhe që ato të 

përdoren si justifikim për të lejuar 
kërcënimet më të ashpra dhe më të 

shëmtuara të mundshme, shpesh 
të bëra ndaj individëve nga sferat e 

ndryshme të jetës.
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në BeH. Gazetaria është punë në grup. Kështu krijohet 
një revistë. Tani jam redaktore rajonale për K2.0 dhe kaloj 
shumë më tepër kohë duke punuar me gazetarë në tekstet 
e tyre sesa duke shkruar tekstet e mia, por ky është proces 
normal. Kur e dorëzova tekstin për New Yorker ose Guar-
dian, bëra të njëjtën gjë me redaktorët. Kjo është pjesë e 
procesit që duhet të kalojë çdo gazetar. Të gjithë gazetarët 
në botë duhet të punojnë me redaktorë. Ju mund të bëni 
ndonjë gabim banal, gjithmonë duhet të jetë dikush tjetër 
që është me ju në atë proces.
Poashtu, pata shumë fat, që kur fillova, i kisha redaktorët 
e shkëlqyeshëm - nga Ozren Keba, Nenad Pejiqi, deri te 
Senad Avdiqi - të cilët më dhanë durimin e vet, të cilët 
vërtet na mësuan, të cilët patën durim të më mësonin. 
Unë këtë nuk e shoh. Kur i lexoni artikujt në shumicën e 
mediave në BeH, shihni vrima, shihni se redaktori këtu 
nuk ka bërë asgjë.

> A ka ndryshuar edhe ndonjë gjë tjetër nga koha 
kur keni filluar të merreni me këtë punë deri më 
sot?

Profesioni është zhvlerësuar. Unë vij nga një familje 
gazetarësh dhe e di sesa i vlerësuar ishte profesioni, sa ka 
qenë e vlerësuar nëna ime dhe kolegët e saj, puna e tyre 
ka qenë e rëndësishme. Sot kur them që unë jam gazetare, 
njerëzit shpesh më shohin si një armike, shohin dikë nga 
i cili duhet të frikësohen, por unë gjithashtu e kuptoj pse? 
Personalisht, kam hasur në kolegë, në njerëz që ushtrojnë 
këtë profesion, që përdorin metoda që nuk do të duhej, që 
i përdorin mediat si mjet shantazhi. Për këtë arsye ne të 
gjithë jemi në humbje. Nuk ka rëndësi që unë kurrë nuk 
do ta bëj një gjë të tillë, mjafton që dikush ta bëjë atë dhe 
ne të gjithë ta mbajmë këtë barrë. Kjo e bën punën më të 
vështirë që të arrijmë deri te informacionet, të mbledhim 
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histori, por edhe kur e shkruani njerëzit ju besojnë më 
pak.
Ju mund të shihni njerëz që një ditë janë gazetarë, ditën 
tjetër hyjnë në parti, dhe pastaj përsëri vazhdojnë punën 
si gazetarë. Ju keni gazetarë që herë janë PR (ang. Public 
Relations), herë në gazetari dhe është gjë logjike që njerë-
zit më nuk besojnë. Ata nuk e kuptojnë nga cila pozitë 
jeni duke folur. Sot, njerëzit e kanë shumë më të vështirë 
që të më japin ndonjë informacion „of the record” sesa 
më parë, sepse frikësohen, me të drejtë. Unë as vetë nuk 
jam e sigurt sesa do t’u besoja shumë gazetarëve nga 
rajoni sepse nuk e di për kë punojnë.

> Cila periudhë ka qenë më sfiduese deri më tani?

Fillimi i bashkëpunimit me mediat ndërkombëtare, kur si 
gazetare e re në një vend të vogël, të pazhvilluar, vendosa 
të provoj veten në një gjuhë të huaj, në një mjedis shumë 
më profesional se ai në të cilin punoj. Kjo vërtet ka qenë 
sfidë e madhe për mua. Qeshë e lumtur kur pata mun-
dësinë të mësoj, duke punuar me institucione të mëdha 
mediatike ndërkombëtare dhe gazetarë. Është një sfidë e 
madhe, madje edhe kur nuk punon drejtpërdrejt, të jesh 
me ta në terren dhe të shikosh se si punojnë kolegët si 
Ed Vuliami, gazetar i Observerit britanik, i cili dëshmoi 
se ekzistojnë kampet e përqendrimit në BeH gjatë kohës 
së luftës. Kjo është një shkollë e madhe. Për mua, të jem 
me të dhe me ekipet e tjera ka qenë një përvojë shumë 
e vlefshme. Është dashur, gjithashtu, shumë guxim t‘ia 
ofrojë tekstin New Yorkerit. Edhe për gazetarë në SHBA 
kjo është gjë e madhe, për mua vetëm që të më pranonin 
në ato zyrat e veta do të ishte gjë e madhe, dhe kur ma 
pranuan tekstin kjo disi qe sfidë e madhe dhe jam shumë 
krenare që u inkruajova të bëj një gjë të tillë.
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> Kur thoni se keni 
mësuar shumë nga 
Ed Vuliamsi, çfarë 
konkretisht është 
dallimi?

Përgatitja për tekst. Kjo 
punë zgjat. Puna në terren, 
mënyra se si u afrohesh 
njerëzve, si bisedon me ta 
për të marrë informaci-
one, mënyra se si bëhesh 
pjesë e grupit, edhe pse 
nuk ke qenë pjesë e grupit, 
sepse duhet të kesh ndonjë 
distancë. Prandaj Edi për 
mua ka qenë i rëndësis-
hëm. Edi flet haptazi për 
disa gjëra, haptas merr 
anën. Një kohë të gjatë 
unë dyshova në këtë, sepse 
gazetarët në BeH paprit-
mas u bënë jashtëzako-
nisht „profesionalë“ dhe 
më thoshin që nuk mund 
të bësh një gjë të tillë, nuk 
mund të raportosh për 
protesta ashtu që të ecësh 
me njerëz në protestë, nuk 
mund të shkruash ashtu 
për migrantët, je e njëans-
hme sepse shkon dhe i jep 
bukë migrantit se është i 
uritur e të ngjashme. Kjo 
është e papranueshme për 

Për interesin publik
Çdo shoqëri duhet të përcaktojë 
se cili është interesi publik për të. 
Për BeH, mendoj se kjo ka humbur 
plotësisht. Nuk jam e sigurt që 
mund të gjej media që drejtohen 
vërtet nga interesi publik për atë që 
bëjnë. Gjëja më e trishtueshme është 
që shërbimet publike nuk drejtohen 
nga interesi publik, dhe akoma më i 
trishtuar është fakti që shoqëria nuk 
flet fare për të. Dhe nëse nuk kemi 
një konsensus për atë çfarë është 
interes publik, atëherë unë nuk e di 
se çfarë po bëjnë mediat. Kjo u pa 
shumë mirë në kohën e pandemisë. 
Në BeH, për fat të keq, kjo situatë 
nuk është vetëm në këtë shtet, por 
ne po flasim për të, njerëzit ende 
nuk e kuptojnë pse duhet të mbajnë 
maska për shkak se mediat këtë 
asnjëherë nuk ua kanë shpjeguar 
plotësisht. Si gazetare, dua të di se 
si duket rruga e pacientit dhe çfarë 
janë kushtet në të cilat mjekohen 
njerëzit. Kjo është në interes të 
publikut. Mediat nuk u morën me 
këtë, por me çështje që tërhiqnin 
vëmendjen nga çdo gjë, dhe të cilat 
gjëra nuk di sesa janë në interesin 
publik të opinionit. Ndoshta edhe 
janë? Ndoshta interes publik i 
qytetarëve të BeH është të mos dinë 
asgjë.
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mua dhe me të kam biseduar shumë për këtë gjë. E kam 
pyetur a mund të punoj unë kështu, si të bëj një gjë të tillë 
edhe më tutje, dhe ta ruaj profesionalizmin, dha ai më ka 
ndihmuar. Ai më ka thënë se gjëja më e rëndësishme është 
përgatitja. Nëse bëj ndonjë tekst në lidhje me plenumet 
në BeH, së pari të ulem e të shoh se çfarë është plenumi 
në përgjithësi, atëherë kalova orë të tëra duke biseduar 
me njerëz, jo duke shkruar, por për të parë se çfarë i nxori 
ata në rrugë, për të parë pse dua të qëndroj me ta aty, dhe 
jo aty ku qëndronin kolegët e tjerë - nga larg, që rrinin 
anash dhe filmonin. Mendoj që unë mora rrëfime më të 
mira, dhe nuk u frikësova që të marr atë anë. Për këtë më 
mësuan edhe gazetarët e shumtë që mbuluan luftën në 
BeH - kur e sheh të keqen dhe të mirën, nëse nuk merr 
anën e së mirës,   je në anën e së keqes. Unë nuk jam e gat-
shme të bëj një gjë të tillë. Nëse shoh njerëz që po luftojnë 
për jetën e tyre dhe qëndrojnë në rrugë për këtë, nëse më 
japin argumente, unë e shoh interesin publik. Në vitin 
2014, njerëzit kishin nevojë për gazetarë që të ecnin me ta 
dhe t’u tregonin historitë e tyre. Kjo është ajo që bëri Edi 
gjatë luftës në BeH dhe që më mësoi – hyr në masë, bëhu 
pjesë e saj, shkruaj, por respekto standardet profesionale. 
Gjithmonë kontrolloje anën tjetër, njerëzit duhet të sho-
hin se çfarë po ndodh në anën tjetër në mënyrë që të jenë 
në gjendje të konkludojnë se çfarë është e keqe dhe çfarë 
është e mirë.
Ngjashëm është edhe me refugjatë dhe migrantë. Nuk 
mund t’ia lejoj vetes të aktroj objektivitetin dhe paans-
hmërinë, përderisa në anën tjetër kemi dhunë, kufij të 
mbyllur, njerëz të uritur, tmerr, shkelje totale të të drej-
tave të njeriut. Unë mendoj se është në interesin publik 
të theksohet kjo, të tregojmë se këtu po shkelen të drejtat 
e njeriut. Unë këtë mund ta shoh vetëm nga një afërsi e 
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madhe. Kështu më mësoi Edi. Bëj pyetje, hyr brenda, bëj 
me mijëra pyetje dhe pastaj puno. Ai më mësoi të jem 
gazetare me mendim të lirë.

> E përmendët objektivitetin dhe neutralitetin. Ne 
jemi mësuar që gazetari duhet të jetë objektiv. 
Çfarë do të thotë të jesh objektiv në situata krize?

Kjo është ide e hedhur poshtë. Gazetarët nuk janë alienë, 
ata nuk mund ta arrijnë atë nivel të objektivitetit. Ne jemi 
të njëanshëm, qenie që mendojmë. Mund të kemi pesë, 
gjashtë faqe, por kur shkruajmë e fusim vetveten tonë në 
të. Është qesharake për mua kur kolegët flasin për objek-
tivitet. Kur i lexojmë mediat e mëdha shohim që kjo gjë 
refuzohet. Është një gjë t’u përmbahesh normave profesi-
onale. Unë nuk mund të shkruaj një tekst që dikush është 
duke i rrahur refugjatët në kufirin kroat e të mos i bëj 
pyetje policisë. Mirëpo, kur ata më përgjigjen se nuk është 
e vërtetë, nuk mund të them, këtu, se ata, ja, po thonë se 
nuk është e vërtetë, dhe kjo është ajo që po bëjnë shumë 
kolegë. Nuk mundem sepse kam një njeri të rrahur para 
vetes dhe duhet t’i përballë plagët e tij me atë që më thotë 
polici dhe t‘ia tregoj publikut sepse është publiku ai që e 
paguan atë polic. Më duhet të bëj një pyetje, të shkruaj një 
tekst në atë mënyrë që ai që e lexon artikullin tim mund 
t’i bëjë vetes shumë pyetje. Unë nuk mund të jap përgjigje, 
mund të hap hapësirë për pyetje dhe t’i bëj njerëzit që vetë 
të pyesin. Ky është interes i publikut - më jepni informaci-
one të mjaftueshme që të mund të bëj kërkime lidhur me 
të. Unë do ta publikoj fotografinë e njeriut të rrahur, pesë 
herë do ta verifikoj a është rrahur ai me të vërtetë ose i ka 
ndodhur ndonjë gjë tjetër. Por ti duhet të më besosh që 
unë këtë e kam verifikuar. Unë nuk guxoj t’ia lejoj vetes të 
gënjej. Më pëlqen të flas për etikën dhe profesionalizmin 
shumë më tepër sesa për objektivitetin, sepse mendoj se 
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ne e kemi lënë pas dore profesionalizmin dhe etikën duke 
folur për objektivitetin e rremë. Etika është thelbësore dhe 
na sjell në situatë që vazhdimisht të bëjmë rishqyrtime.

> A ka ndonjë situatë ku mund të kishit vepruar 
më ndryshe?

Me siguri janë një milion. Çdo gjë kam mundur ta bëj më 
ndryshe dhe më mirë, por jam përpjekur që këtë ta bëj sa 
më mirë që kam mundur në një moment të caktuar. Është 
normale të punosh dhe të gabosh. Në fillim ishte e vësh-
tirë të punoja me njerëz që i mbijetuan krimet e luftës. Kjo 
bisedë bëhet shumë e thellë, e kaloni një lloj kufiri, nëse 
mund ta quaj kështu, dhe bëheni shumë i afërt me disa 

njerëz. U mësova dhe më nuk 
shkruaj për njerëz me të cilët 
jam bërë e afërt, dhe ky ishte 
mësim të cilin me shumë 
vështirësi e mësova.
Shumë shpesh punoj me 
njerëz që kanë mbijetuar tra-
uma të rënda, dua të dëgjoj 
historitë e tyre, që do të thotë 
se shkoj shumë thellë, i pyes 

gjëra shumë intime. Kam punuar shumë me gra që u për-
dhunuan gjatë luftës. Ju gjendeni në një situatë kur dikush 
do t‘ju tregojë për herë të parë se çfarë i ka ndodhur. Unë 
kisha një grua që nuk i kishte treguar askujt se çfarë i 
kishte ndodhur deri atëherë. Arrita ta gjej mënyrën. Nuk 
kisha forcë të ngrihesha pas asaj bisede dhe si gazetare të 
largohesha. Ne u bashkuam në një nivel shumë të thellë. 
E shkrova një tekst për të, por nuk e bëj më atë sot. Edhe 
më tutje vazhdoj të shkruaj historitë e tyre dhe shpresoj t‘i 
kthej në një libër, sepse ato duan që historitë e tyre të shk-

U mësova dhe më nuk 
shkruaj për njerëz me 

të cilët jam bërë e afërt, 
dhe ky ishte mësim 

të cilin me shumë 
vështirësi e mësova
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ruhen, por ato nuk janë shkruar në formë të gazetarisë. 
Më duhet të merrem me forma të tjera.
Personalisht e kam paguar çmimin e atij intimiteti sepse 
është shumë vështirë të merresh me disa nga këto gjëra. 
Një dëshmitare më kërkoi që të shkoj me të në gjykatë 
derisa ajo dëshmoi, gjë që ishte jashtëzakonisht e vështirë 
për mua, nuk dija çfarë të bëja, por qëndrova me të. Unë 
nuk di çfarë isha në atë situatë, por shpresoj se ajo e pati 
më lehtë që të dëshmonte në praninë time dhe tërë kohën 
sa dëshmoi më mbajti për dore. Tani më nuk veproj 
kështu. Kur afrohem me dikë deri në atë nivel, këtë e bëj 
vetëm nëse ai person dëshiron që unë ta kthej atë në një 
histori, por unë dua ta lë këtë më shumë si histori gojore. 
Unë nuk do ta shndërroja atë në tekst, do ta vendosja në 
anën tjetër. Aty nuk ka anë tjetër. Kam mësuar një formë 
tjetër edhe një qasje tjetër dhe të merrem me veten time 
në një mënyrë tjetër.
Teksti im i parë i madh ishte për revynë Dani të BeH. 
Atëherë isha gazetare, por ky ishte teksti im i parë i madh 
për varrezat masive. Isha 19 vjeçare. Që nga fillimi, që 
nga ditët e para të karrierës sime, jam marrë me çështje 
të vështira. Pati shumë sfida, kur të fotografoj, a ta prek 
personin me të cilin po flas, a të qaj? Unë qaj sepse para 
se gjithash jam njeri dhe pse t’i fsheh emocionet e mia. 
Kjo është sjellje e keqe për mua që dikush të më tregojë 
histori kaq të mëdha dhe të rëndësishme, kurse unë të 
rri pa emocione përballë tij. Kjo është e pasjellshme. Unë 
do të isha jashtëzakonisht e zemëruar nëse do t’i tregoja 
dikujt një histori thellësisht intime dhe ai dikush të më 
shikoj dhe të më thotë: „Po, po dhe pastaj?“. Kjo e ndry-
shoi shumë stilin tim të të shkruarit dhe më çoi në diçka 
që nuk është gazetari, është më shumë një formë eseje. Ky 
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është proces i të mësuarit të vazhdueshëm dhe i lufta që ta 
vësh veten vazhdimisht në situata që janë shumë sfiduese.

> Segmenti për të cilin nuk flitet shumë është se 
si e trajtojmë vetveten. A keni marrë ndonjëherë 
në redaksi, nga ndonjë redaktor udhëzime ose të 
paktën këshilla se si të silleni me vetveten kur të 
ktheheni nga ngjarjet që janë traumatike, siç është 
zbulimi i varrezave masive. Si e përballoni këtë 
traumë?

Po e kam përballuar, duke shkruar. Unë i përpunoj tra-
umat e mia duke shkruar. Kam punuar një kohë të gjatë 
me redaktorin Senad Avdiqin, për të cilin shumë thonë se 
është vështirë të bashkëpunosh. Ai është redaktor i mirë, 
i cili qëndron pranë gazetarit të vet. Ai dinte, dhe unë i 
kalova disa nga fazat më të vështira në afërsi të tij, që të 
më jap kohë që ta qetësoj veten nga ajo që kam parë në 
terren dhe të më lejoj ta shkruaj tekstin në të cilin nuk bëj 
shumë ndërhyrje, më lejonte që t’i përfshija dhe t’i përcil-
lja emocionet. Përjetësisht i jam mirënjohëse për këtë. Më 
kujtohet kur shkova për herë të parë në funeralin e madh 
(të vrarëve në gjenocidin e vitit 1995) në Srebrenicë, ishte 
shumë vështirë. Mendoj se edhe sot për mua është vësh-
tirë që ta rikujtoj atë.
Unë ende e dëgjoj përplasjen e tokës nga arkivolet e 
zbrazëta sepse në to ishin vetëm mbetjet e trupit, ndon-
jëherë vetëm ndonjë kockë. Atëherë ishin me qindra dhe 
ato goditje po binin në të njëjtën kohë. Këtë e dëgjonim 
përmes Potoçarit. Ju dhemb çdo goditje e tillë në arkivol 
të zbrazët. Kjo më preku në shpirt, pastaj kur u ktheva në 
Sarajevë, unë nuk mund të bëja asgjë. Nuk dija çfarë të 
bëja me veten time. A ka diçka më shumë sesa kjo? Në atë 
moment, Senadi më la të shkoj. Dy ditë nuk bëra asgjë, 
vetëm shikoja, ai ishte me mua, më shoqëroi, ai vinte herë 
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pas here që të shihte a jam mirë. Kur e pyeta se si do ta 
shkruaj këtë, ai më tha vetëm ulu dhe shkruaj. Dhe ajo 
doli nga unë. Ai e lëshoi   atë tekst me plot emocione, unë 
e pata ndjenjën se nga ai dëgjohej se si godiste ajo tokë 
që mbante arkivolet e zbrazëta. Ai më tha të mos shkoj 
në redaksi çdo ditë pas ngjarjeve të tilla dhe të ngjashme 
sepse e dinte që më nevojitej pushim. Kjo për mua ishte 
gjë e madhe.
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> Dragan Bursaq
Profesor i filozofisë, opinionist dhe gazetar. Punoi si gazetar 

në Radio Banjallukë dhe në RTA BUKA. Ai boton kolona 
në disa portale të Bosnjë dhe Hercegovinë dhe portale 

rajonale. Ai mori çmime të shumta, duke përfshirë Çmimet 
evropiane për gazetari, në kategorinë mendimi për kolonë 

„Pushkatimi i tretë i djaloshit Çetro nga Konjica,“ i botuar 
në Al Jazeera Ballkan. 

> Në mes të gazetarisë ditore dhe komenteve, e 
keni zgjedhur komentin. Pse?

Komenti në njëfarë mënyre më krijon mundësinë që ta 
shqyrtoj situatën „nga lart“. Ky është tërheqës, por kër-
kon edhe angazhim të vazhdueshëm mendor, qëndrim. 
Thjesht, ky është refleksioni im i realitetit. Njëkohësisht 
është perandoria e lirisë, me siguri e kufizuar me fjalorin 
tim, njohurinë dhe talentin tim - përtej këtyre gjërave 
nuk mund, por të perfeksionohem mundem. Sinqerisht, 
më duhet ta pranoj që deri më tani të gjitha redaksitë 
më kanë mundësuar që të mendoj dhe të shkruaj lirisht. 
Më saktësisht, nuk ka pasur ndërhyrje redaktoriale ose 
censurë. Për sa i përket ndikimit, unë mendoj se njeriu 
me punën e vet mund të ndikojë, poashtu edhe në sferën 
e gazetarisë, si në fushën e nëngrupit të veçantë të opi-
nionistikës. Nëse jeni i mirë, ata do t‘ju dallojnë çfarëdo 
që bëni dhe anasjelltas. Dhe në fund, nuk mund të jem i 
përqendruar 100 për qind në secilën ngjarje mediatike. 
Së pari, kjo nuk është e mundur, së dyti, kjo më rraskapit. 
Kështu kam një komoditet të „rizgjedh“ filxhanin tim të 
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çajit dhe të punoj për të. Fatkeqësisht, ose për fat, jam 
duke punuar në një zonë në të cilën keni tema me bollëk 
dhe ku frymëzimi fillestar në fakt nuk është i nevojshëm.

> Sa është sfiduese të merreni me çështje pas 
konfliktit në një shoqëri që nuk është përballur me 
të kaluarën?

Sfida më e madhe është se si t‘i qasemi temës, sepse këto 
tema zakonisht i përbëjnë njerëzit, ata që janë gjallë por 

edhe ata të vdekur dhe të zhdu-
kur. Pra, kjo është një fushë jash-
tëzakonisht e ndjeshme në lidhje 
me të cilën ju keni involvuar 
emocionet ndjenjat më të brishta 
të pjesëmarrësve të drejtëpërd-
rejtë të ngjarjeve të veçanta, 
por edhe të familjeve të tyre, 
mjediset e vogla, dhe më tutje 
rrathët koncentrikë gjithnjë deri 
në Ballkan, Evropë dhe botë. 
Në një situatë të tillë, secila fjalë 
matet dhjetë herë. Jo për shkak 
të censurës ose autocensurës, por 
për shkak të përgjegjësisë shumë 
të madhe. Çdo gjë që kam thënë 
është një sfidë e madhe, më e 
madhja nga të gjitha. Përfaqë-
simi i fundit i të ashtuquajturit 
rrip i gjerë i përdoruesve ose 
auditoriumit, çfarëdo që të thotë 
kjo, në këtë proces është më pak 

i dhembshëm. Vetë puna në krijimin e historisë, puna me 
dëshmitarë, bashkëbisedues, puna me arkiva dhe arkivues, 
është sfidë në çdo kuptim të fjalës.

Për integritetin
Integriteti është çështje e 
individit. Parimisht nuk 
është çështje e mediave në 
shumës, por është çështje e 
çdo njeriu, dhe vetvetiu edhe 
e punonjësve të mediave. 
Integriteti është pjesë 
përbërëse e personalitetit, 
kështu që mund të themi që 
ekzistojnë njerëz të cilët e 
kanë në çdo degë, vetvetiu 
edhe në gazetari, por 
ekzistojnë edhe ata që nuk e 
kanë. Në gazetarinë e BeH 
e kanë aq sa ka individë që 
e kanë këtë integritet, dhe 
mund të them që janë shumë 
pak.
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> Për shkak të temave me të cilat merreni, që 
kryesisht kanë të bëjnë me nacionalizëm, të drej-
tat e njeriut, luftën dhe me pasojat e saj, shpesh 
jeni në shënjestër të kërcënimeve, edhe në rrjetet 
sociale edhe në hapësirë reale. Çfarë përvoje keni 
me institucione?

Të ndryshme. Përvoja të ndryshme me institucionet 
e ndryshme dhe me njerëz të cilët punojnë në to. Për 
shembull, shumica do të habiten, por bashkëpunimin më 
të mirë, përveç natyrisht Shoqatës së Gazetarëve në BeH, 
e kam pasur me MPB të Banjallukës. Këta janë njerëz të 
cilët vërtet e kryejnë mirë punën e vet. Sidomos, nëse 
e shihni në çfarë kushtesh punojnë – këto janë, thënë 
informatikisht, vitet e vona tetëdhjetë, me një mungesë 
të plotë të teknikës dhe teknologjisë. Edhe këta njerëz, në 
kushte të tilla, konkretisht në Qendrën për siguri publike 
në Banjallukë, deri më tani i kanë zgjidhur çështjet, i kanë 
gjetur, i kanë arrestuar gati të gjithë personat përgjegjës të 
cilët më janë kërcënuar me vdekje. Sipas evidencës sime, 
të tillë janë 13 veta, dhe kjo është e rëndësishme për vazh-
dimin e historisë.
Nga këta 13 njerëz, një njeriu ia “fala“, pra kam thënë 
që nuk do të vazhdoj ta ndjek me gjyq, një person është 
dënuar, kurse 11 të tjerë asnjëherë nuk janë përgjigjur. 
Pra, gjyqësori dhe prokuroria thënë më konkretisht janë 
vrima të zeza, të cilat në vetvete thithin çdo gjë dhe nga të 
cilët sipas rregullit drejtësia nuk del në dritë.

> Cilat janë problemet më të zakonshme në kryer-
jen e punës në mënyrë profesionale?

Përveç këtyre kërcënimeve me vdekje, unë nuk shoh 
ndonjë problem më të madh. Unë humbas kohën, shkoj 
në MPB, raportoj këto gjëra, njerëzit m‘i shkatërrojnë 
pjesët e orendive, makinën time, më kërcënohen, më 
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nxjerrin jashtë objekteve. Këto janë disa gjëra për shkak të 
të cilave ndjehem mjaft i getoizuar, këto janë gjëra që më 
së shumti ndikojnë te ju si një qenie fizike dhe biologjike. 
Kur mësoheni me këto, gjërat e tjera nuk i vëreni. Ka pen-
gesa, botë/bots/, njerëz të cilët gënjejnë, të cilët e përdorin 
emrin dhe mbiemrin tuaj për të fituar ndonjë përfitim 
në rrjetet sociale. Por kur ballafaqoheni me gjërat më të 
këqija, atëherë nuk e vëreni këtë. Diapazoni është i gjerë, 
aty ka gjëra të ndryshme.

> A ndjeheni i sigurt? Ka pasur raste kur është 
dashur ta braktisni qytetin në të cilin jetoni.

Nuk ndjehem as i sigurt, as i pasigurt, kur e shikoj aksio-
nin e policisë dhe të prokurorisë. Kërcënimet ekzistojnë 
edhe më tutje, por unë kam nevojë të shkruaj pa pasur 
vetëcensurë në tekstet e mia. Natyrisht, sikur të zgjidhes-
hin gjërat, para se gjithash në gjykatë, jam i bindur që do 
të kisha shumë më pak sulme, dhe vetvetiu edhe punën 
time do ta kryeja dukshëm më lehtë.
Njeriu herë pas here frikësohet dhe bën pyetje, por duhet 
të këtë mbështetjen e familjes, në rrethin e gjerë ku jeton 
që të arrijë të vazhdojë punën. Nëse ai u nënshtrohet 
këtyre presioneve, ai në mënyrë të pashmangshme bie në 
autocensurë dhe atëherë kjo nuk është më ajo që duhet. 
Nga ana tjetër, kjo mund të kalojë në paranojë, ku nga çdo 
gjë të gjejë burime frike edhe atje ku nuk ka. Është çështje 
e gjimnastikës mendore që personi të arrijë të ekuilibrojë 
gjithçka. Këto presione, natyrisht, e bëjnë punën tonë më 
të vështirë. Këto janë si kanakarë të padëshirueshëm, si 
gremlin që mbështillen rreth këmbëve tuaja dhe nuk ju 
lejojnë të lëvizni. Kjo është humbje kohe.
Atëherë ju keni vetëdije dhe nënvetëdije për këtë se si kjo 
do të ndikojë në familjen tuaj, bashkësinë tuaj të vogël, 
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mjedisin, këto janë gjëra 
me të cilat jetoni, por 
rekomandohet që, nëse 
mendoni të merreni me 
këtë punë, këtë duhet ta 
lini mënjanë kur shkru-
ani tekste. Për fat të keq 
ose për fat të mirë, njeriu 
mësohet me gjëra të tilla.

> A vlen të merret 
njeriu me këtë 
punë që të ketë 
presione të tilla?

Unë nuk i shikoj gjërat 
kështu. Gazetaria nuk 
është profesion, kjo është 
jeta juaj. Nuk është diçka 
që përcaktohet nga orari 
i punës. Ju lindni dhe kjo 
ju gjen, ju lidheni për të 
dhe jetoni këtë jetë.
Vetvetiu, nuk mundeni, 
të paktën kështu mendoj 
unë, nëse njëmend jeni 
gazetar, nesër të zgjo-
heni dhe të thoni: „Kjo 
më nuk vlen, do të shkoj 
tani në një shërbim PR 
ose në politik.“. Në fakt, 
njerëzit e tillë edhe nuk 
kanë qenë asnjëherë gazetarë dhe atyre ndonjëherë u marr 
lakmi. Kjo mua nuk do të më ndodh, jo pse jam njeri 

Për interesin publik
Në punën tonë kjo është e vërtetë. 
Mirëpo, nëse në punën tonë një 
njeri e shkruan të vërtetën, shpesh 
kjo nuk është në interesin e publikut 
në mjediset në Ballkan. Dhe pastaj 
kemi një konflikt ndërpersonal midis 
njerëzve që e bëjnë punën e vet 
dhe njerëzve që redaktojnë, dhe që 
nuk do të donin që këta njerëz (që 
shkruajnë të vërtetën) të bëjnë punën 
e vet. Pra ka probleme. Nuk e di cili 
është interesi publik në BeH. A është 
ky në interes i elitave dhe oligarkive 
ekonomike, i oligarkive politike ose 
kjo është një e mirë universale që ka 
humbur diku? Ne si të ashtuquajtur 
punëtorë publikë edhe nuk e dimë 
se çfarë është interesi publik. Nëse 
interesi publik është dëshmimi për të 
vërtetën, të shkruash për të vërtetën 
dhe të merresh me të vërtetën, 
shpesh e keni vërejtur që kjo është e 
mundur dhe që është ideal, por kjo 
nuk korrespondon me gjendjen në 
terren. Në terren, ka martesa midis 
opinionit publik dhe politikëbërësve 
mediatikë, të cilat nuk përkojnë me 
të ashtuquajturin interes publik në 
kuptimin e ngushtë.
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tepër etik, por sepse nuk di të bëj asgjë tjetër mirë përveç 
kësaj.
Dhe a vlen të merreni me këtë punë? Në fund të ditës, në 
fund të historisë, në fund të observimit – po, vlen“

> Sa vështirë është të ruash integritetin profesio-
nal në kushte të tilla?

Nuk mendoj se është vështirë. Është çështje e individit. 
Njerëzit me dekada e marrin si pretekst presionin, në 
mënyrë që të arsyetojnë mungesën e integritetit, që men-
doj se është një masë e ndalimit. Nëse keni integritet, nuk 
ekziston asnjë person që mund të bëjë presion ndaj jush. 
Anasjelltas, nëse nuk e keni integritetin, do të gjeni një 
mijë arsye pse nuk e keni.

> Pavarësisht çdo gjëje, çfarë Ju mban juve në 
gazetari?

U përgjigja për këtë më sipër. Unë nuk di të bëj asgjë 
tjetër. Dhe kjo është bota e njerëzve të mrekullueshëm, 
me të cilët jam njohur dhe po njihem. Këtu është planeti 
Toka, që e ke oborr kur e kryen punën mirë. Këtu janë 
udhëtimet, njerëzit e rinj, kultura... Tani po tingëlloj si 
kombinim i manekines dhe futbollistit, por, kjo është ajo 
bukuria që të sjellë gazetaria. Përveç kësaj, kjo është paqja 
e brendshme, që e keni kur dini të bëni një punë mirë dhe 
kur dëshmoni për të vërtetën edhe përkundër stuhive të 
jashtme. Disi kjo ju qetëson.
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> Lindita Çela
Punon në Rrjetin Ndërkombëtar të Gazetarisë për Hetimin 

e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit - OCCRP. Më 
herët ka punuar për BIRN dhe Ballkan Insight. Ka fituar 

disa çmime ndërkombëtare për gazetari hulumtuese, si edhe 
ka marrë Mirënjohje të Organizatës për Barazi Gjinore dhe 
Fuqizimin e Grave nga UN Women. Ka qenë pjesë e ekipit 

të BIRN-it, i cili mori mirënjohje të veçantë për projektin 
„Making a Killing“ në Konferencën Globale për Gazetari 

Hulumtuese në Johanesburg.

 Për integritetin

Gazetarët në mediat shqiptare punojnë nga mëngjesi 
deri në mbrëmje dhe më duhet të them se, si në shërbi-
met publike ashtu edhe në media kryesore, ata punojnë 
në kushte shumë të vështira. Shumica e gazetarëve në 
Shqipëri nuk janë të siguruar. Ata punojnë për një pagë 
që është në shumicën e rasteve nën mesataren e kolegëve 
të tyre, madje edhe të atyre në Ballkan. Ajo që është më 
e rëndësishmja, gazetarët shqiptarë nuk kanë liri për 
të raportuar. Ata kryesisht janë të detyruar të vetëcen-
surohen për shkak të lidhjeve midis botuesit/pronarit të 
mediave dhe qeverisë që i kontrollon pothuajse të gjitha 
mediat. Nëse e shikojmë çështjen nga ky këndvështrim, 
unë mendoj se duhet të flasim më tepër për integritetin e 
mediave, pronarëve të tyre dhe vetë qeverisë, dhe jo për 
integritetin e punonjësve në media. Ne jemi në një rreth 
vicioz ku qeveria, të paktën gjatë katër ose pesë viteve 
të fundit, u ka siguruar pronarëve të mediave financa 
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përmes tenderëve dhe reklamave dhe kështu i ka kontrol-
luar ato. Për momentin, për fat të keq, nuk mund të flasim 
për integritetin e gazetarëve dhe për atë se a janë të lira 
mediat në Shqipëri. Kjo është gjëja më e rëndësishme që 
dua të theksoj.
Për shkak të pagës, gazetarët janë kthyer në zëdhënës 
të pushtetit ose në transmetues më të zakonshëm të 
informacioneve që i marrin prej tyre, pa dhënë ndonjë 
kontekst dhe kërkuar informacione më shumë. Për 
momentin nuk kemi informacione, nuk kemi gazetarë që 
bëjnë punën e tyre. Përkundrazi, kemi gazetarë të cilët, 
për shkak të lidhjeve të pronarëve të mediave në të cilat 
punojnë me disa ministri ose me qeveri, janë të detyruar 
të jenë thjesht transmetues të propagandës së tyre. Nëse 
një gazetar dëshiron të shkojë përtej lajmit ose refuzon 
të raportojë ashtu që të transmetojë vetëm njoftimet 
qeveritare, ai menjëherë do të përballet me mundësinë 
e humbjes së punës. Prandaj mendoj, dhe do ta përsë-
ris, që nuk duhet të flasim për integritetin e gazetarëve. 
Problemi është në nivele më të larta. Ne duhet të flasim 
për një qeveri që plotësisht i kontrollon gazetarët përmes 
pronarit të mediave, ndërsa nga ana tjetër ajo i ka bllokuar 
plotësisht informacionet që ka për detyrë t’i sigurojë. Kur 
ndodh që mediat të publikojnë histori cilësore, të bëra 
në mënyrë profesionale, qeveria dhe veçanërisht kryemi-
nistri, i akuzojnë për përhapjen e lajmeve të rreme dhe i 
quajnë „mbeturina“.
Lajmet e rreme nga mëngjesi në mbrëmje transmetohen 
në të vërtetë në kanalin online të kryeministrit - ERTV. Ai 
është i vetmi kryeministër në rajon, për dijeninë time, i 
cili e ka kanalin e tij në Facebook, ku i shikojmë mbledh-
jet e qeverisë dhe nga i cili mediat i marrin informacionet. 
Askush nuk i kontrollon të dhënat që ata i publikojnë, as 
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besueshmërinë e tyre. Nga ana tjetër, edhe pse bëhet fjalë 
për transmetim përmes rrjeteve sociale, është e qartë se 
ato kanë një prodhim të mirë. Në Shqipëri, liria e mediave 
është diskutabile. Ne kemi shumë media, por nuk kemi 
gazetari dhe kemi shumë gazetarë, por ata nuk raportojnë, 
si rezultat i presionit të cilin e ka imponuar qeveria.
Përveç vetëcensurës, gazetarët në Shqipëri nuk janë të 
trajnuar mirë dhe kjo është më se e dukshme në mënyrën 
se si punojnë. Fatkeqësisht, krahasuar me situatën e para 
disa viteve, ata e kanë e humbur ndjenjën se do të duhej 
t’i konfirmojnë informacionet nga të paktën dy burime. 
Sipas mendimit tim, jo sepse ata nuk duan ose nuk e din 
dinë kryejnë punën e vet, por për shkak të presionit për 
të transmetuar thjesht kumtesa. Unë gjithashtu kam një 
problem të madh me të ashtuquajturat media online, 
të cilat ngecin pothuajse në gjithçka - nga standardet 
minimale të gjuhës shqipe, deri te botimi i lajmeve që janë 
plotësisht të pakonfirmuara dhe që nuk janë në interes të 
publikut.

 Për mosbesimin

Fatkeqësisht, vitet e fundit, për shkak të propagandës së 
qeverisë që si qëllim i ka mediat, njerëzit na besojnë gjit-
hnjë e më pak. Edhe pse kurrë nuk kam botuar lajme të 
rreme, dezinformata, harxhoj shumë kohë duke i bindur 
njerëzit me të cilët takohem për herë të parë dhe me të 
cilët kontaktoj që të marr informacione që të më besojnë, 
duke u thënë se rasti më i mirë që t’i ndryshojnë gjërat 
në këtë shtet është që t’i zbulojnë punët korruptive, punët 
që zhvillohen në institucione shqiptare, se ndëshkimi i 
korrupsionit është mënyra e vetme për të qenë një vend 
demokratik. Për shembull, më herët, para katër vjetësh, 
nuk e harxhova kohën duke i bindur njerëzit që të ma 
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tregonin historinë e tyre. Për momentin, ka luhatje dhe 
e vërej se në një farë mënyre, propaganda e qeverisë për 
etiketimin e gazetarëve si „mbeturina“ ka pasur efekt. 
Vetëm pasi t’i bind njerëzit me punën time mund të 
komunikojmë rreth intervistës ose çështjeve që duhet të 
diskutojmë. Kjo është një shenjë e keqe.

 Për kërcënimet

Për momentin jam duke punuar në një organizatë që 
është e përqendruar në hetimin e krimit të organizuar dhe 
korrupsionit, dhe, natyrisht, korrupsioni ndodh gjith-
monë në nivele të larta. Pasoja është që shpesh jam në 
një situatë ku më kërcënohen. Unë nuk do ta quaja këtë 
një kërcënim të drejtpërdrejtë si „Ne do të vrasim!“, por 
është kërcënim shumë më i sofistikuar. Ose ofrojnë para 
ose gjejnë lidhje personale për të më penguar dhe kjo më 
ndodh pothuajse për çdo histori që bëj. Natyrisht, pas 
çdo kërcënimi dy deri tri ditë, ju keni frikë të dilni nga 
shtëpia, por për mua është normale dhe në momentin që i 
marr, e di që jam në rrugën e duhur. Ato janë tregues për 
mua që unë jam duke bërë punën mirë. Nuk po them që 
gazetarët dhe gazetaret kanë nevojë për situata të tilla, por 
kur përballeni me to, duhet të gjeni forcën dhe të kuptoni 
se jeni në rrugën e duhur duke shkruar një histori të mirë.

 Për gazetari

Nga përvoja 15 vjeçare, mund të them se sfidat me të 
cilat përballet gazetaria kanë ndryshuar në përputhje me 
zhvillimet politike dhe situatën në media në Shqipëri. 
Mos të harrojmë se gjatë asaj kohe, vendi kaloi nëpër 
situata kaotike, siç është lufta në Kosovë, lufta qytetare, e 
cila i dha rrugë korrupsionit politik dhe krimit të organi-
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zuar. Raportimi për këto ngjarje është sigurisht një sfidë 
për çdo gazetar dhe, për mendimin tim, kishte gazetarë 
që arritën të bënin punën e tyre në një mënyrë shumë 
profesionale. Mirëpo, sfida me të cilën përballet aktualisht 
çdo gazetar në Shqipëri është besueshmëria e publikut. Ne 
kemi një qeveri që nuk përqendrohet në transparencë, por 
në anatemimin e gazetarëve, dhe vetevetiu kështu e bën 
kontrollin e mediave masive.
„Mediat cinike, mercenare, demagogjike me kohë do ta 
krijojnë një opinion të pavlerë siç janë edhe ata vetë“, 
thotë Xhozef Puliceri, dhe, sipas mendimit tim, kjo është 
pamje e mediave dhe publikut në Shqipëri. Raportimi i 
saktë, dhe mbi të gjitha, raportimi që është në interes të 
publikut, është një sfidë e madhe për çdo gazetar sot. Por, 
pavarësisht gjithçkaje që kaloj për shkak të punës, nuk 
heq dorë nga profesioni im. Natyrisht, të mos harrojmë 
se gazetari është gjithashtu qenie njerëzore, që do të thotë 
se ka edhe kriza, zhgënjime dhe dilema ku, për fat të keq, 
sa më mirë që ai ta kryejë profesionin e tij, aq më i madh 
është dëshpërimi me realitetin e një shteti të korruptuar. 
Me këtë dua të them se kishte momente kur thoja: „Mjaft! 
Nuk mund të vazhdoj më tutje! ” ose „Edhe unë kam të 
drejtë të jetoj si të tjerët!“, por këto ishin fjalë që ua thosha 
miqve, ndonjëherë madje edhe që t’ia shpjegoja vetvetes 
se ajo që po bëj është gjë e drejtë, se ekzistojnë njerëz 
që duhet përkrahur dhe që unë nuk jam vetëm në këtë 
mision. Mjafton të filloni hulumtimin tjetër dhe dilemat 
zhduken dhe ju filloni të merreni me atë që e dini më 
mirë, me profesionin më të bukur në botë, gazetarinë.
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 Cili është interesi publik?

Të bëjmë pyetje si shpenzohen paratë tona. Ne të gjithë në 
një shtet demokratik paguajmë tatime dhe definitivisht 
duhet ta dimë se si ato përdoren. Gazetari ose gazetarja 
do të duhej ta kontrollojë, në rastin më të mirë ta zbulojë 
korrupsionin, përkatësisht çfarë nuk është zbatuar në 
marrëveshje. Kjo është pikë në të cilën gazetaria dallohet 
nga propaganda.
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> Ivan Çagjenoviq
Gazetar shumëvjeçar i gazetës së përditshme Vijesti nga 

Podgorica. Shkruan për të përjavshmen  
Monitor dhe portalin PCNEN.

E DREJTA PËR MOSPRANIM: Fillova të merrem me 
gazetari para se të mbaroja fakultetin. Kam punuar në një 
media malazeze shumë të lexuar. Atmosfera në të cilën 
unë u mësova në atë redaksi, kur fillova, ishte se liria e 
gazetarëve është një nga gjërat kryesore. Ata na mësuan 
të jemi të lirë dhe unë u përpoqa të isha i tillë në gjetjen e 
temave dhe në raportim. Natyrisht, kjo liri nuk do të thotë 
që unë mund të shkruaj çfarë të dua dhe atë që më pëlqen, 
por në përputhje me standardet dhe parimet gazetareske. 
Me kalimin e kohës, ai medium filloi të kthehej në diçka 
që nuk kishte qenë në sytë e mi deri atëherë. Kësaj i kont-
ribuan rrjetet sociale, portalet dhe shpejtësia e shpërndar-
jes së informacioneve. Parimi që unë dhe kolegët e mi e 
kishim ishte të mos lejonim asnjëherë nënshkrimin tonë 
nën tekst pas përmbajtjes së të cilit nuk qëndronim. Unë 
shpesh e kam përdorur këtë në punën time nëse nuk kam 
qenë dakord me diçka që botohej në gazetë. Nuk kam das-
hur ta vë nënshkrimin tim. Kishte shfaqje të pakënaqësisë, 
zhurma, konflikte, por këto ishin diskutime dhe konflikte 
të shëndetshme ku në fund të fundit askush nuk do të më 
detyronte të qëndroja pas diçkaje që nuk është informa-
cion imi. Politika redaktuese duhet të respektohet, fjala e 
fundit është e redaktorit, por është edhe e drejtë e imja të 
mos qëndroj prapa asaj përmbajtjeje duke e nënshkruar.
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Pastaj gjithçka ndryshoi, 
politika redaktuese dhe ekipi 
redaktues. Presionet u bënë 
gjithnjë e më të mëdha. E 
drejta e gazetarëve filloi të 
kufizohej, të zgjedhin histori 
në lidhje me atë se cilat insti-
tucione ose njerëz janë temë 
e tekstit, dhe jo cili është 
problemi në shoqëri... Ata 
thonë se duhet të keni kujdes 

me ato institucione ose njerëz, dhe në fakt këto tekste nuk 
botohen kurrë – ekziston një moment kur redaktori thotë: 
„Më lejoni ta kontrolloj, dhe unë do t‘ju tregoj si janë 
gjërat me këtë histori. “Një situatë e tillë personalisht mua 
nuk më ka ndodhur, por kolegët e mi më thanë se atyre u 
kishte ndodhur.
Në një moment ia dërgova pyetjet një kompanie që 
ishte reklamues i madh në atë media dhe këtë lidhur me 
një çështje që ishte aktuale në atë kohë. Pasi ia dërgova 
pyetjet, askush nuk më thirri nga kompania, por një nga 
redaktorët kryesorë në redaksi më pyeti se si guxova të bëj 
një gjë të tillë. Toni ishte i papranueshëm dhe poshtërues 
për mua - dikush përpiqet t‘ju fajësojë për diçka që nuk 
është gabim por rregull. Në fund, ai redaktor më tregoi se 
ekzistonte vendimi i mëparshëm i ekipit redaktues, edhe 
para pyetjeve të mia, që për atë aferë dhe për atë kompani 
të mos shkruanim. Kjo ishte e tmerrshme për mua. Unë u 
dërgova email të gjithë redaktorëve, e informova këshillin 
për atë që ndodhi. E informova edhe ombudsmanin e 
redaksisë. Një redaktore m’u përgjigj me e-mail, i përgën-
jeshtroi disa fjalë, disa i konfirmoi. Pas kësaj, unë kërkova 
nga këshilli i redaksisë që të deklarohej, sepse ishte fjala 

Politika redaktuese 
duhet të respektohet, 
fjala e fundit është e 
redaktorit, por është 

edhe e drejtë e imja të 
mos qëndroj prapa asaj 

përmbajtjeje duke e 
nënshkruar
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ime kundër fjalës së saj. Mirëpo, asnjëherë nuk mora 
përgjigje për këtë.
Në periudhën kur ata njoftuan për përjashtimet nga 
puna dhe zvogëlimin e numrit të punëtorëve (para kësaj 
situate), ata më patën thënë që nuk do të më largonin 
nga puna, se ishin të kënaqur me punën time. Këtë ma 
tha shefi dhe kryeredaktori im. Mirëpo, pasiqë i dërgova 
pyetjet, më thirrën dhe më kumtuan që unë isha tepricë 
teknologjike. Këtë aktvendim e mora në shkurt dhe që 
nga prilli nuk punoj më për këtë media.
E DREJTA PËR MENDIM MË NDRYSHE: Unë nuk desha 
të dal kundër parimeve të mia. Vetëm kërkova të deklaro-
heshin për rastin tim. Por në atë media kurrfarë kundërs-
htimi dhe mendimi tjetër nuk ishte i dëshirueshëm.
Deri në momentin e diskutueshëm nuk kam pasur 
kurrfarë problemesh. U përpoqa që punën time ta kryej 
profesionlisht sa më mirë dhe askush nuk më „preku“. E 
kuptova që bëhej fjalë për një media private dhe që për 
pronarët, para se gjithash interes ishte fitimi. Unë kam 
punuar sipas times, “deri në një moment“.
Politika redaktuese nuk ndryshoi përnjëherë, por kjo u bë 
ngadalë. Personalisht, mendoj se bëhet fjalë për përafri-
min e pronarëve me disa struktura të caktuara politike në 
vend. Edhe pse të gjithë e vërejtën këtë ndryshim, kreu i 
ekipit redakues dhe pronarët e mohonin çdo ndryshim të 
politikës redaktuese. Ajo që erdhi papritur ishte ndryshim 
i menjëhershëm në ekipin redaktorial. Kjo përsëri kor-
respondon me censurën e një kolegu, i cili shkroi një tekst 
negativ për të njëjtën kompani, të cilës ia dërgova pyetjet. 
Një nga pronarët e hoqi tekstin nga portali pa u konsul-
tuar me Këshillin redaktorial, pas së cilës këshilli redak-
torial e dënoi këtë dhe kundërshtoi menaxhimin. Pas pak 
kohe, e sollën një kryeredaktor të ri.
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Konsideroj se ekziston kodi etik (Kodi i Gazetarëve në 
Mal të Zi), i cili, për mendimin tim, është Bibla e gazeta-
risë. Nëse gazetarët i përmbahen Kodit, zgjerimi i rrjeteve 
sociale dhe keqinformimi nuk mund të jenë pengesë 
për një gazetar që ta ruajë integritetin e tij. Një gazetar, 
nëse i përmbahet kodit të etikës, nuk do të publikojë 
ndonjë informacion derisa nuk e verifikon këtë, pa e 
marrë parasysh a do të jetë ai i pari ose jo. Me sa mund 
të shoh, disa media kryesore ndonjëherë rrëshqasin, por 
ato në përgjithësi nuk nguten të botojnë informacionet 
para se t’i vërtetojnë. Gjuha e urrejtjes është problematike 
në komentet në internet. Me sa ndjek progresin në këtë 
fushë, askush ende nuk ka gjetur ndonjë mënyrë që t’i 
rregullojë komentet në portale, pa hyrë në hapësirën e 
censurës.
PRESIONI I JASHTËM DHE I BRENDSHËM: Problem 

është që ta ruani integritetin pa 
asnjë kompromis. Kjo është gjëja 
më e vështirë sepse do të keni 
probleme financiare dhe do të 
keni pak mbështetje - pak njerëz 
do t‘ju kuptojnë. Shumë prej tyre 
do të thonë se ju jeni kokëfortë 
sesa që ju keni integritet. Kjo 
është arsyeja që njerëzit e kër-
kojnë një rrugë të mesme, duke 
bërë lëshime, por gjithashtu kanë 
një kufi të cilin me siguri nuk do 
ta kalojnë.
Grupi i parë i problemeve lidhet 

me faktorin e jashtëm - njerëzit me të cilët punoni jashtë 
redaksisë, burimet tuaja, institucionet që do të përpiqen të 

Çfarë është interesi publik?
Gazetari do të dijë a është 
informacioni me interes 
publik kur t‘i përgjigjet 
pyetjes: „Për kë bëhet 
fjalë?“ Kur të përgjigjet në 
këtë pyetje dhe të shohë 
sa çfarë rrethi të njerëzve 
përfshin, ai do të dijë a është 
informacioni me rëndësi 
publike.
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përgënjeshtrojnë informacionin, të bëjnë presion, të ndi-
kojnë që ndonjë informacion ta publikojnë përmes jush.
Problemet e tjera lidhen me bashkëpunim brenda medi-
ave - që ju brenda redaksisë të mos keni mbështetje për 
atë që bëni. Nëse, për shembull, dikush ju sulmon, verba-
lisht ose fizikisht, kurse ju nuk mund të prisni që redaksia 
të qëndrojë pas jush njëqind për qind. Ju gjithmonë do të 
keni mbështetjen e mediave për sa kohë që kjo mbështetje 
nuk e rrezikon biznesin e tyre.
Ju më lehtë do të luftoni me institucione dhe me bashkë-
bisedues dhe me presionet që vijnë nga ajo “ana e jash-
tme“, dhe shumë më vështirë me presionet e brendshme 
që vijnë nga punëdhënësit tuaj. Ata janë ata që jua japin 
pagën, nga ata varet gjendja juaj financiare, jeta, gjërat e 
domosdoshme, llogaritë... Dhe ju duhet të ruani integrite-
tin tuaj dhe të botoni diçka që mendoni se publiku duhet 
ta dijë. Ja, këtu ju hyni në konflikt me punëdhënësin tuaj.
Sipas mendimit tim, këto 
janë brengat kryesore të 
gazetarisë. Nëse doni të ruani 
integritetin tuaj me çdo 
kusht, nuk do të keni mbës-
htetjen e shoqërisë, kolegëve, 
mbase edhe as të familjes.
INTEGRITETI VS INTERESI: 
Çdo gjë varet nga konteksti, 
situata dhe natyra e njerëzve. 
Mund të ndodhë që ju të 
punoni gjithë jetën tuaj dhe kurrë të mos keni konflikt 
integriteti dhe interesa të pronësisë. Nëse, nga ana tjetër, 
kjo situatë ndodh, njerëzit mund të jenë pa kompromis 
dhe të humbin punën e tyre (të japin dorëheqje ose të për-
jashtohen nga puna), ndoshta vetëm do të vijë deri te ulja 

Nëse doni të ruani 
integritetin tuaj me 
çdo kusht, nuk do të 
keni mbështetjen e 
shoqërisë, kolegëve, 
mbase edhe as të 
familjes
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e pagës, ju mund të jeni viktimë e mobingut, por është e 
mundur edhe të mos pësoni ndonjë pasojë të dukshme. 
Sipas mendimit tim, njerëzit që tregojnë se kanë integritet 
kurrë nuk mund të qëndrojnë gjatë në pozicione vendim-
tare në media për një kohë të gjatë ose do të qëndrojnë 
për aq kohë sa integriteti i tyre nuk bie ndesh me interesat 
e mediave.
Gazetarët kanë shumë integritet. Mirëpo, gjatë raporti-
mit në media kjo është më pak e dukshme. Arsyeja nuk 
është mungesa e etikës, por politika redaktoriale e këtyre 
mediave dhe e redaktorëve që i redaktojnë tekstet për 
gazeta, i ndryshojnë, i shkurtojnë... Kjo shihet më shumë 
te disa portale – te ato portalet fantazmë, për të cilat nuk 
dihet se cilët janë pronarët dhe si financohen. Tekstet që 
nuk janë etike zakonisht nuk nënshkruhen. Është shumë 
më vështirë të jesh joetik dhe jo-njerëzor kur nënshkrimi 
juaj qëndron nën një tekst të tillë. Ekziston një numër i 
madh i gazetarëve që e bëjnë punën e tyre me ndershmëri 
dhe me integritet. Unë jam në kontakt me kolegët të cilët 
punojnë në mediat kryesore dhe ata po luftojnë për këtë. 
Lufta e tyre është e padukshme për ne dhe publikun, sepse 
teksti i tyre shpesh publikohet siç publikohet, por ata luf-
tojnë shumë në redaksitë e veta dhe me redaktorët e vet. 
Mirëpo, politikat e tilla redaktoriale dhe interesat e medi-
ave shpesh mbizotërojnë. E njëjta gjë është në Shërbimin 
Publik. Aty zakonisht punojnë njerëzit që kanë integritet 
të cilët janë mënjanuar dhe merren me informacione ose 
me histori më pak të rëndësishme për interesat e elitës 
politike. Zakonisht dihet se cilët gazetarë i përpunojnë 
„informacionet e rëndësishme“.
E DREJTA PËR INFORMACION: Nëse marrim të gjitha 
mediat si tërësi, në Mal të Zi ka media që janë pro-regji-
mit dhe ato që janë kundër regjimit. Ju menjëherë i keni 
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dy anë dhe nëse i lexoni si mediat e pro-regjimit ashtu 
edhe ato kundër regjimit ju do të merrni informacionin e 
plotë dhe në një situatë të tillë kjo mund të interpretohet 
si interes publik. Por mendoj se në Malin e Zi nuk kemi 
shumë njerëz që i lexojnë të gjitha mediat. Ne jemi të 
ndarë në ata që lexojnë vetëm një palë media dhe në ata 
që kanë vetëm një këndvështrim. Nuk e kanë pamjen e 
plotë.
Kur i shikoni media individualisht, secili e ka interesin 
e vet, qëllimin e vet. Nëse i shikojmë individualisht, nuk 
punojnë në interes të publikut, por në përgjithësi, mund 
të gjendet për secilin nga pak. Nëse jeni të interesuar për 
aktivitetet e opozitës ose të atyre që janë kundër qeverisë, 
mund të lexoni në grup mediash. Nëse doni të lexoni për 
afera dhe madje edhe ata që e kritikojnë qeverinë, këto 
mund t’i gjeni në një medium 
tjetër.
Qytetari mund të mësojë se 
çfarë po ndodh në shoqëri, 
por çdo media individualisht 
nuk do t‘ia japë informaci-
onin e plotë. Për shembull, 
në një medium, mund të 
botohen të gjitha historitë e 
përpunuara plotësisht profe-
sionalisht, dhe secila histori të zbulojë informacione me 
rëndësi publike, megjithatë, ky medium thjesht nuk do të 
raportojë për disa tema që mund të rrezikojnë interesat 
e tij. Ai do të shkruajë për interesin publik për sa kohë 
që nuk e rrezikon interesin e tij. Por për këtë arsye disa 
media të tjera do të shkruajnë profesionalisht për këto 
tema, ndërsa nuk do të raportojnë për disa tema, për të 
cilat, për shembull, raportojnë mediat e para të përmen-

Qytetari mund të mësojë 
se çfarë po ndodh në 
shoqëri, por çdo media 
individualisht nuk do 
t‘ia japë informacionin e 
plotë
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dura. Konkretisht, për një medium, për shembull, bankat 
janë reklamues të mëdhenj dhe ai nuk do të raportojë 
aspak për skandalet në sektorin bankar, ndërsa për medi-
umin tjetër reklamues kryesor janë korporatat e teleko-
munikacionit, kështu që nuk do të shkruajë për skandalet 
në telekomunikacion, por do të raportojë rregullisht për 
ato në banka, ndërsa mediumi i parë, ndër të tjera, do të 
raportojë për biznesin e diskutueshëm në telekomuni-
kacion. Nëse qytetarët do t’i lexonin të dy mediat do të 
informoheshin edhe për aferat në banka edhe në teleko-
munikacione.
Unë besoj se në një shtet demokratik nuk mund të kenë të 
gjitha mediat interesa identike, por për këtë arsye qyte-
tarët mund të informohen nëse i lexojnë të gjitha mediat. 
Kryesisht, konsideroj se në pluralizmin e mediave dhe 
në pluralizmin e interesave të mediave – është interesi 
publik.
Problemi është që qytetarët nuk janë të arsimuar në 
aspektin e mediave për të njohur politikën redaktoriale të 
mediave dhe për ta dalluar se secili medium e ka interesin 
e vet dhe të dinë të dallojnë çfarë është informacioni, çfarë 
është mendimi, çfarë është qëndrimi... dhe t’i krahasojnë 
mediat e ndryshme.
Me ndryshimin e qeverisë, polarizimi është edhe më i 
fortë, vetëm mediat i kanë ndryshuar gjinitë e tyre. Ata që 
deri para pak kohe kanë qenë me qeverinë tani janë kun-
dër qeverisë së re dhe anasjelltas. Mirëpo, meqë mediat e 
deridjeshme kundër regjimit e mbështesin vetëm një pjesë 
të pushtetit të ri, në të cilin ekzistojnë mendime dhe vep-
rime të kundërta, mund të paramendohet edhe formimi i 
gjinisë së tretë - përkatësisht – shumicës së grupit të ri të 
mediave, i cili, përkundër mediave kryesore, do të mbësh-
tesën pjesën tjetër të pushtetit të ri.
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> Tamara Çausidis
redaktore e portalit prizma.mk, botimi online i redaksisë 

maqedonase Rrjeti i Gazetarisë Hulumtuese, BIRN.  
Ka punuar, ndër të tjera, në Programin e Parë të Radios 

Maqedonase, Radio Evropa e Lirë,  
Televizioni ALSAT - M. Është themeluese e sindikatës së 

parë të pavarur të gazetarëve, të cilën e drejtoi nga  
viti 2010 deri në vitin 2018. Ka qenë kryetare e Këshillit të 

Shoqatës së Gazetarëve. Është bashkëautore e Doracakut 
për Etikë në Gazetari.

 Për gazetarinë dikur dhe tani

Gazetaria në të cilën unë hyra ishte gazetari në kalimin 
nga puna shoqërore-politike në një profesion që duhet të 
funksiononte në interesin publik. Autoritetet e mia të para 
ishin njerëz që kundërshtuan diktatin e partisë. Njerëzit 
që vendosën parimet e demokracisë në shoqëri në fillim 
të pavarësisë, të cilët vunë në dyshim qeverinë, hapën 
tema të ndaluara, të padëshirueshme ose thjesht tema 
që kishin të bënin me njerëzit e zakonshëm. Kjo ishte në 
vitet nëntëdhjetë, që konsiderohen epokë e artë e radios 
shtetërore maqedonase Radio Shkupi.
Mirëpo, meqenëse oligarkët partiakë dhe pushtetmbajtësit 
vendorë brenda natës filluan të frikësoheshin gjithnjë e 
më pak për fatin e vet dhe të bëheshin gjithnjë e më arro-
gantë, kështu ndikimi i tyre u përforcua në media. Përp-
lasja ime e parë serioze me shtetin partiak ndodhi diku në 
fund të vitit 1998, kur, si drejtuese e programit të lajmeve, 
është dashur ta lexoj komentin e shkruar atëherë të partisë 
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në pushtet, të titulluar si Komenti i redaktorit të Radio 
televizionit maqedonas, kundër Gjykatës kushtetuese e 
cila i kontestoi rezultatet e manipulimeve zgjedhore. 
Refuzova. Është interesant që metoda me të cilën më 
detyruan që megjithatë ta publikoja atë koment ishte 
kërcënimi se të gjithë ata që kanë qenë me mua në turn 
do të dënohen ose do të largohen nga puna. Dhashë leje 
që të publikohet komenti në lajme të cilat i kisha redak-
tuar, por në fund, para parashikimit të motit. Nga ajo ditë 
jam munduar të gjej mënyrën që të largohem nga Radio 
Shkupi. Pas gati dy vjetësh u largova.
Sot, gazetari e merr në adresën e emailit tekstin nga shtabi 
i partisë, me të gjitha deklaratat, dhe fare nuk kundërsh-
ton që ta shtypë – drejtpërdrejt hyn në studio dhe e lexon 
tekstin nga telefoni celular. Ai me këtë e mbaron punën 

për atë ditë. Dhe kjo është 
gazetaria e sotme - gazetaria 
që lufton për të drejta, në të 
njëjtën kohë duke ikur nga 
çdo përgjegjësi e mundshme, 
inteligjencë, nder; gazetari në 
të cilën hyjnë fëmijët e zgjuar 
dhe të talentuar vetëm nëse e 
kanë ngatërruar rrugën dhe 
nëse nuk shpëtojnë me kohë, 
ata infektohen shpejt me 
cinizëm dhe pashpresë.

 Për integritetin

Integriteti është e vetmja gjë 
që gazetarët ende gjithnjë i 
bën profesionistë dhe që i 
dallon nga propagandistët, siç 

Dhe kjo është gazetaria 
e sotme - gazetaria që 
lufton për të drejta, në 

të njëjtën kohë duke ikur 
nga çdo përgjegjësi e 

mundshme, inteligjencë, 
nder; gazetari në të cilën 

hyjnë fëmijët e zgjuar 
dhe të talentuar vetëm 
nëse e kanë ngatërruar 

rrugën dhe nëse nuk 
shpëtojnë me kohë, ata 

infektohen shpejt me 
cinizëm dhe pashpresë
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unë i quaj parazitët që janë përhapur në profesion dhe të 
cilët po paraqiten si gazetarë. Integriteti ka qenë gjith-
monë, por kurrë si sot (globalisht) mall i rrallë. Për disa 
është vlerë, dhe për disa balast. Triavilizimi mbizotëron 
në diskursin publik, secili rishqyrtim i vlerës dhe rolit të 
gazetarisë përjetohet si patetik, anakronik dhe i pane-
vojshëm. Për integritetin rrallë kush flet, edhe më pak e 
kërkon.

 Problemet më të zakonshme në gazetari sot 

Problemet më të shpeshta në gazetari rrjedhin nga fakti se 
profesioni dhe industria rrufeshëm po ndryshojnë, para 
se gjithash për shkak të ndryshimeve teknologjike, por 
edhe shoqërore, dhe tërë kjo nuk mundet të shoqërohet 
me ndryshime në kuadër të mediave tradicionale dhe në 
kuadër të një jete profesionale. 
Kur unë fillova, nuk kishte telefona celularë, dhe sot e zë 
veten duke menduar se si është e mundur të punosh pa 
celular dhe internet. 
Një tjetër problem i cili, sa më duket, gjithnjë e më shumë 
po vjen në shprehje dhe të cilit unë personalisht i kam 
kushtuar vëmendje të veçantë me punë sindikale, është 
mungesa e imunitetit në gazetari. Pra, sipas mendimit 
tim, problemi më i madh në gazetari është se me këtë 
emër quhen edhe njerëzit të cilët për ta praktikuar e 
rrezikojnë komoditetin e vet, ndonjëherë edhe jetën, por 
edhe ata të cilët thjesht janë shitur dhe e kryejnë punën 
nga një qendër e pushtetit, krejt njësoj a është punë partie 
ose biznesi.
Ky problem është prezent qëmoti, por publiku u bë i 
vetëdijshëm për të me shfaqjen e të ashtuquajturave lajme 
të rreme. Lajmet e rreme janë vetëm pasojë, jo shkak ose 
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problem vetvetiu. Thjesht, 
kemi lejuar, si shoqëri, si 
qytetërim, që nën gazetari 
të na serviret gjithçka, dhe 
nuk kemi reaguar. Nuk i 
kemi shpërblyer me besim, 
reputacion dhe lavdërim 
ata që në emër tonë u bënin 
pyetje pushtetmbajtësve, që 
hapën tema të mëdha, por i 
barazuam me të tjerët. Madje 

kemi preferuar ata të cilët kanë qenë “tanët” ose të cilët 
kanë folur atë që kemi dashur ta dëgjojmë, edhe përkun-
dër faktit që kanë qenë mendjengushtë, gjysmë të shkol-
luar dhe ambiciozë, të cilët lehtë dhe me çmim të lirë kanë 
mund të blihen me një darkë ose me një vend pune afër 
pushtetmbajtësve.
Ky ulje e çmimit, kjo shitje e vlerave profesionale, dhe 
nëse doni edhe shitje e idealit, e kërcënon gazetarinë më 
tepër sesa rrjetet sociale.

 Për interesin publik

Disa njerëzve do t’u duket qesharake ose sikur po trilloj, 
por unë vërtet kam pasur rast të bisedoj me të ashtuqu-
ajturë kolegë, me drejtorë, dhe madje edhe me redaktorë 
kryesorë, të cilët me interes publik nënkuptojnë diçka 
që për publikun do të ishte interesante, diçka për çfarë 
publiku do të ishte kurioz, të cilën gjë ai do të donte ta 
dinte. Prandaj e kemi një situatë kur publikohet gjen-
dja shëndetësore e personave, detajet, dhe madje edhe 
motivet për vetëvrasje, por për shembull nuk publikohen 
protestat masive të studentëve, me pretekst kinse të mos e 
helmojmë publikun me politikë“. Ju mund ta imagjinoni 
se çfarë lloj publiku prodhojnë mediat e tilla. Dhe atëherë 

Lajmet e rreme janë 
vetëm pasojë, jo shkak 

ose problem vetvetiu. 
Thjesht, kemi lejuar, si 

shoqëri, si qytetërim, 
që nën gazetari të na 
serviret gjithçka, dhe 

nuk kemi reaguar
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habitemi me bestytninë politike dhe lehtësinë me të cilën 
manipulohen votuesit.
Roli i gazetarisë si kujdestar i interesit publik që t’i 
mbikëqyrë në mënyrë rigoroze njerëzit që janë ose do 
të dëshironin të ishin në pozita në pushtet, që të mos 
e keqpërdorin atë, është i pranishëm vetëm në aplika-
cionet e projekteve të shoqatave të ndryshme, kurse 
sistemi i mediave bashkë me ata të cilët e rregullojnë as 
një sekondë nuk shqetësohet me çështjen se i ka marrë 
publiku informacionet e sigurta dhe mjaft informacione 
të ndryshme për çështjet politike ose shoqërore të cilat 
janë të rëndësishme. Kjo, në fakt, është thelbi i gazetarisë 
që punon në interes të publikut. 

 A ka ndryshuar gjendja me ndryshimin e qeve-
risë ?

Në shumë raste po, por në më të rëndësishmet - jo. Ka 
ndryshuar në kuptimin që nuk ka presione që mund të 
çojnë në mbylljen e mediave ose që thjesht brenda natës të 
mbeten gazetarët pa punë. Diçka të tillë tani nuk ka, edhe 
pse mediat të cilat kanë qëndrim kritik, përkatësisht që 
anojnë nga vlerat opozitare, po ankohen se kanë repre-
sion, por deri në këtë moment nuk ka dëshmi se një gjë e 
tillë njëmend ka ndodhur. Nuk ka ose nuk është e duk-
shme politika e “blerjes” së politikës redaktuese përmes 
reklamave të shtetit, edhe pse vazhdimisht është e pranis-
hme ambicia e vetë mediave që disi t’u kthehet ndihma e 
shtetit. Ndryshime ka edhe në këtë se një numër jo i vogël 
i gazetarëve të cilët “kanë marshuar” dhe kanë protestuar 
kundër qeverisë së (ish-kryeministrit shën. i redakt.) 
Nikola Gruevskit ka përfunduar në pozitat e zëdhënësve, 
drejtorëve ose “miqve të shtëpisë” së kryeministrit aktual 
Zoran Zaevit. Transparenca e institucioneve të qeverisë 
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është më e madhe, edhe pse shihet rezistenca që të jepen 
informacione që të mund të rrezikohet imazhi i partive 
në pushtet. Lidhur me pyetjet e këtilla edhe më tutje është 
vështirë, ose nuk është e mundur, të jepet përgjigje. 
Ai që nuk ka ndryshuar është perceptimi se mediat janë 
të rëndësishme, dhe jo gazetaria e cila është veprimtari e 
tyre bazë. Prandaj zhvillohen biseda, merren vesh dhe u 
plotësohen dëshirat shefave ose drejtorëve të Stacioneve 
të mëdha televizive. Për këtë arsye gjenden mënyrat që 
të ndahen disa mjete në formë të reklamave zgjedhore, 
ndihmë për shkak të epidemisë... çfarëdo, nuk është me 
rëndësi vetëm të qetësohen manjatët e mëdhenj media-
tikë. Gazetaria është kuptuar si watch dog, si dikush që 
njësoj është larg nga pushteti, si edhe nga opozita, dikush 
që hap dhe jep qëndrime të informuara, askujt më nuk i 
nevojitet – as publikut, as politikës, as ekonomisë, por më 
duket as vet gazetarëve, të cilët gjithnjë e më shumë po 
hyjnë edhe vetë në politikë (sepse atje është pushteti), në 
propagandë (sepse atje janë të hollat) edhe në harresë. 
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> Arton Demasaj
Drejtor ekzekutiv i organizatës joqeveritare e cila 

përpiqet për demokraci, për luftën kundër korrupsionit 
dhe për dinjitet - Çohu, një nga qendrat më të njohura 

hulumtuese për politikë publike në Kosovë. Në kuadër të 
kësaj organizate është krijuar edhe qendra për gazetari 

hulumtuese.

> Fusha juaj është politika, por merreni edhe me 
gazetari. Pse?

Fokusi ynë kryesor që nga themelimi i saj në vitin 2005 
ka qenë demokratizimi dhe lufta kundër korrupsionit. 
Shpejt e kuptuam se informacionet që i kishte në dispozi-
cion nuk ishin të mjaftueshme për ta informuar publikun 
dhe që nuk ofrojnë hapësirë   për zhvillim në fusha të tjera. 
Kështu lindi idea për krijimin e një qendre për gazetari 
hulumtuese. Përmes saj, ne trajtuam tema ekologjike, 
sociale dhe të tjera. Kjo ishte arsyeja fillestare pse filluam 
të merremi me gazetari në Organizatën joqeveritare Çohu. 
Në këto dhjetë vjet raportimi, ne kemi pasur rezultate të 
shkëlqyera, sepse për hetimet që i kemi botuar, siç janë 
financimi i partive politike, por edhe çështje të tjera, kanë 
diskutuar edhe deputetët në parlament. Për momentin, 
Çohu ka dy programe. Programi kryesor është për drejtë-
sinë, ku po i mbikëqyrim gjykatat dhe çështjet e korrup-
sionit, si edhe institucionet e tjera publike dhe transpa-
rencën, funksionimin dhe përgjegjësinë e tyre. Programi 
i dytë është një program i gazetarisë hulumtuese në të 
cilin merremi me tema të ndryshme, siç janë çështjet për 
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mjedis si shpyllëzimi ose ndotja e lumenjve dhe raste të 
ngjashme. Përveç kësaj, kemi vendosur që t’i publikojmë 
të gjitha informacionet që i mbledhim në terren në një 
bazë të dhënash, të cilën publiku e ka në dispozicion. 
Kështu, mediat e interesuara dhe të gjitha institucionet, 
organizatat joqeveritare, por edhe qytetarët do të kenë 
qasje në këto informacione. Të gjitha të dhënat që mbled-
him janë në dispozicion të publikut dhe kanë të bëjnë me 
korrupsion, pronë, mjedis jetësor...

> Integriteti është një nga parimet themelore të 
etikës gazetareske. A është dhe sa është i duk-
shëm në raportim mediatik në Kosovë?

Mund të flas kryesisht për mediat në internet, sepse si 
organizatë tashmë tri vjet jemi duke përcjellë se si këto 
media e respektojnë kodin e etikës. Po them me për-
gjegjësi të plotë se të gjitha mediat online në Kosovë e 
shkelin kodin e etikës që vetë e kanë konceptuar, dhe kjo 
ndodh pothuajse çdo ditë. Mediat në internet nuk i japin 
hapësirë palës tjetër, nuk i theksojnë burimet e informaci-
oneve dhe i përcjellin tekstet nga mediat e tjera pa e cituar 
origjinalin. Ne nuk mund ta kapërcejmë as privatësinë 
sepse shpesh mediat, duke shkelur kodin e etikës, i shke-
lin ligjet për të dhënat personale.
Arsyeja kryesore pse shkelet kodi i etikës është që të 
kenë sa më shumë qarkullim në portalin e tyre dhe sa më 
shumë klikime dhe shikueshmëri.
Unë mendoj se, nëse vetëm pak përpiqen, të gjitha mediat 
në Kosovë mund t’i respektojnë standardet profesionale, 
por mungon vullneti. Shkeljet ndodhin, siç thashë, për 
shkak të interesave politike, bazuar në përkatësinë e par-
tive politike ose interesat e biznesit, për shkak të lidhjeve 
me ndërmarrjet, etj. Përvoja jonë, e bazuar në ankesat e 
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shumta që ia kemi paraqitur Këshillit, shumica e të cilave 
janë pranuar, tregon se ato kanë pasur një efekt dhe se 
mediat janë bërë pak më të kujdesshme. Mirëpo, kjo nuk 
mjafton. Ende gjithnjë ekzistojnë probleme në raportim 
dhe paanshmërinë e mediave.

> Cili është shkaku kryesor? A janë njohtuar 
punonjësit e mediave me Kodin?

Kryeredaktorët e mediave në internet për të cilët po 
flasim janë pjesë e Bordit të Kës-
hillit për shtyp. Të gjitha ankesat 
që ia dërgojmë Këshillit i mirato-
jnë kryeredaktorët ose njerëzit e 
tjerë të cilët i kanë emëruar atje 
vetë mediat. Prandaj, nuk është 
fjala për mungesë të vetëdijes 
për kodin e etikës. Jo vetëm 
kryeredaktorët dhe redaktorët në 
përgjithësi, por edhe punonjësit 
e mediave në Kosovë, gjithashtu 
janë të vetëdijshëm që ekziston 
ky kod, por thjesht më lehtë e 
kanë që ta shkelin. Mendoj se 
kjo po ndodh me qëllim, sepse 
më lehtë është ta kopjosh ose ta 
citosh një burim fiktiv, kjo për-
doret shumë. Mediat në Kosovë 
shpesh u referohen burimeve të 
brendshme që nuk janë botuar 
kurrë në opinion. Pyetja është 
se cili është ai burimi për të cilin 
ka njohuri redaksia. Kjo nuk ka 
kuptim. Për shembull, në fillim 
të tetorit, mediat publikuan një 

A po e ndryshojnë rrjetet 
sociale natyrën e mediave?
Unë mendoj se po, sepse 
publiku kryesisht nëpërmjet 
tyre informohet, për këtë 
arsye për media fokusi 
kryesor është ndarja e 
përmbajtjes dhe publikimi i 
informacioneve nëpërmjet 
rrjeteve sociale. Kjo ka 
ndikuar në faktin që madje 
edhe mediat në internet 
të kenë lexueshmëri më 
të madhe përmes rrjeteve 
sociale. Përafërsisht 90 
përqind e qytetarëve nuk 
shkojnë direkt në faqen e 
internetit të një mediumi, 
por në rrjetet sociale nga 
ku ata klikojnë në tekst që u 
intereson atyre. Kjo i detyroi 
mediat që edhe vetë të 
kthehen nga rrjetet sociale.
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artikull ku në bazë të burimeve të tyre në Spitalin Qend-
ror Universitar në Kosovë pohuan se ish-kryeministri 
Ramush Haradinaj e kishte rrahur gruan e tij, pa e vërte-
tuar a ka ndodhur kjo ose jo, por e publikuan këtë lajm në 
të gjitha mediat e tjera. Më vonë, prokuroria dhe familja 
lëshuan deklaratë se kjo nuk kishte ndodhur. Dhe çfarë 
ndodhi pas kësaj? Mediat i publikuan përgënjeshtrimet, 
por ato nuk patën kurrfarë efekti sepse një numër i madh 
i popullsisë e kishte parë, e kishte lexuar ose kishte dëg-
juar për lajmet e botuara më parë. Prandaj, mendoj se kjo 
bëhet me qëllim, gjë që mund të jetë për qëllime politike, 
personale ose të biznesit.

> Cilat janë problemet më të shpeshta në kryerjen 
e një pune profesionale?

Korniza legjislative është e mirë, gjë që mund të shihet 
në praktikë, sepse ne në Kosovë kemi një numër të madh 
të televizioneve që kanë një treg të veçantë. Në të njëjtën 
kohë, ka shumë media në internet. Pra, ekziston tregu dhe 
mundësia për punë profesionale, duke respektuar pari-
min e së vërtetës dhe të paanshmërisë. Mirëpo, këtu është 
politizimi i mediave, orientimet e ndryshme politike, 
qoftë televizioni ose mediat në internet, gjë që e minon 
besueshmërinë e tyre, sepse rezulton se ato funksionojnë 
si ndërmarrje. Sa për krahasim, mediat që janë theme-
luar si organizata joqeveritare funksionojnë shumë më 
mirë, sepse ato nuk varen nga përfitimi. Për këtë arsye 
raportimi i tyre është më i besueshëm, i paanshëm, më i 
vërtetë dhe më frytdhënës sesa mediat të cilat në fakt, janë 
ndërmarrje.
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> Pra, Ju mendoni se kjo është arsye e shkeljeve 
të parimeve etike, që të përfitojnë sa më shumë?

Mendoj se mediat e regjistru-
ara si organizata joqeveritare i 
kanë financat më të sigurta dhe 
vetvetiu janë më të qëndrues-
hme sepse mjetet financiare i 
marrin kryesisht nga donatorët 
e huaj. Pra, së pari keni para, 
dhe pastaj filloni të hulumtoni 
dhe të botoni artikuj. Kjo e rrit 
nivelin e profesionalizmit. Kjo 
nuk ekziston në mediat e tjera, 
sepse qëllimi i tyre nuk është 
vetëm raportimi, por edhe fitime 
shumë më të larta. Fitimet mund 
të realizohen më lehtë nga argë-
timi, biznesi, madje edhe nga 
reklamat ose të ngjashme. Kjo e 
zvogëlon profesionalizmin dhe 
besueshmërinë e tyre në publik.

> Cilat janë sfidat Tuaja kryesore?

Sfidë kryesore është të sigurohen informacione, sepse ins-
titucionet shpesh e vështirësojnë qasjen e informacioneve 
me rëndësi publike, për këtë arsye shpesh historitë presin 
të publikohen. Për shembull, që nga marsi ne kemi kër-
kuar informacione nga Ministria në lidhje me raportin se 
si Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e mat cilësinë e deri-
vateve në pikat e karburantit. Ne kemi arritur ta sigurojmë 
raportin vetëm tani pasi e kemi angazhuar Avokatin e 
Popullit. Kështu që, më në fund e kemi siguruar infor-
macionin, por vetëm pas gjashtë muajsh të angazhuar në 

A punojnë mediat në 
Kosovë në interes të 
publikut?
Në përgjithësi mund të 
konsiderohet se mediat 
punojnë në interes të 
publikut, por nuk mendoj 
se ky është qëllimi i tyre 
kryesor. Nëse flasim për 
media si ndërmarrje, qëllimi 
i tyre kryesor është fitimi, 
që vë në pikëpyetje punën 
për interesin publik. Mirëpo, 
mund të themi se informimi 
i publikut mbetet përparësi, 
por pas tij qëndron interesi 
i biznesit që të realizohen 
fitime më të larta.
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proces. Kjo është vështirësi parësore, kurse e dyta është 
financimi. Ne gjithmonë duhet të kërkojmë fonde për 
punën tonë, dhe nganjëherë e kemi vështirë të sigurojmë 
donacione të mjaftueshme që do të na mundësonin që t’i 
mbajmë njerëzit që kemi ose të rrisim kapacitetin rapor-
tues sa më shumë që të mundemi.

> Ju keni shkruar për lidhjet klienteliste midis 
politikës dhe biznesit. Si ndikon kjo në skenën 
mediatike?

Lidhja në mes partive politike dhe biznesit funksionon 
për shkak të donacioneve që partive politike ua japin 
ndërmarrjet, veçanërisht gjatë fushatave zgjedhore. Kur 
partia vjen në pushtet, ato e kthejnë borxhin duke u 
dhënë atyre tenderë milionësh. Këtu është e pashman-
gshme të mos përfshihen edhe mediat, sepse një pjesë e 
mediave është e lidhur me biznes, por ka edhe biznes-
menë që i kanë edhe mediat në pronësi. Kështu, direkt ose 
indirekt, ata mund të bien nën ndikimin e politikës.
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> Ismet Hajdari
Korrespondent i agjencisë franceze të lajmeve AFP nga 

Kosova. Pjesën më të madhe të karrierës së tij e kaloi në 
gazetari duke raportuar për media të huaja si Associated 

Press (AP), Radio Evropa e Lirë, por edhe për mediat 
rajonale. Një periudhë prej gjashtë vjetësh, ai përcolli 

gjendjen e lirisë së mediave në rajon për Reporterët pa kufij. 
Është ligjërues i ftuar në Kolegjin ISPE në Prishtinë.

> Pse vendosët të bëheni gazetar? A i shihni këto 
arsye në gazetarinë e sotme?

Me gazetari fillova të merrem sepse kjo ishte, vazhdon të 
jetë, profesion shumë sfidues. Gazetar nuk mund të jetë 
çdokush, siç është ky, parimisht, rast edhe me profesionet 
e tjera. Kur jeni i ri dhe mendoni se dini shumë dhe mund 
të bëni shumë, ju i zgjedhni profesionet më sfiduese që ju 
kërkojnë të tërin, e jo „një pjesë“, nuk e tolerojnë orarin 
standard të punës dhe jua hapin botën përreth jush, duke 
ua mundësuar që të shihni dhe të dëgjoni atë që nuk do 
të kishit mundësi ta arrinit për tetë orë punë në zyrë. Në 
brezin e gazetarëve të cilit unë i përkas, mbizotëronte një 
lloj idealizmi. Donim të zbulonim të vërtetën e shenjtë, që 
në kuptimin e plotë të fjalës të ishim fuqia e shtatë dhe të 
luftonim që lexuesit, dëgjuesit dhe shikuesit tanë të kenë 
në dispozicion të gjitha informacionet e nevojshme që u 
duheshin që të vlerësonin me sukses pushtetin, qendrat 
e pushtetit, elitën politike, por edhe që opinioni të njihet 
me keqpërdorimet e tyre. Ishte idealizmi ynë naiv, ndos-
hta edhe fëminor. Ai shumë shpejt, pothuajse vetë fillim 
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të karrierës sonë, ne i ramë murit me kokë, sepse erdhi 
politika e cila mediat e suksesshme të deriatëhershme i 
shpërbeu si kuvendin bullgar, duke e vënë tërë sistemin e 

mediave nën kontrollin e vet.
Konteksti i sotëm në të cilin 
funksionon gazetaria dhe 
mediat është shumë më 
i volitshëm sesa atëherë. 
Mediat e pavarura, sado që 
nuk ishin të mjaftueshme, e 
zunë vendin e vet nën diell. 
Mirëpo, nuk ekziston ai idea-
lizëm me të cilin udhëhiqes-
him ne. Çdo gjë, pra edhe 
gazetaria, është bërë prag-
matike dhe racionale. Madje 
edhe kur jeni gazetar ose 
media e pavarur, këtë në për-
gjithësi (me disa përjashtime) 

e bëni sepse keni ndonjë llogari tuaj, e jo nga dashuria dhe 
nevoja që ta ndryshoni botën. 

> Ju filluat të merreni me gazetari menjëherë pas 
Seancës së famshme të Tetë të Lidhjes së Komu-
nistëve (LK) të Serbisë, e cila e ndryshoi fatin e 
RSFJ-së. Për Ju si gazetar kur filloi të ndryshojë 
situata dhe pse?

Konteksti shoqëror në të cilin fillova të merresha me 
gazetari nuk ishte ideal nga perspektiva e sotme, por 
ishte absolutisht më i mirë sesa ai që u përurua më vonë 
në Seancën e tetë. Komunizmi ishte në pushtet, por para 
Seancës së Tetë të Komitetit Qendror të LK të Serbisë, 
Jugosllavia dallohej nga vendet e tjera me sistem komu-
nist për sa u përket lirive të gazetarisë. Ne ishim aq larg sa 

Konteksti i sotëm në 
të cilin funksionon 

gazetaria dhe mediat 
është shumë më i 

volitshëm sesa atëherë

Mirëpo, nuk ekziston 
ai idealizëm me të cilin 

udhëhiqeshim ne
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qielli nga toka. Ne filluam të merremi me gazetari që filloi 
gjithnjë e më shumë të merrej me atë që tani e quajmë 
shkrim hulumtues, kurse kolegët tanë në kampin sovjetik 
ende vazhdonin të merreshin me kopjimin e referateve 
komuniste, platformave dhe planeve komuniste. Naty-
risht, shtypi kryesor i ditës dhe sistemi televiziv ishin nën 
kontrollin e partisë, por ajo gjëja që ishte e rëndësishme 
ishte se të rinjtë dhe mediat jokonvencionale dhe gazetarët 
e kishin rastin dhe mundësinë, nëse donin të merreshin 
me tema tabu. Këtu vlen ta rikujtojmë gazetën sllovene 
„Mladina” e cila ia ngriste nervat kreut ushtarak, duke 
thyer të gjitha shabllonet ortodokse sipas të cilave atëherë 
shkruhej në Armatën Popullore të Jugosllavisë (APJ).
Dhe atëherë u desh “të mbahej” vetëm një seancë në 
Serbi, dhe çdo gjë të kthehet prapshtë, së pari në Beograd, 
dhe pastaj kudo. Një nga viktimat e para ishin mediat. 
Filluan të përdoreshin si mjet kryesor për qërimin e 
hesapeve politike, së pari në oborrin e vet, e pastaj edhe 
me fqinjtë. Sistemi i mediave, të cilin e inauguroi Seanca 
e Tetë, u shndërrua në një mekanizëm monstruoz jo 
vetëm për ruajtjen e pushtetit, por edhe për likuidimin e 
atyre që nuk mendonin njësoj si udhëheqësi (Sllobodan 
Millosheviqi shën. i redakt.). Të mos harrojmë, vrasjet e 
para u bënë me fjalën e shkruar, e më vonë me plumba 
në ballë, siç ndodhi me Sllavko Çuruvinë (redaktor i 
Telegrafit ditor, i vrarë në vitin 1999, në Beograd shën. i 
redakt.). Në situatën e re të krijuar, askush në pushtet më 
nuk mendonte për liritë e mediave, as që dinin për këtë 
neologjizëm. Ata, të cilët nuk mund t’i përshtateshin kësaj 
situate të re dhe që nuk e ndryshonin mendimin e vet 
që të ishin në shërbim të pushtetit të ri i përjashtuan nga 
puna, kurse në skenë erdhën shërbëtorët e gazetarisë dhe 
personat servilë. Personalisht, e pata rastin të shikoj këtë 
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transformim. Edhe sot e kësaj dite nuk mund ta kuptoj 
se çfarë ishte ai mekanizëm i cili gjatë natës i ndryshoi 
njerëzit me të cilët keni pirë kafe, keni qenë miq dhe keni 
ndarë shumë gjëra të përbashkëta, duke i shndërruar në 
specialist për helmimin e shpirtit të njerëzve. Ishte një 
pikë kthese në karrierën time kur m’u neverit gazetaria e 
rrezikshme servile, nënçmuese, por edhe vdekjeprurëse. 
Atëherë vendosa ta lë këtë punë, por krejt rastësisht, dhe 
për fat të mirë, fillova të punoj për mediat ndërkombëtare.

> Ju keni raportuar nga Kosova gjatë viteve nën-
tëdhjetë, ndër të tjera, për të përditshmen opozi-
tare “Nasa Borba” në Beograd. Sa ishte vështirë në 
atë kohë që t‘i merrni të gjitha informacionet?

Ka qenë vështirë të sigurohen të gjitha informacionet e 
rëndësishme sepse mbizotëronte bojkoti absolut i regjimit 
për mediat e pakta të pavarura. Ne u gjetëm në mënyra 
të ndryshme. Kjo ishte kohë kur konfliktet e armatosura 
në Kosovë po merrnin hovë dhe kur ishte jashtëzakonisht 
e vështirë të kesh një pasqyrë të asaj çfarë po ndodhte 
në terren. Mirëpo, nuk ishte e pamundur sepse atëherë e 
krijonim rrjetin tonë dhe burimet tona. Këtë e bënin edhe 
kolegët e tjerë, kështu që rregullisht i këmbenim ato gjëra 
që i zbulonim ose i verifikonim bashkë informacionet të 
cilat vinin për ngjarjet nga terreni në të cilin zhvilloheshin 
konfliktet. Ajo që mua më është ngulitur në kokë, edhe si 
njeri edhe si profesionist, nga ajo kohë, kanë qenë vizitat 
në ato fshatra ku konfliktet qetësoheshin kohëpaskohe. E 
shfrytëzonim çdo rast që të shkonim në terren me vëzh-
gues ndërkombëtarë ose gazetarë të huaj. Kur shkuam u 
tmerrova me shkallën e shkatërrimit dhe të përdorimit 
pa kurrfarë kriteri të forcës kundër civilëve. Pas marrë-
veshjes Holbruku-Millosheviqi në tetor të vitit 1998, ne 
vendosëm të shkonim në terren në grupe. Njëherë na 
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ndodhi që të udhëtonim 40 kilometra dhe nuk hasëm në 
asnjë njeri të vetëm të gjallë. Nuk mund ta kuptoja që këtë 
e bëri një njeri. Edhe sot, më kalojnë nëpër kokë pamjet 
e civilëve të vdekur dhe të shtëpive të djegura. Edhe sot, 
unë nuk mund ta kuptoj se si është e mundur që shtëpia 
të digjet kurse oxhaku të dukej varur si fantazmë nga 
shkrumbajat. Shkalla e shkatërrimit ishte aq e madhe sa 
që fillova të dyshoj në njerëzim. Unë isha ndër gazetarët e 
parë që hyra në fshatin Loxhë afër Pejës pas përfundimit 
të luftimeve të mëdha rreth fshatit dhe në vetë fshatin 
në fillim të korrikut të vitit 1998. Të dy palët ishin tër-
hequr dhe kishin mbetur vetëm disa vendas të moshuar, 
të cilët kush e di si kishin mbijetuar, për herë të parë u 
kthyen në fshat me ndihmën e Organizatës për Siguri dhe 
Bashkëpunim Evropian (OSBE). Ata nuk donin të flis-
nin me mua dhe me kolegun nga AP amerikane, por ata 
po grindeshin me njëri-tjetrin në rrënoja, duke treguar 
diçka me duar në drejtime të ndryshme. „Për çfarë po 
flasin?“, më pyeti kolegu. „Nuk po mund të merren vesh 
ku gjendet qendra e fshatit dhe ambulanca e fshatit.“, iu 
përgjigja. Fshati jo vetëm që ishte djegur, por sipas pohi-
meve të këtyre fshatarëve me buldozerë e kishin rrafshuar 
për tokë kur kishte rënë në duar të forcave serbe, të cilët e 
shkatërruan tërësisht çdo rebelim. 
Marrë në përgjithësi, për 
një gazetar të ri atëherë 
ishte kënaqësi e madhe që të 
punonte për të përditshmen 
“Nasha borba”, që e përfaqë-
sonte kulmin më të lartë të 
gazetarisë profesionale në 
hapësirën ish-jugosllave. 
Paradoksalisht gazeta „Nasha 

Paradoksalisht gazeta 
„Nasha borba” e mbrojti 
nderin e profesionit 
në qytetin në të cilin 
Seanca e tetë e u bë 
sinonim për gazetari të 
dirigjuar dhe të ndyrë
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borba” e mbrojti nderin e profesionit në qytetin në të cilin 
Seanca e tetë e u bë sinonim për gazetari të dirigjuar dhe 
të ndyrë. Duke pasur një nivel kaq të lartë, këtë gazetë e 
blinin dhe e lexonin edhe në Prishtinë ashtu siç e lexo-
nin edhe shtypin në gjuhën shqipe, natyrisht jo pse ishte 
pro-shqiptare, por sepse njerëzit i besonin. 
Fluturimi mbi folenë e qyqes, për fat të keq, zgjati shkurt 
sepse „Nasha borba“ ishte halë në sy e regjimit, të cilën 
nuk mundi që ta përballonte gjatë.

> Si ishte të jesh korrespondent nga Prishtina në 
kohën e regjimit të Sllobodan Millosheviqit? Cilat 
ishin sfidat më të mëdha?

Gazetaria, përveç marrjes me politikë, ishte profesioni 
më i rrezikshëm, përveç nëse ishit gazetar ose politikan 
i pro-regjimit. Nuk do t‘ju vrisnin të gjithëve menjëherë. 
Këtë ndoshta e përdorën vetëm në Serbi. Ju vrisnin gjatë 
gjithë kohës. Kjo ishte një situatë në të cilën ID e gazetarit 

nuk shërbente si mbrojtje, 
por si një biletë për në ferr. 
Kam përjetuar çdo gjë dhe 
gjithçka gjatë asaj kohe, 
por pjesa më e vështirë 
ishte kur e dinit se jeni në 
shënjestër të përhershme, 
dhe që kjo nuk guxonte të 
vërehej gjatë raportimit tim, 
kurse shkruaja për tmerret 

e mëdha nëpër të cilat kalonte Kosova që nga suprimimi i 
autonomisë, siç janë demonstratat, dhuna, ndarja e plotë e 
shqiptarëve dhe e serbëve dhe në fund lufta.

Por pjesa më e vështirë 
ishte kur e dinit se 

jeni në shënjestër të 
përhershme, dhe që kjo 
nuk guxonte të vërehej 

gjatë raportimit tim
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> Nën çfarë presione politike dhe presione të tjera 
keni qenë gjatë viteve nëntëdhjetë për shkak të 
mënyrës së raportimit?

Si u shpëtova nga dora, dhe nuk më morën ashtu siç i 
morën shumë nga kolegët e mi këtë kurrë nuk arrita ta 
kuptoj. Nuk besoj se kjo ka të bëjë me fatin. Presionin 
psikologjik e kam përjetuar vetë personalisht si formë të 
theksuar të presionit, duke u nisur nga paralajmërimi i 
Ministrisë për Informacione se gjykata do të më ndjek 
penalisht për deklaratat në „Nasha borba“ për likuidimin 
kolektiv të familjes Jashari në Prekazin e Poshtëm në vitin 
1998. Njoftimin për media e kumtoi zëvendësja e minist-
rit të atëhershëm për informacione dhe e presidentit të 
tanishëm të Serbisë. Repertori i presioneve përfshinte 
gjithashtu kërcënime fizike ndaj meje dhe familjes sime. 
Gjëja më e keqe që mund të më kishte ndodhur më 
ndodhi pasi u largova nga Kosova, pak para bombardi-
meve të vitit 1999. Duke më kërkuar, policia kishte hyri 
në banesën time në Prishtinë dhe më kishte marrë tërë 
arkivën time, çdo gjë që kam shkruar, kam shënuar, kam 
regjistruar dhe kam raportuar atëherë. E pranoj, ishte një 
goditje që ende e mbaj mend me hidhërim.

> Gjatë ndërprerjes së lidhjeve, në çfarë mënyrë 
keni arritur të mbani kontakte me kolegët në Beo-
grad dhe në republikat e tjera jugosllave?

Nëse dëshironi të mbani lidhje, gjithmonë gjeni një vrimë 
në sistem. Kur u ndërprenë lidhjet telefonike me Kroa-
cinë, shkova në Shkup, që është vetëm 100 kilometra larg 
Prishtinës që të dëgjohesha me gazetarët e së përditshmes 
“Danas”, për të cilën kam punuar herë pas here. Pastaj 
njëri prej nesh e zbuloi se mund të merrej një numër në 
Kroaci përmes centralit në Bihaq, që me siguri i ishte 
“bashkuar” Kroacisë në atë kohë. Kur u ndërprenë linjat 
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telefonike me Kosovën derisa isha jashtë, gjatë kohës së 
bombardimit, kolegët serbë në Prishtinë (linjat telefonike 
ishin të ndërprera vetëm për shqiptarë) ua përcillnin 
mesazhet e mia kolegëve shqiptarë ose anasjelltas. Ka 
diçka në këtë profesion që e zhvillon solidaritetin tonë 
të thellë. Falë kësaj, kam arritur të nxjerrë familjen time 
gjallë dhe shëndosh nga Kosova, kur atje mbizotëronte 
ferr i vërtetë, dhe që përmes Serbisë, Malit të Zi, Bosnjë 
e Hercegovinës dhe Kroacisë ta qoj familjen në vend të 
sigurt. 

> E keni mbuluar luftën në Kosovë. Si dukej rapor-
timi i mediave lokale dhe shtetërore? Sa ka qenë 
vështirë t’i shmangeni propagandës dhe luftë-nxi-
tjes?

Nuk ka luftë pa propagandë. Ajo ju duhet si erëz e domos-
doshme nëse doni ta shisni veten si një palë që është e 
drejtë. Këtë opinioni dhe përdoruesit e mediave menjë-
herë e dallojnë. Lufta në Kosovë nuk bën përjashtimi këtu. 
Propaganda të cilën e udhëhoqi regjimi serb nuk kishte 
për qëllim që të përfitonte shqiptarët. Përkundrazi, gjit-
hçka bëri që ata të largoheshin dhe t’ua bëjë me dijeni se 
konsiderohen si një trup i huaj dhe se nuk ka vend për ta 
në Kosovë. Në fund, kjo propagandë, e cila filloi me bom-
bardimet e NATO-s, bëri gjithçka për t’i treguar botës se 
viktima të bombardimeve nuk ishin serbët, por shqiptarët 
(?), gjë që kjo kaloi në fantashkencë, kështu që mënyra 
më e lehtë për të përgënjeshtruar këtë propagandë ishte të 
shkruani dhe të raportoni objektivisht.

> Çfarë pasojash patën politikat nacionaliste në 
media?

Aq shumë i transformuan, saqë sot një numër i madh i 
mediave, ndoshta sipas ndonjë inercie, ndjehen të ftuar 
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dhe të nderuar të jenë në mbrojtje të atdheut, duke i 
dalluar me kohë rreziqet që vijnë nga jashtë, nga një komb 
tjetër, fe ose gjuhë. Shakaja 
mënjanë, servilizmi i verbër 
mbetet matricë kryesore me 
të cilën mediat e pro-regji-
mit funksionojnë edhe sot. 
Të shokuar nga mediat në 
internet dhe në fillim nga 
ndryshimet e mëdha të cilat 
i ka imponuar interneti, nëse 
duan edhe më tutje të merren 
me sukses me këtë punë, ata ndjehen edhe më të sigurt 
nën ombrellën politike. Këtë punë ata e zotëruan që nga 
shpërbërja e ish-Jugosllavisë, dhe për të u shpërblyen 
mirë dhe në të e shohin shpëtimin nga demokratizimi i 
mediave, i cili po imponohet me forcë nga komunikimi i 
mediave elektronike në pushtet dhe gazetaria në internet. 

> Sot, përveç gazetarisë, Ju u mbani ligjërata të 
rinjve. Si e shikojnë ata gazetarinë sot? Sa ka 
ndryshuar kjo pamje nga ajo kur Ju keni filluar të 
merreni me gazetari?

Të rinjtë kanë shans të jenë më të mirë se ne në moshën e 
tyre. Por ata ende nuk janë këta. Për këtë duhet të mun-
dohen, por të paktën nuk do të kalojnë nëpër ato gjëra 
që kemi kaluar ne. Ata kanë kushte të shkëlqyera për të 
qenë gazetarë të suksesshëm. Për shembull, vetëm kur e 
shtypin një “enter” në atë moment ata mund të dërgojnë 
atë që kanë shkruar në fund të botës, ndryshe nga ne 
që luftonim me makina shkrimi, shirita, stenograf dhe 
teleks. Mirëpo, nuk po shoh te të rinjtë shumë entuziazëm 
profesional dhe gatishmëri për sakrificë. Duan të bëhen 

Servilizmi i verbër 
mbetet matricë 
kryesore me të cilën 
mediat e pro-regjimit 
funksionojnë edhe sot
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gazetarë shpejt e shpejt. Kjo është e pamundur, sepse ky 
zanat kërkon kohë për ta mësuar dhe për ta përvetësuar.

> Kur flasim për integritetin në gazetari, nëse e 
shikoni skenën e mediave të Kosovës, si Ju duket 
situata?

Integriteti profesional është pikë fillestare drejt gazeta-
risë së pavarur. Ju nuk mund të aktroni se jeni gazetar. Ju 
ose jeni ose nuk jeni, përkatësisht ose keni ose nuk keni 
integritet. Ne nuk vuajmë shumë për integritet profesio-
nal në Kosovë. Ne nuk kemi as shumë media të pavarura, 
edhe pse të gjithë paraqiten kështu në mënyrë të rreme. 
Mediat nuk mund të qëndrojnë më mirë sesa shoqëria në 
të cilën ndodhen, dhe shoqëria ende po kalon nëpër tran-
zicion demokratik me një kujtim të freskët të luftës. Ne po 
e paguajmë çmimin e lartë për atë që na e kanë bërë elitat 
e mëdha politike, gjeneralët e luftës, të cilët mendojnë 
se kanë tapi për funksionet udhëheqëse dhe që mediat e 
shtetit janë në pronësi të tyre. Qarqet tona intelektuale 
janë në gjumë ose janë të korruptuar sipas formatit që 
mbizotëron në tërë Ballkanin Perëndimor. Mediat nuk 
u gjetën shumë mirë në këtë kontekst shoqëror. E zgjo-
dhën variantin më të lehtë. Të paktën shumica e tyre. Nuk 
gërmojnë thellë dhe nuk shqetësohen shumë se shumica 
e qytetarëve nuk kanë një pamje të qartë për atë se çfarë 
po ndodh vërtet në shoqëri. Mediat thjesht nuk e për-
mbushin mandatin e tyre kryesor dhe misionin për të 
informuar elektoratin me të vërtetën e plotë në lidhje me 
proceset kryesore, protagonistët dhe “meritat“e tyre ose të 
shpërblehen ose ndëshkohen në zgjedhjet e ardhshme për 
punën e tyre. 
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> Cilat janë sfidat më të mëdha në gazetari në 
Kosovë sot?

Përgjigjja e thjeshtë do të ishte të vendosin rregull në 
shtëpitë e veta. Gazetaria në internet dhe rrjetet sociale, si 
dhe zhdukja e mediave tradicionale para gazetarisë kanë 
paraqitur një sfidë të madhe që të integrohet në formatin 
dominues të mediave në botë pa ndryshuar mandatin 
bazë, ky është raportim profesional. Ne në Kosovë nuk 
kemi më media të shtypura, sepse të gjitha, të paktën 
tani për tani, kanë kaluar në internet. Nga mediat tradi-
cionale, për momentin po mbijeton vetëm televizioni. 
Ndryshimi ishte i shpejtë dhe mediat nuk ishin të përga-
titura për të. Askush nuk kujdeset për atë që një numër i 
madh i njerëzve nuk ka qasje në internet ose kompjuter, 
të mos flasim për telefona celularë. Një situatë e këtillë 
konfuze është zbutur në një 
njëfarë mënyre me hapjen e 
një numri të madh të tele-
vizioneve private, kështu që 
informimi i gjerë publik po 
funksionon si i tillë. Meg-
jithatë, mediat në tërësi nuk 
janë palë në të cilat mundeni 
të mbështeteni plotësisht në 
përpjekjen që të deshifroni 
realitetin. Për këtë duhet të 
punoni vetë personalisht.

Mediat në tërësi nuk 
janë palë në të cilat 
mundeni të mbështeteni 
plotësisht në përpjekjen 
që të deshifroni 
realitetin. Për këtë 
duhet të punoni vetë 
personalisht
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> Dafina Halili
Redaktore në redaksinë e portalit Kosova 2.0. Me gazetari 

filloi të merret në të përditshmen Koha Ditore.  
Ajo u përqendrua në të drejtat e njeriut dhe në  

drejtësinë e tranzicionit ku merret me temat lidhur me 
shoqërinë e pasluftës.

> Si duket procesi juaj i punës?

Më pëlqen të flas me njerëz, të dëgjoj dhe të hulumtoj 
probleme. E adhuroj procesin e shkrimit dhe nuk mund 
të fle ndonjëherë për shkak të artikujve. Pjesa më e mirë 
e këtij procesi është, kur pas botimit, bashkëbiseduesit 
dhe bashkëbisedueset e mia e kuptojnë se problemet dhe 
betejat e tyre i kam paraqitur mirë në artikull. Se gjërat 
nuk i kam nxjerrë nga konteksti dhe se unë nuk i kam 
keqinterpretuar informacionet që m’i kanë dhënë ose që 
i kam përdorur. Për mua kjo është shumë e rëndësishme 
dhe shumë lehtësuese kur e kuptoni se e keni bërë punën 
në mënyrë të ndershme dhe profesionale, veçanërisht 
kur kam të bëj me informacione të ndjeshme. Ka pasur 
raste kur kam pasur informacione të gabuara si mosha, 
vendi ose ngjarja. Kjo mund të korrigjohet, por ndjenja e 
dikujt që gazetari e ka përdorur traumën e tij, luftën ose 
problemin e tij është e pakorrigjueshme. Shpresoj të mos e 
përjetoj kurrë një gjë të tillë.
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> Cila ka qenë sfida më e madhe në karrierën Tuaj 
të gazetarisë?

Po përpiqem të përqendrohem në të drejtat e qytetarëve, 
veçanërisht të drejtat e grave, të drejtat e pakicave dhe të 
drejtat e LGBT – pra, punoj me njerëz të cilët, në jetën 

e tyre kanë pasur shumë 
përvoja traumatike siç janë 
dhuna seksuale, dhuna në 
familje. Ndonjëherë është 
sfidë e vërtetë dhe mendoj 
se sa herë që jam në terren 
mësohem si të bëj pyetjen e 
duhur, mendoj a mos po i 
traumatizoj edhe më shumë 
bashkëbiseduesit e mi, a mos 
po i pyes shumë. Kur mer-
reni me këtë temë, kjo është 
sfidë e madhe. Ndonjëherë, të 
dëgjuarit, të shkruarit dhe të 

menduarit për problemet, gjithashtu, mund të ndikojë në 
jetën tuaj të përditshme, por është pjesë e punës. Pjesa më 
e rëndësishme është të vazhdoni të bëni histori të këtilla.
Sfidë tjetër e madhe për mua është besueshmëria e 
burimit. Unë me dy kolegë jemi duke u marrë me një 
temë dhe muajin e fundit kemi qenë në terren dhe kemi 
biseduar me shumë njerëz. Ndonjëherë besueshmëria e 
një burimi është shumë e vështirë të vërtetohet. Ju duhet 
të mbështeteni në intuitë dhe në instinkt, të cilat nuk janë 
domosdoshmërisht opsioni më i mirë.
Edhe një sfidë tjetër, e cila ndoshta mund të ndryshojë 
nga sfida e shumicës së gazetarëve, të paktën në Kosovë, 
është puna për mediat alternative. Kosova 2.0 është një 
media alternative dhe unë mendoj se ajo që ndodhi në 

Ndonjëherë është sfidë 
e vërtetë dhe mendoj se 
sa herë që jam në terren 

mësohem si të bëj 
pyetjen e duhur, mendoj 

a mos po i traumatizoj 
edhe më shumë 

bashkëbiseduesit e mi, a 
mos po i pyes shumë
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karrierën time ishte gjëja më e mirë – të punosh në një 
media në të cilën tërë ekipi përpiqet të investojë në gaze-
tari që ua jep rastin njerëzve që të flasin, që bën hetime, 
ofron një perspektivë më ndryshe me kontekst dhe për-
piqet të hetojë sa më thellë ngjarjen e historisë. Gjithmonë 
na japin kohë që të japim më të mirën. Kam qenë me 
shumë fat, sepse e kam përvetësuar profesionin në gaze-
tari në Kosova 2.0. Nuk kam qenë e detyruar të shkruaj 
10-20 lajme në ditë dhe redaktorët të më përdorin. Kjo 
më bëri gazetare më të mirë. Problemi është se, pasi që 
ne nuk merremi me gazetari të përditshme, publiku ynë 
është i veçantë. Edhe pse publiku është rritur, shikimet 
dhe klikimet nuk janë të krahasueshme me gazetat ditore. 
Kjo është arsyeja pse ata nuk na njohin në çdo pjesë të 
vendit, kështu që ndonjëherë na e bën të vështirë qasjen.
Sfidë ishte edhe sulmi ndaj Kosova 2.0 në vitin 2012, kur 
botuam revistën tematike „Seksi dhe seksualiteti“. Ai sulm 
nga grupet radikale islamike dhe huliganët e futbollit ia 
shtuan reputacionin Kosova 2.0 si një organizatë e LGBT. 
Botimi i asaj reviste e filloi diskutimin në shoqërinë e cila 
deri atëherë nuk ishte zhvilluar në Kosovë rreth komuni-
tetit LGBT.

> Çfarë është integriteti në gazetari dhe sa është i 
pranishëm në mediat në Kosovë?

Fatkeqësisht, është e qartë se shumicës së Instituteve 
mediatike dhe gazetarëve në Kosovë u mungon integriteti. 
Është e vështirë të përkufizohet se çfarë është integriteti 
dhe çfarë është ajo që disa gazetarëve ua jep e disave ua 
merr. Gazetaria, si profesion, ka një histori të gjatë në 
Kosovë, por, gjithashtu, në njëfarë mënyre është në vetë 
fillim. Për të kuptuar gazetarinë në Kosovë, është e rëndë-
sishme të merret parasysh se si u zhvillua ajo. Pothuajse 
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në tërë rajonin nuk ka pasur gazetari pa censurë. Gjatë 
regjimit të Sllobodan Millosheviqit në vitet nëntëdhjetë, 
ne patëm një bllokadë në institutet e mediave.
Shkollat e para të gazetarisë u hapën vetëm pas luftës. Si 
në shumë fusha të tjera, ashtu edhe në gazetari ka qenë 
e vështirë të krijosh dhe ndërtosh një brez studentësh që 
me të vërtetë e kuptojnë konceptin e etikës në gazetari. 
Me vite, ne jemi dëshmitarë të kësaj mungese tradite në 
gazetari, ku brezat e vjetër ndikojnë te të rinjtë. Shumë 
institute mediatike po përpiqen të krijojnë gjenerata të 
reja të gazetarëve që nga fillimi, ndërsa kolegët e vjetër 
po përpiqen të mbajnë hapin me teknologjitë e reja dhe 
mënyrën se si funksionon gazetaria sot. Po ndjehet një 
mungesë e gazetarisë profesionale. Me vite, kjo ka ndikuar 
në mënyrën se si gazetarët e bëjnë punën e tyre sot.
Ekziston gjithashtu edhe një tendencë drejt sensacionaliz-
mit të gazetarëve që merren me çështje politike. Ata janë, 
kryesisht, më të respektuarit brenda redaksive, gjë që më 
vonë bëhet problem. Shumë gazetarë që merren me çësht-
jet politike kufizohen vetëm në raportim nga konferencat, 
takimet e politikanëve dhe që kanë të bëjnë me çështje të 
rëndësishme politike, të cilat tashmë po përsëriten me vite 
në Kosovë, siç është, për shembull, dialogu me Serbinë. 
Postime të tilla në Facebook ose ato që kanë të bëjnë me 
mosmarrëveshje ndër-partiake e tërheqin vëmendjen nga 
çështjet e rëndësishme në lidhje me jetën e përditshme 
të njerëzve. Redaktorët dhe kryeredaktorët vazhdojnë të 
mbështesin dhe t’u japin më shumë rëndësi gazetarëve që 
raportojnë për politikë, kështu që të tjerët ndihen të refu-
zuar dhe mendojnë që kontributin që ata mund t’ia japin 
redaksisë nuk është i rëndësishëm.
Në një mjedis më të keq të punës, do të mund të gjendej 
një gazetar i mirë që përpiqet ta bëjë punën në mënyrën 
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më të mirë, por mjedisi i keq 
ia vështirëson punën gazetarit 
që ta kryejë punën siç duhet.

> Pse është kështu?

Unë mendoj se ata nuk kanë 
ndonjë ide se çfarë është 
gazetaria e mirë. Nëse jeni 
kryeredaktor, me rëndësi 
është të merreni me çështje 
politike. Jo vetëm në Kosovë, 
kjo është e rëndësishme 
kudo, sepse ne po flasim për njerëz që kanë pushtet, kurse 
shqyrtimi i punës së tyre dhe përgjegjësia është diçka për 
çfarë po lufton gazetaria. Po flitet shumë për nepotizëm 
dhe ne e përjetojmë gazetarinë si gazetari hulumtuese 
vetëm kur ajo merret me korrupsion dhe krimin e orga-
nizuar, dhe nuk arrijmë të tregojmë se si ai korrupsion në 
të vërtetë ndikon në mirëqenien e qytetarëve në Kosovë 
ose kur moszbatimi i ligjit i shkel të drejtat e tyre qytetare. 
Ekziston një ide e përhapur, e cila në një farë mase është e 
saktë, se artikujt për tema politike janë joshës më të mëd-
henj për të rritur lexueshmërinë. Kjo nuk vlen domos-
doshmërisht vetëm për 
temat politike. Nëse i shikoni 
gazetat ose mediat mesatare 
në Internet, do të shihni se, 
përveç raporteve për ngjarjet 
e përditshme, dhe postimeve 
të marra në Facebook për atë 
se çfarë ka thënë një politikan 
për tjetrin, gjë që artikul-
lin e kthen në një rubrikë 

Në një mjedis më të keq 
të punës, do të mund 
të gjendej një gazetar i 
mirë që përpiqet ta bëjë 
punën në mënyrën më 
të mirë, por mjedisi i keq 
ia vështirëson punën 
gazetarit që ta kryejë 
punën siç duhet

Ekziston një ide e 
përhapur, e cila në një 
farë mase është e saktë, 
se artikujt për tema 
politike janë joshës më 
të mëdhenj për të rritur 
lexueshmërinë



>>92

të shtypit të verdhë me “thashetheme”. Shumë qytetarë 
e mbështesin njërën nga partitë dhe ai joshës i nxit ta 
hapin artikullin dhe të jenë në kontakt të ndërsjellë me 
njëri-tjetrin. Me një qasje të këtillë, mendoj që redaksitë 
po ndahen nga historitë e vërteta, sepse historitë e vërteta 
janë më reale.

> Cilat janë problemet më të shpeshta në gazeta-
rinë profesionale?

Mungojnë histori të mira dhe një ekip me të vërtetë i për-
kushtuar. Raporti mund të jetë i mirë, por konteksti është 
ai që e bën atë një histori të mirë. Për të duhet një kohë e 
nevojshme. Ndonjëherë, gazetarët më ambiciozë që hyjnë 
me dëshirë në profesion, e harrojnë shpejt këtë. Po flasim 
për eksploatimin e punëtorëve, por shpesh pikërisht 
institutet e mediave janë ato që i shfrytëzojnë punonjësit 
e tyre. Shumica e gazetarëve dhe gazetareve në Kosovë i 
kanë pagat shumë të ulëta, nga të cilat mezi mund të mbi-
jetojnë deri në fund të muajit. Për këtë arsye gazetarët me 
përvojë punojnë dy deri katër vjet në redaksitë e njohura 
dhe më pas shkojnë dhe bëhen zëdhënës në ministri. 
Në institute të mediave, ekziston një ndryshim i madh 
midis pagave të gazetarëve dhe pagave të redaktorëve dhe 
kryeredaktorëve. Që të mund të merren me histori, siç e 
përmenda më parë, duhet shumë kohë dhe përkushtim, 
gjë që bëhet rraskapitëse kur dikush nuk i ka të drejtat 
themelore të punës.

> A është e mundur dhe si të ruhet integriteti në 
gazetari në një kohë të propagandës masive?

Unë mendoj që nuk ekziston përgjigje e mirë për pyetjen 
se si të mbijetojmë nga propaganda masive dhe lajmet e 
rreme, klikimet dhe sponsorizimet. Në gazetari shpesh 
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nuk ka përgjigje të mira dhe 
përkufizime të vërteta. Kur 
mendoj për këtë çështje, e 
rikujtoj përfundimin më 
të mirë që e kam dëgjuar 
diku. Është një klishe. Një gazetar që me të vërtetë beson 
në punën e vet dhe përgjegjësinë që e ka ndaj shoqërisë 
duhet të vazhdojë të punojë, që kundër të keqes të luftojë 
me një gazetari të mirë. Pavarësisht sa shihet kjo, gazetari 
e mirë domethënë interesim për rrëfimet e njerëzve.

> Çfarë është për Ju interesi publik dhe a punojnë 
mediat për të?

Unë nuk e kam gjetur përkufizimin e mirë për interesin 
publik as në ndonjë artikull as në ndonjë libër shkol-
lor lidhur me temën e gazetarisë, ose në diskutime me 
gazetarë nga pjesë të ndryshme të botës. Kur e botojmë 
një histori, duhet të shtrojmë pyetjen a është interesante 
ajo për publikun ose në interes të publikut. Interesi i 
publikut mund të jetë vetëm kuriozitet njerëzor, atë çfarë 
duan të lexojnë, çfarë i argëton, çfarë nuk është domos-
domërisht edhe në interesin e tyre. Hulumtuesit shpesh 
e përmendin, kur flasim për interesin publik, si përbërës 
i rëndësishëm, jeta private e njerëzve në pushtet dhe 
mënyrë siç raportohet për ta. Këto lajme nuk janë prob-
lem vetëm këtu, por kudo në botë. Ato nuk janë në interes 
të publikut, por pikërisht këto lajme, si klikbajt, i sjellin 
para industrisë dhe Instituteve mediatike. Problemi është 
se njerëzit në pushtet gjithnjë e më shumë po i përdorin 
rrjetet sociale për të promovuar jetën e tyre private, për 
të cilën raportohet. Pyetja është se si të mos harxhojmë 
shumë kohë në to. Kjo është bërë me rëndësi vendimtare, 
sepse nuk kanë të gjitha institutet e mediave hapësirë   të 

Në gazetari shpesh nuk 
ka përgjigje të mira dhe 
përkufizime të vërteta
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mjaftueshme për gazetarë. Nëse punën e gazetarit e kufi-
zoni në kopjimin e përmbajtjes nga Instagrami, Twitteri 
ose Facebooku, ju e harxhoni kohën e cila do të mund 
të përdorej në hulumtim ose hetim për ndonjë ngjarje 
interesante që mund të jetë në interesin e publikut. Kështu 
që ekziston një betejë serioze, dhe këtë jo vetëm këtu në 
Kosovë, me të gjitha portalet false dhe rrjetet sociale. Më 
duket se tani është koha që të flitet nëpër redaksi dhe 
përsëri të përkufizohet çfarë është interesi publik, që të 
zgjedhet më me kujdes çfarë është ajo që duhet të botohet 
e çfarë jo.

> Si e shihni gazetarinë e sotme?

Unë mendoj se gazetaria sot është më pasionante se kurrë 
dhe ju mund ta shihni kudo. Çdo revistë e mirë dhe të 
gjitha gazetat e mira, si New York Times, New Yorker, 
Guardian, Vox, kanë kaq shumë risi, aq mundësi të reja, 
nga dokumentarët deri te podcast-i. Meqenëse jeni në 
internet, ekzistojnë aq shumë mundësi që ta kryeni 
punën, mënyra për të menduar se si të bëni një histori dhe 
të shfrytëzoni të gjitha mundësitë. Deri para disa vjetësh, 
e vetmja gjë që kishit ishte një stilolaps ose një kompjuter 
portativ, kurse tani mënyra se si ne i përpunojmë dhe 
shkarkojmë lajmet është shumë më dinamike, sepse gjit-
hçka është në internet. Nuk po them që baza e gazetarisë 
ka ndryshuar, sepse nuk ka ndryshuar. Nuk domethënë që 
çdo temë e shkruar të shndërrohet në podcast, por mund 
të bëhen shumë më shumë gjëra që historitë dhe gazetaria 
të hulumtohen në mënyrë më krijuese.
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> Anila Hoxha
Punon si gazetare në televizionin Top Channel. Anila 

Hoxha është një nga gazetaret kryesore në Shqipëri dhe 
fituese e disa çmimeve.

> Ju keni raportuar për dhunën ndaj grave për 
shumë vite. Pjesërisht falë edhe raporteve Tuaja u 
miratua Ligji për dhunën në familje në Shqipëri. Sa 
e vështirë është të merresh me këtë temë?

Çdo histori e grave të abuzuara, qofshin ato viktima ose 
dhunuese, është histori në vete. Të gjitha më prekën thellë 
dhe prandaj i vazhdoj t’i ndjek deri në fund. Disa nga këto 
gra nuk janë gjallë, por i ndjek historitë e fëmijëve të tyre. 
Unë do t‘ju jap shembullin e gjykatëses Fildez Hafizit. Unë 
u njoha me rastin e saj vetëm pasi e vrau bashkëshorti 
i saj i dhunshëm. Më parë institucionet ia patën ofruar 
mbrojtjen, por ajo e kishte refuzuar, edhe pse ajo i dinte 
pasojat. Ajo ia fali burrit të vet dhunues dhe humbi jetën. 
Ajo që më prek më shumë dhe shkaku pse e ndjek edhe 
më tej hap pas hapi është historia për fëmijët e saj, djalin 
dhe vajzën. Refuzojnë ta shohin babanë. Gjykata e shpalli 
fajtor dhe fëmijët nuk duan ta shohin. Siç thonë vetë, kjo 
është mënyra e tyre që ta dënojnë për krimin që bëri.
Fatkeqësisht, edhe shoqëria ka reaguar me shumë para-
gjykime, kështu që mund të dëgjoheshin pyetjet „Pse e 
braktisi bashkëshortin nëse ai ia ka paguar shpenzimet 
për shkollim?“ dhe të ngjashme. Më vjen shumë keq për 
këtë. Më vjen keq që një pjesë e shoqërisë vazhdon të 
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konsiderojë edhe më tutje se gruaja është pronë e bash-
këshortit.
Do t’ju jap edhe një shembull. Ishte kjo një nga histo-
ritë e para pas hyrjes së ligjit të ri në fuqi për dhunën në 
familje. Deri atëherë, gratë nuk ishin të informuara për të 
drejtat e veta dhe si të luftonin kundër dhunuesve. Para se 
gjithashë, ishin viktima të menduarit shtypës në familje të 
vet. Jetonin për familje, fisin dhe kujdeseshin çfarë do të 
thonin të tjerët për to.
Për mua, kjo grua ishte „paralajmëtare e pranverës“ në 
historinë e atyre që mblodhën guxim, e braktisën dhunue-
sin dhe folën publikisht për keqtrajtimin që e kanë vuajtur 
vite me radhë. Ajo ishte nënë e tre djemve dhe viktimë e 
dhunës së përditshme të burrit. Një ditë erdhi në redaksi. 
Në atë kohë, unë shkruaja për shumë histori për dhunën 
ndaj grave me parullat „Raporto dhunën“, „Mos hesht“, 
etj. Një mjek, të cilin nuk e njoh, i cili i kishte lexuar 
raportet e mia e kishte këshilluar që të më kërkonte. Erdhi 
me dorë të thyer, tërë shpinën e kishte pasur blu nga 
goditjet, hundën e kishte të thyer. Pjesët e thyera të trupit 
i kishte të lidhura me gjips. Bashkëshorti sillej ndaj saj si 
ndaj ndonjë gjëje të pavlefshme, e konsideronte si pronë 
që mund ta përdorte sipas vullnetit të vet. Ajo kurrë nuk 
do të ankohej. Një ditë ajo u largua nga shtëpia pa leje 
dhe ai e „ndëshkoi“. Kështu erdhi tek unë dhe pranoi që të 
shpjegonte historinë e vet, por në të njëjtën kohë më luti 
që t’i ndihmoj që me fëmijë të vendoset në ndonjë stre-
himore. Pasi që e botuam historinë, pati shumë reagime. 
Në stacionin e policisë, ku ajo e kishte raportuar rastin 
për bashkëshortin u arrestuan shtatë oficerë policie, sepse 
në vend që të pranonin raportin, ata i kishin thënë që 
është turp të raportonte bashkëshortin në polici. Ata nuk 
e kishin regjistruar raportin e saj dhe nuk e dërguan në 
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spital që të merrte ndihmë. Kjo ngjarje ndihmoi që policia 
t’i kuptonte seriozisht akuzat dhe denoncimet e grave që 
raportojnë dhunën në polici.
Heroina e kësaj historie kundërshtoi mentalitetin e tërë 
shoqërisë dhe e sfidoi.

> Si u ndjetë pas këtij incidenti?

Unë shpesh raportoj për dhunën seksuale dhe dhunën në 
familje, sepse ato ndodhin në heshtje, derisa nën sipër-
faqe dëgjohet zhurma. Disa individë që janë viktima të 
këtyre krimeve patjetër duhet ta dinë se ata nuk janë të 
vetëm, por gjithashtu duhet ta dinë se ekziston një meka-
nizëm për këtë: që ta thërrasin policinë, që ta raporto-
jnë dhunën, në radhë të parë nuk duhet të tërhiqen pas 
denoncimit. Ndihem mirë kur përfundon dhuna, kur 
një rast përfundon në favor të viktimës, sepse shumë gra 
tashmë e dinë cilin numër të telefonit ta përdorin kur 
i rrahin, keqtrajtojnë ose përdhunojnë burrat, dhe si të 
kërkojnë ndihmë nga policia. Mirëpo, është e tmerrshme 
kur zbuloj se, kur dhuna në familje përfundon me vrasje, 
numri i thirrjeve në polici rritet ndjeshëm. Pra, ende ka 
shumë gra që kanë frikë të raportojnë dhunën dhe saherë 
që dëgjojnë për vrasje të tilla, ato e kuptojnë rrezikun që u 
kanoset atyre. 

> Sa e vështirë është të mbash distancë profesio-
nale në histori si kjo? A keni dalë përtej kufijve të 
profesionit?

Po. Kam pasur një rast kur një vajzë e abuzonte seksua-
lisht babai i vet. Kur çështja përfundoi në gjykatë, familja 
ia ktheu shpinën vajzës, duke kërkuar nga ajo të hiqte 
dorë nga padia për shkak të turpit që e përjetonte tërë 
familja. Ajo u “përdhunua” për herë të dytë në gjykatë. 
Në gjyq, e pashë të shkatërruar plotësisht. Deri atëherë, 
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e ndiqja rrjedhën e procesit gjyqësor në gjykatë, merrja 
deklarata. Deri atëherë, unë isha gazetare. Në atë moment, 
puna ime si gazetare mbaroi. U interesova ku punon dhe 
shkova tek ajo. I ofrova që t’i ndihmoja që të shkonte në 
strehimore, por ajo fillimisht nuk pranoi. Unë e dija se kur 
do të kthehej në shtëpi do ta keqtrajtonin edhe nëna edhe 
vëllezërit edhe motrat. Kështu që unë insistova derisa pra-
noi dhe shkoi në strehimore. Ajo i mbaroi kurset të cilat i 
ndihmuan që të ketë jetë më të mirë. Nuk mund të them 
që u miqësuam, por unë bëra gjithçka për ta ndihmuar atë 
që të bëhet përsëri pjesë e shoqërisë. Sa herë që mundem, 
e pyes se si është?

> Cila është gjëja më e vështirë pas këtyre histo-
rive?

Pjesa më e vështirë është kur gratë raportojnë burrat ose 
të afërmit për shkak të dhunës, pasi ata arrestohen ose 
dënohen, shkojnë në gjykatë të thonë që ua kanë falur 
fajin. Është shumë e vështirë të dalësh nga rrethi i dhunës. 
Është shumë e vështirë të raportosh edhe për të. Sidomos 
kur jeni të vetëdijshëm për atë që do të pasojë. Falja është 
një pjesë e qenies njerëzore, por unë e di nga përvoja që 
vetëm në raste të rralla autorët e krimit e përfytyrojnë atë 
ose pendohen. Ndonjëherë ndjehem e pafuqishme dhe 
nuk mund të gjej përgjigje se çfarë tjetër të bëj. Unë vetëm 
mund t‘u them atyre që të ruhen.

> Në çfarë kushte punojnë gazetarët dhe gazetaret 
në Shqipëri?

Sot është vështirë të merresh me gazetari në Shqipëri. 
Është vështirë, jo vetëm për shkak të propagandës në 
rrjetet sociale, por edhe për shkak të rrethanave në të 
cilat punojnë gazetarët. Është vështirë derisa të ndjehen 
të pasigurt në kryerjen e detyrave të përditshme, për aq 
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kohë sa puna e tyre është e kërcënuar, dhe gjithnjë derisa 
Ligji për punë për shumë prej tyre nuk respektohet.
Kohëve të fundit kemi pasur një problem të madh me 
lajmet e rreme. Lajmet e rreme ndikojnë drejtpërdrejt në 
integritetin e gazetarëve. Nga ana tjetër, nëse do të flasim 
për gazetari cilësore, vërej mungesën e kohës që u jepet 
gazetarëve. Një gazetar është një argat që nxiton të marrë 
informacion dhe të publikojë lajme, ndërsa koha nuk 
është në favor të tij në tërë këtë proces. Nga ana tjetër, një 
gazetar është i rrezikuar, si në pikëpamje të jetës së vet, 
ashtu edhe në pikëpamje të profesionit.

> Me cilat sfida përballeni çdo ditë duke pasur 
parasysh temat që trajtoni?

Me mungesë kohe. Duke shikuar më nga afër, në interes 
timin si gazetare është që të kem sa më shumë kohë për 
të raportuar dhe të mos bie në grackën e informimit të 
shkurtër të përditshëm. Të kërkoj gjithmonë më shumë 
informacione. Fatkeqësisht, ky nuk është një rast i zakons-
hëm, veçanërisht në gazetarinë televizive. Do të doja të 
kisha kohë dhe hapësirë për të hulumtuar tema të caktu-
ara mjaft mirë, për t‘i ofruar publikut të gjithë informa-
cionin e nevojshëm, për t‘ua dhënë kuptimin dhe për të 
treguar pasojat.
Gazetaria ditore ka sfida që ndonjëherë janë të pritura 
(vështirësi tipike), nganjëherë të papritura. Sfida ime 
më e madhe profesionale ishte kur kalova nga mediat e 
shtypura në televizion. Unë e fillova karrierën në media 
të shtypura, ky është një lloj krejt tjetër gazetarie, lajmet 
i shkruajmë më ndryshe, merremi me histori, i përpu-
nojmë temat, kemi hapësirë që në mënyrë të hollësishme 
t’i përshkruajmë elementet e historisë që ato të jenë të 
qarta për lexuesin. Televizioni ka qenë ë krejtësisht një gjë 
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e kundërt - çdo gjë që kam thënë është dashur të doku-
mentohet me pamje, fjalitë janë të shkurtra, dhe ekziston 
një sërë elementesh të tjera të cilat krejtësisht dallohen 
nga gazetat, para se gjithashë gara me kohën, sepse duhet 
të jeni më të shpejtë dhe në vend.

Nga ana tjetër, ju u jeni nëns-
htruar kërcënimeve, edhe 
pse nuk i keni bërë publike 
rastet. Ekzistojnë disa mënyra 
se si mund t’i kërcënoheni 
një gazetar në Shqipëri. Nuk 
është vetëm kërcënimi për 
jetën ose sigurinë e punës. 
Korrupsioni gjithashtu ka 
forma të ndryshme.
Pavarësisht nga gjithçka, 
kurrë nuk kam menduar që të 
dal nga gazetaria. Ende nuk e 

di se çfarë mund të më shtyj të largohem prej saj, por jam 
shumë e sigurt se nuk do të jetë një faktor i jashtëm.

> Ku është kufiri i integritetit të gazetarisë?

Një gazetar dhe gazetare profesioniste e dinë shumë mirë 
çfarë përgjegjësish kanë para publikut, cila është detyra 
dhe misioni i tyre. Kur them profesionist, unë mendoj në 
gazetarë dhe gazetare me pëvojë që dinë që misioni i tyre 
është që të informojnë opinionin, që t’i ofrojnë informa-
cione të sakta, të vërteta dhe të besueshme dhe që të mos 
jenë të njëanshëm. Është shumë e rëndësishme të  mos 
jesh i njëanshëm. Raportoj mbi sundimin e ligjit dhe, siç i 
ndjek shpesh në bazë ditore seancat gjyqësore, i vërej dal-
limet. Kur bëhet fjalë për raportim nga seancat gjyqësore 
në të cilat të dyshuarit dhe personat e arrestuar sillen para 

Ekzistojnë disa 
mënyra se si mund t’i 

kërcënoheni një gazetar 
në Shqipëri. Nuk është 

vetëm kërcënimi për 
jetën ose sigurinë e 
punës. Korrupsioni 

gjithashtu ka forma të 
ndryshme
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drejtësisë, ekziston një linjë 
shumë e qartë në raportim 
kur gazetarë të caktuar kanë 
një bindje personale për një 
individ i cili është arrestuar 
ose dënuar në një rast të veçantë dhe ata gazetarë që 
respektojnë prezumimin e pafajësisë, përkatësisht sillen 
profesionalisht. E përmenda këtë shembull për të treguar 
se kjo linjë nuk është gjithmonë aq delikate siç duket. 
Shpesh thuhet se kufiri midis raportimit profesional dhe 
joprofesional është mezi i perceptueshëm. Por, për mua 
nuk është. Për mua kufijtë janë krejtësisht të qartë që nga 
momenti i parë kur e marr bllokun, mikrofonin ose dik-
tafonin me kasetë dhe filloj të hulumtoj për ndonjë temë. 
Kjo është mënyra e vetme që unë ta bëj këtë punë.

> A i shihni dallimet kur e krahasoni gazetarinë në 
kohën kur u bëtë pjesë e saj dhe sot?

Sot gazetaria është rrënjësisht më ndryshe. Si dy faqe 
të të njëjtit libër. Së pari, para 20 vjetësh, për shkak të 
mungesës së teknologjisë, gazetari duhej të ishte i pra-
nishëm në terren. Fatkeqësisht, teknologjia, me të gjitha 
avantazhet që solli, e distancoi disi gazetarin nga terreni. 
Kjo ka çuar deri atje saqë redaksitë filluan të publikonin 
propagandën e sofistikuar, kurse publikimi i çdo gjëje dhe 
gjithçkaje i ka kthyer gazetarët në zëdhënës. Gazetarët 
televizivë, gjithashtu, kanë rënë në grackë që të publikojnë 
lajmet sa më shpejt duke vrapuar pas lajmeve ekskluzive, 
gjë që njëkohësisht i parandalon ata ta shikojnë një pamje 
më të gjerë dhe të kërkojnë më shumë informacione. Më 
herët, mbase për shkak të mungesës së teknologjisë, ne 
ndoqëm parimin „shko, shiko“. Për të pasur lajme, ne 
dilnim nga redaksia. Sot, lajmet arrijnë në redaksi.

Është shumë e 
rëndësishme të  mos 
jesh i njëanshëm
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> Ju keni një karrierë të gjatë 
në gazetarinë shqiptare dhe 
keni kaluar nëpër shumë 
sfida profesionale. A keni 
ndonjë këshillë për ndonjë 
gazetar të ri?

Qëndroni i paanshëm! Mos 
lejoni që të tjerët t‘ju përdorin! Shërbeni publikut! Këto 
tri këshilla janë shumë të rëndësishme për mua. Unë 
gjithmonë kam raportuar për njerëzit e zakonshëm, për 
historitë personale që dolën të ishin një pasqyrë e tërë 
shoqërisë, për shembull, për gratë viktima të dhunës, 
ndërsa mediat e tjera merreshin me të ashtuquajturat 

histori të mëdha, për të cilat u 
pa që nuk ekzistojnë, se janë 
„ balona“. Ne duhet të rapor-
tojmë për ata njerëz, zërat e të 
cilëve nuk dëgjohen. Ndoshta 
të tjerëve këto histori u duken 
të vogla dhe perifere në kra-

hasim me krimin e organizuar, trafikun e drogës, korrup-
sionin e zyrtarëve të lartë, por këto janë poashtu histori që 
duhet t’i tregojmë. Ne duhet të raportojmë për problemet 
e njeriut të thjeshtë.

> A mori ndonjë nga këto histori një epilog të lum-
tur pas publikimit?

Para shumë vjetësh me dhjetëra gra u arrestuan nën akuzë 
se kanë kultivuar kanabis. Unë e pata përshtypjen se ato 
gra u shpallën fajtore për t’i mbrojtur të tjerët dhe që janë 
të pafajshme. Morën fajin mbi vete që t’i shpëtonin njerë-
zit e vet: burrin, babanë, vëllanë, djemtë. Midis tyre ishte 
edhe rasti i një gruaje të moshuar që nuk paraqiste rrezik. 
Ajo jetonte me nipin e saj dhe e rriti plotësisht vetëm. 

Për të pasur lajme, ne 
dilnim nga redaksia. 
Sot, lajmet arrijnë në 

redaksi

Ne duhet të raportojmë 
për ata njerëz, zërat e të 

cilëve nuk dëgjohen 
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Lindi pyetja se si një 68-vjeçare mund të kishte mbjellë 
kanabis në oborrin e shtëpisë? E postova publikisht dhe 
nisa ta hulumtoj. Pas këtyre raporteve, ajo u lirua para 
marrjes së vendimit.
Një histori tjetër ka të bëjë me një grua që në vetëmbro-
jtje vrau burrin e saj sepse ai e kishte abuzuar për vite me 
radhë. Ajo u arrestua dhe fëmijët e saj të mitur mbetën 
vetëm në shtëpi, të izoluar në fshat. Disa muaj pas kësaj 
vrasjeje shkova në shtëpinë e tyre dhe i gjeta fëmijët 
në kushte shumë të këqija. Ata nuk kishin asgjë për të 
ngrënë. Njëra nga ato, një vajzë nëntë vjeçare, përpiqej 
të bënte brumin që të gatuante një bukë. Ky video nxiti 
shumë reagime, kurse fëmijët e morën mbështetjen derisa 
të arrinin moshën madhore. Edhe sot, pas gjithë këtyre 
viteve, ajo vajzë që përpiqej të bënte bukë me duart e saj 
të vogla, më dërgon mesazh në të cilin më thotë „falemin-
derit“.
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> Meri 
Jordanovska

Anëtare e Komisionit për Ankesa në Këshillin për Etikë në 
Media dhe e Bordit Mbikëqyrës të Shoqatës së Gazetarëve 

në Maqedoninë Veriore. Fituese e disa çmimeve. Ka punuar 
për BIRN dhe sot është gazetare në agjencinë Makfax dhe 

ndihmëse e kryeredaktorit në portalin A1. Është autore 
e bazës së parë të të dhënave për pronësinë e mediave, 

investime të huaja dhe në projektin arkitektonik “Shkupi 
2014” në Maqedoninë Veriore.

> Në çfarë gjendje është skena mediatike në 
Maqedoninë Veriore sot?

Jemi mësuar me atë që të mos respektohen rregullat e 
profesionit, se integriteti profesional është gjë e rrallë dhe 
këtë po e pranojmë si normalitet. Pikërisht për shkak të 
kësaj standardet profesionale kanë filluar të bien dhe besoj 
që ky është problemi i madh. Kur në disa institucione të 
mediave fillojnë të bien standardet, ndodh një reagim 
zinxhir dhe një situatë e tillë bëhet e pranishme në pothu-
ajse të gjitha institutet e mediave.
Unë mendoj që gazetarët në Maqedoninë Veriore tashmë 
e kanë pranuar faktin se gazetaria në përgjithësi varet nga 
partitë politike dhe elitat ekonomike, si edhe që tashmë e 
dinë se çfarë mund të bëjnë, e çfarë nuk mund të publi-
kohet në media dhe bëjnë pyetje a do të kenë pasoja për 
vendin e punës nëse madje u sugjerohet që përsëri të shk-
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ruajnë një artikull të caktuar. Arsyeja kryesore e lidhjeve 
midis gazetarëve, redaktorëve dhe pronarëve të mediave 
me elitat e biznesit dhe me partitë politike në fakt është 
se ato janë vende pune nga vijnë paratë, prandaj varen 
plotësisht prej tyre.
Si gazetare e cila punon në media tashmë një kohë të 
gjatë, po e shoh se po e pranojnë këtë si gjë normale, 
kështu që as nuk po përpiqen të punojnë në ndonjë temë 
të rëndësishme. Prandaj besoj që nuk ekziston integritet, 
përveç në disa rrjeta TV të mediave informative online, 
që bëjnë çmos që ta informojnë publikun objektivisht.

> Sa ndikojnë rrjetet sociale në punën e mediave?

Rrjetet sociale janë bërë mediat më të mëdha dhe më me 
ndikim, gjë që në fakt është shpatë me dy tehe. Shikuar 
realisht, problemi i madh është që mediat tradicionale po 
bëjnë garë me rrjetet sociale. Nga ana tjetër, çdo gjë që 
publikohet në Facebook ose Twitter për një pjesë të publi-
kut po bëhet pjesë e pakontestueshme e së vërtetës. Është 
shumë vështirë të punohet lidhur me temat të cilat përmes 
rrjeteve sociale janë bërë të vërteta definitive, sepse kjo 
është vështirë që t’u shpjegohet njerëzve se ndoshta gabo-
jnë. Madje edhe vetë mediat fillojnë të pranojnë çdo gjë që 
është publikuar në rrjetet sociale, por shpesh ndodh që të 
jenë lajme të rreme.
Gjatë pandemisë së shkaktuar nga virusi korona, e cila po 
vazhdon derisa po e përgatisim këtë intervistë, patëm disa 
situata ku ishte e qartë se bëhej fjalë për lajme të rreme.
Për shembull, u paraqit fotografia e anëtarëve të Orga-
nizatës Botërore të Shëndetësisë në të cilën shihej se nuk 
mbahet distanca fizike midis tyre gjatë takimeve. Një 
numër i madh i mediave online e përdorën duke dashur 
të tregonin se si Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk 
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po i respekton protokollet e miratuara. Është dashur të 
bëni një hulumtim të shkurtër në internet dhe ta kuptoni 
se bëhet fjalë për një fotografi të vjetër të incizuar para 
pandemisë, por njerëzit e morën si fakt të besueshëm.
Në shtator të vitit 2020 kemi pasur një situatë të ngjas-
hme, kur u promovua koalicioni në pushtet midis Partisë 
së Bashkësisë Shqiptare në Maqedoni (DUI) dhe Lidhjes 
Socialdemokrate (SDMS). Në profilin e rremë Tviter u 
publikua lajmi se ish-kryeministri grek Aleksis Cipras ia 
uroi kryeministrit Zajev formimin e qeverisë së re. Me 
dhjetëra web faqe e përcollën këtë informacion. 
Rrjetet sociale munden ndonjëherë të tregojnë për ndonjë 
temë të veçantë për të cilën duhet të punohet, por, fat-
keqësisht, çdo gjë që publikohet, në Maqedoninë Veriore 
menjëherë merret si e vërtetë e pakontestueshme dhe 
publikohet për të fituar klikime. Ky është një problem i 
madh
Gabimet ndodhin, por ne si gazetarë duhet të jemi të 
vetëdijshëm që çdo gjë duhet të verifikohet para publiki-
mit. Kjo gjë bëhet rrallë dhe për këtë arsye lexuesit dhe 
shikuesit e kanë humbur besimin.

> Në cilat media mendoni konkretisht?

Në radhë të parë në mediat në internet. Unë jam anëtare e 
Këshillit për Etikë të Mediave. Numri më i madh i anke-
save që marrim ka të bëjë me portale.
Për shembull, lajmi për Ciprasin u publikua në web faqet 
që i kanë pronarët transparentë dhe ky me siguri ka qenë 
gabim që ka ndodhur duke nxituar. Problemi më i madh 
në kuptimin e profesionalizmit paraqitet për shkak se 
portalet nuk kanë pronësi transparente, kështu që ndodh 
që pas tyre është një person, i cili për punë të veçanta dhe 
interesa politike, si edhe për ndonjë shumë të caktuar të 
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hollash, thjesht krijon lajme. Ndonjëherë vetëm i kopjojnë 
dhe i bartin përmbajtjet nga mesazhet që ua kanë dërguar. 
Për shembull, dikush më dërgon mua një tekst në të cilin 
flitet se si një person i caktuar është fajtor për korrupsion 
sepse ka vjedhur diçka, dhe unë vetëm e kopjoj dhe e 
përcjell këtë tekst dhe e publikoj pa e përpunuar. Kjo pikë-
risht kështu funksionon. Gjëja më e keqe është se portalet 
e tilla zakonisht lexohen shumë dhe kompanitë e mëdha 
paguajnë që në to të reklamohen, gjë që është absurde dhe 
i bën gjërat edhe më të tmerrshme.

> Cilat janë problemet më të shpeshta në kryerjen 
profesionale të punës së gazetarisë?

Fakti që pronësia e portaleve nuk është rregulluar. Unë 
punoj për dy portale lajmesh dhe ndjek llojet e tilla të 
web faqeve, kështu që mund të shoh se çfarë publikohet 
në to. Kjo është nën çdo standard. Më vjen turp kur shoh 
se çfarë po bëjnë. Në Maqedoni Veriore çdokush mund 
të ketë një web faqe pa pronësi të qartë, pa të dhëna për 
pronarin, pa seli të mediave, fotografë, redaktorë, lektorë... 
Personi që pas portaleve të tilla merr shuma të mëdha 
parash nga ndërmarrjet e mëdha sepse, për dijeninë time, 
madje edhe kompanitë dhe drejtorët e tyre ekzekutivë 
kanë frikë se diçka do të botohet kundër tyre. Këto janë 
raste klasike të zhvatjes: “Nëse nuk më jepni para, unë 
do të botoj çdo gjë që kam kundër jush.” Shumë shpejt 
fillojnë të paraqiten shënimet audio ose video. Në fakt, ky 
është shantazh.
Pas kësaj jetët e njerëzve shkatërrohen. Kjo vërtet i ka 
shkatërruar standardet e gazetarisë në Maqedoninë 
Veriore. Kur arrin një padi kundër mediave të tilla në 
Këshillin për etikë të mediave, nuk ekziston asnjë nen i 
kodit që nuk është shkelur – nga numri 1 deri në numrin 
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18. Thjesht, këto janë lloje të teksteve që mund t’i shkruajë 
secili që di të shkruajë dhe pastaj t’i publikojë lirisht. Do 
ta përsëris, në gishta të njërës dorë mund të numërohen 
njerëzit që përpiqen t’u përmbahen standardeve të gazeta-
risë. Gara e pandërprerë dhe paraqitja e qindra portaleve, 
siç janë të lartpërmendurat, na ka sjellë deri në pikën që të 
publikojmë sa më shpejt që mundemi, dhe prandaj numri 
i analizave dhe hulumtimeve që mund të na e sjellin pam-
jen më të plotë të situatave të caktuara është i vogël.
Ne kemi artikuj të shkurtër dhe sekuenca nga shumë 
ngjarje, pse ka rënë ka rënë dukshëm cilësia e teksteve dhe 
vëzhgimeve?
Situata është përkeqësuar gjatë qeverisjes dhjetëvjeçare 
të VMRO DPMNE dhe tani ne zyrtarisht kemi arritur në 
fund. Aq shumë jemi zhytur, sa që është shumë vështirë të 
ngrihemi.

> Gjatë karrierës Ju keni pasur kërcënime dhe pre-
sione. Si luftuat kundër tyre dhe me çfarë pasoja 
është dashur të përballeni?

Po, gjatë karrierës kam pasur presione të mëdha, por sido-
mos në periudhën përmes së cilës pikërisht kemi kaluar 
- 10 vjet ne kemi qenë dëshmitarë të një regjimi. Janë 
zhvilluar procedurat gjyqësore kundër nesh, një numër 
i madh politikanësh dhe kolegësh i kanë hedhur në gjyq 
gazetarët. Këtu pati presione të mëdha, por edhe suptile. 
Jo në kuptimin që dikush t’ju thërret dhe t’ju thotë: „Nëse 
e botoni atë, do t’ju vras!“, por për shembull thoshin,“ 
Nëse e botoni atë, ne do të botojmë diçka kundër jush“. 
Zakonisht shkonte në këtë drejtim.
Do t’ju jap një shembull. Në televizionin e pavarur A1, 
kolegu Mike Ivanov dhe unë kemi qenë duke punuar në 
një seri vëzhgimesh për biznesmenin dhe politikanin 
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Lubisav Ivanov-Xhingun dhe për qytetin e Kratovës, të 
cilin ai thjesht e administronte. Këto vëzhgime, në fakt, 
ishin raporte për Kratovën. Askush nuk na kontaktoi 
drejtpërdrejt dhe nuk u përpoq që të na bënte presion që 
të mos i botonim, por filluan të paraqiteshin raporte kun-
dër meje në një stacion TV, që ishte në pronësi të Lubi-
sav Ivanov-Xhingut. Në stacionin TV Sitel ishte një sërë 
reportazhesh se si SDSM, atëherë parti në pushtet, kinse 
më kishte blerë banesë. Vëzhgime të tilla u dhanë dy muaj.
U përpoqa t’i përgënjeshtroj, të shpjegoj se mora një kredi 
nga banka dhe që askush nuk më kishte blerë banesë. 
Madje i dërgova edhe dokumentet në të cilat shihej se 
kisha marrë kredi, mirëpo ata vazhduan të botonin se 
ndonjë nga politikanët më kishte blerë banesë dhe prandaj 
unë po botoj gjëra kundër shefit të tyre.
Me gjëra të ngjashme u ballafaqova kur kam punuar një 
reportazh për pronësinë ndaj mediave në vendin tonë. 
E publikuam listën e web faqeve fantazmë të cilat nuk 
kishin impresum/të dhëna për pronarin/, adresë kontakti, 
dhe një numër i madh i kompanive ende reklamohej te 
ta. Një nga pronarët e llojit të tillë të web faqes e kishte 
thirrur shefin tim dhe i kishte thënë se ata do të donin 
që të hiqen nga lista. Ma përcollën mua, unë thashë që 
nuk ka gjasa të bëj diçka të tillë, sepse as nuk e kemi 
ditur kush qëndron pas web faqes, as që dikush shkruan 
artikuj, sidomos artikuj që ishin me shumë ofendime dhe 
që e përbaltnin palën e tretë. Bëhej fjalë për web faqen 
dokaz.mk. E publikuam listën. Të nesërmen në mëng-
jes, filluan të publikonin tekste në të cilat i nënçmonin 
gratë në mënyrë banale, si, për shembull, sa shpesh gratë 
i ndërrojnë rrobat e brendshme. E theksonin që gratë 
rrallë i ndryshojnë të brendshmet me fotografinë time 
në krye të lajmit. Më vonë botuan edhe tekste të tjera, 
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për shembull, me titullin “Pse meshkujt kanë dashnore?”. 
Këtë tekst e patën marrë nga një faqe zyrtare të huaj, por 
fotografia ime qëndronte në ballinë. Kështu përpiqeshin 
të bënin presion ndaj meje, sepse nuk kam dashur ta heq 
web faqen nga lista e portaleve joprofesionale. Vendosa që 
këto t’i injoroj, madje edhe kur njerëzit më shkruanin: “A 
e shihni se çfarë po bën ai? A e shihni se çfarë boton ai? 
Ai poston fotot tuaja kudo.”. Unë me të vërtetë vendosa t’i 
injoroj të gjitha ato, sepse sinqerisht besoj se nuk duhet t’u 
kushtohet vëmendje. Ne duhet të luftojmë kundër tyre me 
mekanizma të tjerë. Ata nuk duhet të paditen sepse me 
këtë do t’u përkushtonim atyre edhe më shumë vëmendje. 
Ne duhet t’i edukojmë qytetarët që ta dinë cilave institute 
të mediave duhet t’u besojnë, dhe cilat nuk e meritojnë 
dhe cilat janë standardet profesionale. Çelësi është në 
arsimim mediatik. 
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> Borjan 
Jovanovski

Kryeredaktor dhe redaktor i platformës në internet 
NovaTV.mk dhe korrespodent i Euronews - nga Maqedonia 

e Veriut. Drejtues i emisionit Clic plus në TV 21 dhe 
korrespodent i Euronews. Punoi për A1 TV si redaktor, 

korrespondent nga Brukseli dhe autor i emisionit Evrozum. 
Bashkëpunoi me N1, Al Jazera, BBC, Zëri i Amerikës. 

Është fitues i çmimit Kërste Petkov Misirkov“ për arritjet 
në gazetarinë televizive dhe çmimit kombëtar për gazetari 

hulumtuese.

> Sa është i dukshëm integriteti profesional në 
gazetari në mediat në Maqedoninë Veriore?

Nuk është këtu vetëm çështja e gazetarisë. Mendoj se 
kemi problem në të gjitha profesionet në përgjithësi kur 
bëhet fjalë për integritetin. Mendoj që ne gazetarët, si 
njerëz, imperativi i të cilëve është të punojnë për të mirën 
publike, duhet të dalim nga guaska e gazetarisë dhe të 
përpiqemi të ndikojmë që të bëhet më shumë për integri-
tetin në përgjithësi. Këtë mund ta bëjmë vetëm përmes 
sistemit arsimor, i cili edhe më tutje është konservativ dhe 
është një nga fushat që ka mbetur e paprekur sa u përket 
refomave. Na mungon integriteti në të gjitha esnafet, 
prandaj çështja e integritetit është e rëndësishme për filli-
min e shumë proceseve të tjera, jo vetëm në Maqedoninë 
e Veriut, por në të gjitha shoqëritë tona.
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Ky është edhe shkaku kryesor i situatës në të cilën ndo-
dhemi. Unë e kuptoj situatën shumë të keqe socio-eko-
nomike në të cilën jetojmë, e cila shpesh është arsye dhe 
justifikim që kolegët të kalojnë në anën tjetër të vijës 
së kuqe. Mua më duket se kjo po bëhet lehtë dhe se kjo 
shumë shpesh po merret si justifikim për të hequr dorë 
nga normat profesionale. Për mua, integriteti është i 
domosdoshëm. Ose e ke, ose largohu nga profesioni ynë. 
Por më i rëndësishëm se faktori socio-ekonomik, është 
çështja e kulturës dhe arsimit. Më duket se është ajo që 
po na mungon pikërisht në proces kulturor, për të cilin 
nevojitet hapësirë dhe kohë që ne ta kuptojmë se çfarë 
është integriteti.

I marrim parasysh gazetarët 
tanë. Vështirë është që ndonjë 
nga pronarët e mediave ta 
kuptojë se çfarë është integri-
teti i gazetarëve. Ata investo-
jnë në media për të realizuar 
interesat e tjera politike, e jo 
që të kenë media të cilat kanë 
ndikim pozitiv ndaj shoqë-
risë. Ky është proces që ende 
nuk ka ndodhur në mendjet 
e të gjithë neve dhe që së pari 
duhet të hyjë në arsimim, por 
natyrisht edhe ne si gazetarë 
duhet të punojmë për këtë 
më shumë.

> Ju shpesh ju jeni ekspozuar sulmeve dhe presi-
oneve që shkonin aq larg sa që Ju dërguan kurorë 
funerali në adresën e shtëpisë Suaj, derisa gruaja 

Vështirë është që ndonjë 
nga pronarët e mediave 

ta kuptojë se çfarë është 
integriteti i gazetarëve. 

Ata investojnë në media 
për të realizuar interesat 

e tjera politike, e jo që 
të kenë media të cilat 

kanë ndikim pozitiv ndaj 
shoqërisë
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dhe fëmijët ishin aty, ose Ju pështynë në vend 
publik. A Ju kanë luhatur situatat e tilla?

Unë mendoj që ata më luhatën dhe më sollën deri aty sa 
që disa gjëra m’i neveritën. Nganjëherë kolegëve u them se 
mendoj që, sikur të jetonim në një shtet të rregulluar, siç 
është Suedia ose Holanda, do të merrnin pension inva-
lidor, pasi të gjitha këtyre gjërave përmes të cilave kemi 
kaluar, gjë që këtu as nuk mund të paramendohet. Po, 
kjo më përkuli, por nga ana tjetër, më nxiti edhe inatin. 
Përgjigjja ime dhe marrëdhënia ime ndaj tërë kësaj është 
mjaft ambivalente dhe kjo është dilemë me të cilën jam 
duke jetuar. Tani u krijuan kushtet më të mira, edhe pse 
ne jemi larg nga ajo që të kemi një peisazh mediatik në 
të cilin mund të realizohesh pas 20 vjetësh përvoje. Kjo 
është vështirë mund të gjendet. Jam në dilemë. Ne me çdo 
performansë ose tekst u nënshtrohemi të gjitha fyrjeve të 
mundshme, sepse botët/bots/ dhe folësit që kanë gjuhën e 
urrejtjes nuk pushojnë të punojnë, kurse prokuroria dhe 
organet e drejtësisë janë ende shumë larg nga ajo që këtë 
ta dallojnë në mënyrë të duhur, kurse shoqëria po i krijon 
instrumentet të cilat këtë do ta prandalojnë. Nuk di çfarë 
të them.

> Sa u kanë kontribuar rrjetet sociale të gjitha 
këtyre gjërave?

Shumë u kanë kontribuar. Kur struktura politika autori-
tare e Nikola Gruevskit më ka dalluar si dikë që mund të 
ndikojë në publik në një mënyrë që nuk u përshtatet atyre, 
e filloi fushatën e orkestruar kundër meje. Së pari, filloi 
përmes rrjeteve sociale, kështu që mediat e pro-regjimit, 
të cilat ishin megafonët e qeverisë, i morën këto skuali-
fikime dhe i përhapën më tej me qëllim – të më paraqit-
nin si problem. Rrjetet sociale janë përdorur për të më 
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diskredituar mua në çdo kuptim. Nëse unë do të shkruaj 
sot është një ditë e bukur, për gjysmë ore do të lexoni „Ti, 
Soroshoid”, e të ngjashme, gjë që nuk ka kurrfarë lidhjeje 
me atë që unë e përjetoj një ditë si ditë të bukur.

> Pse jeni akoma në gazetari?

Pas tridhjetë vjetësh, kam frikë se nuk di çfarë të bëj tjetër. 
E kam vështirë ta lë gazetarinë. Është një pasion. Për 
këtë arsye qëndruam kaq gjatë edhe përkundër të gjitha 
shqetësimeve të cilat i kemi përjetuar. Nga ana tjetër, kjo 
bart një lodhje mendore që është vështirë të shpjegohet.

> A ka ndryshuar pozita e gazetarit qëkur keni 
filluar të merreni me këtë punë deri më sot?

Ekziston një ndryshim i madh në kuptim negativ. Kur 
fillova në vitin 1991 në Radio Shkup, dera ishte hapur 
për ne, gazetarët e rinj, dhe na u dha hapësirë   sepse ata 
kishin nevojë për gazetarë të rinj. Ishte ky entuziazëm që 
e solli demokracia pas rënies së Murit të Berlinit. Shumë 
shpejt një grup gazetarësh dhe unë filluam të punonim 
në Ditarin 22 orë në Radio Shkup, i cili pas një kohe të 
shkurtër u bë me ndikim të madh. Pastaj u hap televizioni 
i parë i pavarur A1, kështu që tërë ekipi u zhvendos atje. 
Ne kemi punuar 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë, me 
shumë entuziazëm, standardet e reja u miratuan, gjithçka 
bënim. A1 si televizion, Ditari si gazetë, këto janë media 
të cilat dukshëm kishin ndikim në ndryshimet në shoqëri. 
Sot nuk ka asgjë lidhje me vlera – kush çfarë publikon, 
askush askujt nuk i beson, çdo gjë është e zhvleftësuar. 
Tërë ajo që ka pasur ndikim u fut në një makinë xhelati, 
që e bluajti për ta vrarë këtë ndikim. Vetëm shikojeni se 
si e mbyllën televizionin A1. E mbyllën njësitë speciale, 
pas së cilës filloi propaganda brutale që të gjithëve të na 
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heshtte edhe përkund faktit që media më nuk ka. Mua kjo 
më tmerroi.
Kjo situatë më goditi rëndë, por mendova se do të na linin 
të qetë. Mirëpo, jo. Këtë e kuptova pas një muaji, se ata do 
të na vijnë nëpër shtëpi, të na i mbyllin frigoriferët, të na 
pengojnë që të sigurojmë ekzistencën elementare.
Kur kjo dështoi, filloi një propagandë e madhe e diskredi-
timit.
Sot e kemi një rrëmujë. Qytetari i thjeshtë u është eks-
pozuar influenserëve, tabloideve, rrjeteve sociale. Para-
mendojeni këtë njeri – kujt dhe çfarë t’i besojë? Në këtë 
kuptim, çështja plotësisht është degraduar.
Të kthehem në përvojën personale dhe ambivalencën. 
Unë nuk mund ta amnistoj veten, as t’ia fal vetes, as 
gjeneratës sime. Ne vërtet pësuam disfatë. Filluam para 30 
vjetësh, dhe ja ku jemi tani. Ne duhet të jetojmë me këtë 
dhe të gjejmë një pikë të re zero nga e cila do të fillojmë të 
ndërtojmë një situatë cilësore, përmes së cilës mediat dhe 
gazetarët do të rimarrin vendin e tyre në shoqëri.

> Kur thoni se keni pësuar disfatë, si ndikoi e gji-
thë kjo përvojë në brezat e rinj të gazetarëve?

Ka pak shembuj, por unë njoh disa prej tyre dhe kjo më 
jep shpresë se flaka nuk është shuar. Tani mund të më 
pyesni pse vetëm disa. Sepse unë supozoj se integriteti 
dhe entuziazmi që këta fëmijë e kanë në mjedis shumë të 
ndotur, vijnë nga shtëpia, nga edukimi familjar, incidenti 
që ka ndodhur në mikrokozmosin e tyre. Nuk ekziston 
sistem që krijon njerëz me integritet dhe entuziazëm. 
Koha në të cilën jemi duke jetuar e vret këtë energji, është 
në antagonizëm të përhershëm me këtë energji. Për këtë 
arsye ndoshta sot këta fëmijë e kanë më vështirë. Në vitin 
1991, të gjithë kemi përjetuar një ndryshim të madh në 
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Maqedoni. Erdhi një shpresë e re, demokracia pas rënies 
së Murit të Berlinit. Kjo energji na kapi të gjithëve dhe na 
dha njëfarë force.
Fëmijët për të cilët po flas meritojnë medalje, sepse ata 
nuk e kanë një mbështetje të tillë, dhe ata jetojnë në një 
shoqëri të helmuar. Në vitin 1991, kishim kolegë të mos-
huar që na lanë hapësirën e Ditarit në orën 22. A1 na dha 
besim të plotë që ta udhëhiqnim redaksinë me dy ose tre 
vjet përvojë. Na dërguan jashtë shtetit në studime. Unë 
isha në televizion belg dhe e mësova punën. Tani kjo nuk 
ekziston. Sikur të isha unë sot ai nga viti 1993, 1994, nuk 
do të kishte kush që të më mundësonte që ta realizoj atë 
energji. Prandaj këtyre fëmijëve bravo u qoftë! Këta janë 
një shkëndijë shprese e cila na ngjall optimizëm se zjarri i 
entuziazmit mund të rindizet.

> Ju dhe kolegët tuaj arritët të krijoni një medium 
të pavarur, Nova TV. Ish-qeveria u përpoq t’ju 
diskreditonte duke krijuar një media me një emër 
pothuajse identik. Sa ishte e mundur të kryenit një 
punë gjatë asaj periudhe?

Dhjetë vjet jetova në pasiguri a do ta merrnim projek-
tin ose jo, sa kohë do të duhej. Nëse bëni ndonjë temë, 
institucionet i ke të mbyllura sepse je i padëshirueshëm 
për to. Ju nuk mund ta kaloni pragun, aq më pak të 
merrni ndonjë gjë prej tyre. Ata e kishin të ndaluar të më 
jepnin deklarata. Për shembull, duhej të bëja reportazh 
për Euronews dhe ata me të drejtë e prisnin qëndrimin e 
institucioneve që për mua ishin të mbyllura. Frustrimi më 
i madh për mua është që vitet më të mira dhe më produk-
tive, midis moshës 40 dhe 50 vjeç, i kalova duke luftuar që 
të mbijetoj edhe fizikisht edhe profesionalisht.
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> Kur në vitin 2001 vendosët të punonit në kabi-
netin e presidentit të atëhershëm të Maqedonisë, 
Boris Trajkovskit, dolët në anën e njërës palë poli-
tike. Si e bashkuat këtë me integritet profesional?

Unë nuk kam pasur asnjë problem me këtë. Kur u nëns-
hkrua Marrëveshja e Ohrit, me të cilën përfunduan 
konfliktet gjashtë-mujore midis Ushtrisë Çlirimtare 
Kombëtare dhe forcave të sigurimit maqedonas, mbeti një 
traumë e madhe për shoqërinë tonë. Unë isha në krah të 
atyre që mendonin se maqedonasit nuk arrinin të kup-
tonin nevojat e bashkësisë etnike shqiptare. Në pjesë e 
madhe e tyre ishte nën ndikimin e udhëheqësit të atëher-
shëm nacionalist nga Serbia Slobodan Milosheviqit. Në 
dhjetor më thirri presidenti Trajkovski, i cili ishte i vetëm 
në këtë marrëveshje. E braktisi edhe partia që e propozoi 
VMRO-DPMNE. Më thirri të punoj në promovimin e 
frymës së Marrëveshjes së Ohrit. Me vetëdije hoqa dorë 
nga shumat e honorareve shumë më të larta që të punoj 
për këtë, sepse besoja se kjo ishte e vetmja rrugëdalje.
Kam pasur mundësinë që të krijoj një institucion mak-
simal transparent të presidentit. Pra, atëherë, për herë të 
parë ndodhi që të kishim konferencë shtypi çdo javë ku 
secili mund të pyeste çfarë dëshironte. Në asnjë moment 
nuk jam penduar, sepse në asnjë moment kjo pozitë nuk e 
a kompremetuar punën time të gazetarisë. Kur kalova në 
këtë post, vendosa një moratorium në punën time.
Edhe sot, unë nuk e kuptoj se çfarë është gazetari i pava-
rur. Ne jemi të varur nga rrethanat e caktuara. Edhe sot 
e kësaj dite integrimi i Maqedonisë Veriore në Bashkim 
Evropian, jeta e përbashkët e maqedonasve dhe shqip-
tarëve, paqja dhe demokracia janë diçka për çfarë besoj se 
si gazetar duhet të punoj.
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> Eldin Kariq
Drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare „Qendra për 

Zhvillimin dhe Analizën e Mediave“ (CRMA),  
dhe redaktor i revistës online në internet Journal,  

projekti kryesor i CRMA-së. Më herët punoi si kryeredaktor, 
zv/kryeredaktor dhe redaktor ekzekutiv i revistës disa 

herë të shpërblyer me çmime Start BeH, ndër të tjera edhe 
çmimin vjetor për mediat e Organizatës ndërkombëtare 

Amnesty International.

> Nëpër çfarë presionesh kalon redaksia e 
Revistës për shkak të historive që botoni?

Të punosh në Revistë do të thotë të jesh nën presion të 
vazhdueshëm. Është vështirë të përcaktohet se cili prej 
tyre është më i madh. Regjimi ka disa mënyra në dispo-
zicion për të na detyruar të heqim dorë nga hetimi dhe 
publikimi i informacioneve në media për kriminalitetin e 
tyre. Presioni më i ashpër padyshim janë paditë e për-
hershme gjyqësore për shpifje. Njerëzit nga sistemi kanë 
mjetet dhe avokatët në dispozicion për të ngritur padi. 
Ata e kontrollojnë gjyqësorin dhe këto procese zgjasin 
me vite, dhe kjo po na lodh fizikisht dhe materialisht. 
Nga ana tjetër, ata i kontrollojnë flukset financiare, kështu 
që në këto njëmbëdhjetë vjet sa ekzistojmë asnjëherë 
nuk e kemi marrë një markë të vetme të konvertueshme 
nga ndonjë fond i vendit ose nga reklamat, sepse ato e 
kontrollojnë edhe tregun e marketingut. Mediat që ata i 
kontrollojnë përpiqen t’i mohojnë informacionet që ne 
publikojmë, dhe ne shpesh na etiketojnë si mercenarë 
ose media të huaja që punojnë për njërën nga palët që në 
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këtë rast është përballë urdhërdhënësit të tyre. Kjo përsëri 
krijon një qëndrim në publik që ne po punojmë për këtë 
ose atë anë, kështu që kemi qenë nga mercenarë të huaj, 
përmes çetnikëve, ustashëve, boshnjakëve... Natyrisht, 
këtu janë edhe kërcënimet për zhdukjen fizike. Deri më 
tani, për fat të mirë, nuk kemi pasur ndonjë sulm më të 
ashpër ndaj gazetarëve tanë. Megjithatë, unë besoj se çdo 
kërcënim duhet të merret seriozisht dhe kështu i qasemi 
kësaj çështjeje. 

Shpesh familjet dhe miqtë 
tanë kanë probleme për 
shkak të kësaj që ne po 
bëjmë. Nëse keni shkruar për 
mjekë të korruptuar ose drej-
torë të spitaleve, dhe nesër  
nëse ju ose ndonjë anëtar të 
familjes Suaj ta shërojë ai, 
duhet të pyesni veten a do 
të keni probleme dhe a do të 
merrni shërbimin e duhur 
sepse e keni kryer punën tuaj 
siç duhet.
Për presionin që secili prej 
nesh ia krijon vetvetes duke 
kontrolluar a i kam të gjitha 
provat e nevojshme dhe kam 
arritur ta përfundoj historinë, 
nuk ka nevojë as të flas.

> A kanë dilema profesionale gazetarët dhe gaze-
taret, nën këtë presion?

Sigurisht që po. Shpesh pyesni veten a ia vlen e gjithë kjo. 
Sidomos nëse e dini që shumë pak ose asgjë në lidhje me 

Nëse keni shkruar për 
mjekë të korruptuar ose 

drejtorë të spitaleve, 
dhe nesër  nëse ju 

ose ndonjë anëtar të 
familjes Suaj ta shërojë 

ai, duhet të pyesni veten 
a do të keni probleme 

dhe a do të merrni 
shërbimin e duhur sepse 

e keni kryer punën tuaj 
siç duhet
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këto nuk do të procedohet, se ata që ju kërcënohen nuk 
do të përgjigjen për këtë. Që ata që janë përgjegjës për 
krim dhe korrupsionin nuk do të mbajnë përgjegjësi për 
të. Pagat nuk janë motiv për këtë punë, sepse ka shumë 
më shumë punë ku nuk ka aq shumë presion, dhe shumë 
më tepër mund të fitohet. 
Diku ku keni mbrojtje, ku ka 
orar pune, ku njerëzit e mje-
disit nuk do t’ju shikojnë me 
sy të keq sepse po merreni 
punën tuaj.
Ka më tepër arsye të jeni i 
frustruar me këtë punë edhe 
për shkak të kësaj ekziston 
një numër shumë i vogël i 
njerëzve që janë të gatshëm të 
merren me të.

> Sa vështirë është të ruash integritetin në rret-
hana të tilla?

Në BeH, për fat të keq, gazetarët nuk kujdesen shumë 
për integritetin e tyre. Këtu, në thelb, ata e ndjekin atë që 
bëjnë politikanët, varen prej tyre dhe në njëfarë mënyre 
mbështesin atë që politikanët duan të na e paraqesin. 
Gjithmonë ka përjashtime, është një numër shumë i vogël 
njerëzish që e ruajnë integritetin e tyre dhe që janë të 
gatshëm të shkojnë deri në fund.
Arsyeja kryesore për një gjendje të tillë është ekzistenca. 
Njerëzit që merren me gazetari duhet të sigurojnë jetesën 
prej saj, në një situatë ku ju keni një treg mediatik të çrre-
gullt dhe nën kontrollin e politikës, atëherë këto dy gjëra 
janë pothuajse e pamundur të mposhten. Kur ju nuk keni 
mundësi t’ua paguani pagat gazetarëve ose nëse gazetarët 

Ka më tepër arsye të 
jeni i frustruar me këtë 
punë edhe pse ekziston 
një numër shumë i vogël 
i njerëzve që janë të 
gatshëm të merren me 
të
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nuk mund të sigurojnë jetesën nga kjo, natyrisht, atëherë 
ata nuk mund të merren me këtë në mënyrë cilësore. 
Fatkeqësisht, politikanët, e kontrollojnë 99, 9 për qind të 
tregut mediatik në BeH dhe kështu e menaxhojnë përm-
bajtjen dhe informacionin. Ata gazetarë që kanë arritur 
të gjejnë një mënyrë për të financuar veten e tyre dhe 
që janë të pavarur nga politika në BeH arrijnë të ruajnë 
integritetin dhe të funksionojnë në këtë mënyrë. Thelbi 
është në tregun mediatik, në financimin e tregut mediatik, 
i cili është nën kontrollin e politikës dhe si i tillë nuk lejon 
që profesionalizmi të ketë sukses.

> Përveç problemeve të përmendura tashmë, çfarë 
tjetër e komplikon punën e gazetarëve në BeH?

Shoqëria në të cilën veprojmë. Në BeH, situata është e 
tillë që gazetarët hulumtues janë në shënjestër fillimisht 
të politikanëve, pastaj edhe të gjyqësorit dhe audiencës që 

ata i drejtohen. Është krijuar 
një atmosferë në të cilën ai që 
sjell të vërtetën nuk është as i 
përshtatshëm dhe as i dëshi-
rueshëm.
Problemi në gjyqësor është 
që ata nuk reagojnë. Nga ana 
tjetër, ne kemi 40 padi kun-

dër nesh të cilat i kanë inicuar aktorët e tregimeve tona. 
Ne asnjëherë nuk e kemi humbur asnjë, por një pjesë të 
konsiderueshme të kohës sonë e kalojmë në gjykata në një 
lloj seance gjyqësore duke mbrojtur të vërtetën që kemi 
publikuar nga njerëzit që duhet të jenë nën pranga.
Një problem tjetër është shoqëria që nuk reagon në asnjë 
mënyrë ose shumë pak ndaj asaj që publikoni. Ata nuk 

Është krijuar një 
atmosferë në të cilën ai 
që sjell të vërtetën nuk 

është as i përshtatshëm 
dhe as i dëshirueshëm
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kërkojnë përgjegjësi, u besojnë politikanëve të tyre më 
shumë sesa syve të vet.

> Kur thoni se ai që sjell të vërtetën nuk është i 
dëshirueshëm, sa i kanë kontribuar kësaj rrjetet 
sociale?

Sot është vështirë që t’i besosh ndokujt. Ky është motiv 
kryesor i atyre që prodhojnë informacione të rreme - për 
të krijuar një atmosferë në të cilën askush nuk i beson 
askujt dhe asgjë nuk është e vërtetë. Kur asgjë nuk është e 
vërtetë, ju nuk e dini se çfarë është e vërtetë dhe informa-
cioni juaj i saktë nuk e ka të njëjtin efekt që do të kishte 
nëse atmosfera do të ishte pak më ndryshe. Një gazetar 
në një situatë të tillë duhet ta bëjë punën e vet siç duhet. 
Nga ana tjetër, lajmet e rreme janë një problem i madh i 
shoqërisë dhe shpresoj që duke rritur arsimimin mediatik, 
edhe ky problem do të zgjidhet.

> Çfarë është më e rëndësishme për Ju si redaktor 
në raport me një gazetar?

Gjëja më e rëndësishme është besimi. Nëse kjo ndërpri-
tet, nga cilado anë, është e vështirë të bësh punën tënde 
profesionalisht dhe me përgjegjësi. Gazetari gjithmonë e 
ka lirinë të publikojë informacione për të cilat ka prova. 
Natyrisht, i takon redaktorit të vlerësojë a është kjo 
përmbajtje në interesin publik dhe a është përgatitur me 
„vullnet të mirë“. Është mirë kur ka komunikim ndërmjet 
redaktorëve dhe gazetarëve në mënyrë që të mblidhen 
informacione shtesë. Gazetari ndonjëherë „thellohet” në 
histori shumë dhe nuk mund të vlerësojë se sa mirë është 
dokumentuar historia e tij, a po mundohet burimi ta abu-
zojë ose të anojë në anën tjetër në ndonjë rast të veçantë. 
Këtu është i rëndësishëm roli i redaktorit, i cili duhet të 
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baraspeshojë të gjitha ato në mënyrë që të marrim përm-
bajtjen profesionale të cilës i beson publiku.

> A ndryshon qëndrimi juaj si redaktor nga qën-
drimi i redaktorëve me të cilët keni punuar si 
gazetar?

Çdo redaktor ka disa cilësi, diçka për çfarë është i dallu-
eshëm. Ajo që është, ndoshta, një karakteristikë për mua 
si redaktor në krahasim me redaktorët me të cilët kam 
punuar si gazetar është se kurrë nuk i kam thënë gazetarit 
të mos shkruajë për këtë ose atë. Kurrë nuk kam rea-
guar ndaj kërcënimeve ose padive. Asnjëherë nuk i kam 
kërkuar ndonjë gazetari që të shkruajë për dikë. Konsi-
deroj që roli i redaktorit është që të jetë në mes gazetarit 
dhe publikut, për t’ia garantuar gazetarit integritetin e tij, 
dhe për t’ia ofruar publikut informacionin e saktë dhe në 
kohë.

> Ne po flasim në një kohë pandemie në tërë 
botën. A ka ndikuar një krizë kaq e madhe globale 
në kthimin e besimit në media? Shumë mediave 
u është rritur lexueshmëria më e madhe, ka pasur 
hulumtime të cilat thonë që u rrit lexueshmëria 
dhe shikueshmëria e mediave tradicionale. Pse?

Kur jeni të izoluar dhe të mbyllur, nuk keni zgjidhje 
tjetër përveç se të ndiqni mediat për të zbuluar se çfarë 
po ndodh në botën përreth jush. Natyrisht, që njerëzit 
janë më të ndjeshëm dhe më kuriozë në kohëra si këto. 
Sidomos në këtë rast kur nuk dinim pothuajse asgjë për 
virusin korona, pandeminë, mikrobiologjinë… Edhe kur 
kësaj ia shtojmë një sistem që nuk funksionon, ne kemi 
atmosferën e urisë patologjike për informacione. Për 
shkak të sasisë së madhe të informacioneve dhe nevojës 
së mediave për të mbajtur vëmendjen e audiencës, shfaqet 
një numër gjysmë informacionesh dhe informacionesh të 



127>>

rreme. Mendoj se kjo periudhë do të mbahet mend si një 
kohë kur hynë informacionet e rreme në hapësirën tonë 
të jetesës. Teoritë e konspiracionit, gënjeshtrat dhe gjysmë 
informacionet janë bërë të zakonshme. Kur keni një mori 
informacionesh të rreme, atëherë ju e humbni kuptimin 
e asaj çfarë është gënjeshtër, dhe çfarë është e vërtetë. 
Shoqëria polarizohet në bazë të gënjeshtrave. Ju duhet të 
bëni përpjekje shtesë për të mbrojtur informacionin tuaj 
të saktë dhe të verifikuar nga lajmet e rreme dhe keqpër-
dorimet. Unë mendoj se njerëzit kanë arritur një nivel të 
ri të varësisë për informacionet, por ata u besojnë medi-
ave edhe më pak sesa që ishte rasti para pandemisë. 

> Ku e shihni gazetarinë sot?

Ky profesion është bërë më 
i rëndësishëm se kurrë. Sot, 
pothuajse çdo qenie njerëzore 
është e lidhur me një burim 
informacioni. Përveç ajrit, 
ujit dhe ushqimit, njerë-
zit janë bërë të varur nga 
informacionet. Pavarësisht 
nga struktura dhe mosha e publikut, të gjithë kërkojnë 
një pjesë të hapësirës së tyre të informacionit. Një uri 
e madhe për informacion krijon marrëdhënie të reja. 
Paraqiten hapësira të reja. Informacioni përhapet shpejt 
dhe në mënyrë të pakontrollueshme. Në këtë kaos, ka 
më pak informacione cilësore. Kërkohen informacione 
- madje sa më shpejt që të jetë e mundur. Në mungesë të 
lajmeve dhe përmbajtjeve reale dhe të verifikuara, përha-
pen informacione të rreme dhe të paverifikuara. Këmbën-
gulja për gazetari të saktë dhe profesionale me një interes 

Përveç ajrit, ujit dhe 
ushqimit, njerëzit 
janë bërë të varur nga 
informacionet 
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të qartë dhe të shprehur publik është receta e vetme për 
sukses dhe mbijetesë në këtë kaos.

> Çfarë është interesi publik në këtë kontekst?

Gjithçka që është e rëndësishme që shoqëria të funksio-
nojë normalisht. Interesi publik është që informacionet të 
jenë në dispozicion, në kohë dhe të sakta, dhe gazetari t’i 
publikojë pavarësisht se për çfarë dhe për kë është fjala.
Mediat në BeH punojnë ekskluzivisht në interes të 
urdhërdhënësve të tyre, dhe këta janë politikanë dhe 
financues. Askush nuk është i interesuar për interesin 
publik këtu.
Ekziston edhe një problem tjetër global. Tregu është 
projektuar ashtu që të numërohen klikimet, që të matet 
lexueshmëria, e cila ngritet me përmbajtje të lirë dhe argë-
tuese që zhvlerëson çdo gjë tjetër. Tregu është vendosur në 
mënyrë që të mos mund t‘i nënshtroheni interesit publik. 
Nga ana tjetër, shoqëria nuk e ka ndërtuar sistemin që 
këtij lloji të gazetarisë e cila e mbron interesin publik t’ia 
mundësojë funksionimin e papenguar. Nuk kemi fonde, 
nuk kemi sisteme të mbështetjes për media dhe gazetarë 
të tillë. 
Ky është një problem global. Gazetaria në shërbim të 
interesit publik po zhduket dhe po krijohet një atmosferë 
në të cilën argëtimi është interes ekskluziv dhe i vetëm i 
publikut.
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> Sanja Klajiq
Korrespodente e përhershme e Shërbimit publik gjerman 

Deutsche Welle (DW) dhe bashkëpunëtore e disa mediave 
në vend dhe në rajon. Nënkryetare e Shoqatës së Pavarur të 

Gazetarëve të Serbisë. Ka fituar disa çmime, në mesin e të 
cilave edhe çmimin për etikë dhe guxim „Dushan Bogavac“. 

Deri në vitin 2016, ka punuar si gazetare-reportere e 
programit informativ të Radio Televizionit të Vojvodinës 

(RTV), kur dha dorëheqje për shkak të censurës.

> Dhënia dorëheqje për shkak të censurës nuk 
është një dukuri e zakonshme në Serbi. Si erdhi 
deri te kjo?

E lashë punën në një situatë shumë specifike, pas shkar-
kimit të dhjetëra redaktorëve dhe udhëheqësve të shumë 
protestave që kemi organizuar për shkak të këtyre ndër-
rimeve me qytetarë në Novi Sad, së bashku me mbësh-
tetjen lokale dhe mbështetjen që morëm në tërë Serbinë. 
Pas tërë kësaj, ne rrinim të punonim në redaksi, por na 
u caktuan detyra më të thjeshta. Një ditë më dhanë për 
detyrë të shkruaj një tekst se si në Serbi ka vende pune, 
por që njerëzit nuk duan të punojnë. Kjo ishte plotësisht e 
papranueshme, sidomos në një kohë kur e kishim aferën 
që punëtorët ishin të detyruar të mbanin pelena sepse nuk 
kishin të drejtë pushimi për tualet, që punëtorëve në një 
fabrikë u binte të fikët sepse ishte zagushi, etj... Shtrohet 
pyetja, edhe nëse kishte punë të tilla pse njerëzit nuk 
donin të punonin? Është e drejtë e tyre të mos punojnë, 
por nuk mund të thuash se janë përtacë, gjë që ishte ishte 
qëllimi i atij vëzhgimi. Rashë dakord me redaktorët që të 
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bëj një analizë, të japim një pamje më të gjerë. Ata u paj-
tuan me këtë, unë e bëra vëzhgimin, por ai nuk u trans-
metua kurrë. Kjo për mua ishte shkas të ndiqja diçka deri 
në fund në tërë atmosferën e ndryshuar të politikës redak-
toriale, sepse padyshim bëhej fjalë për censurë, sepse nuk 
ishte e pranueshme të thuhej në shërbimin publik se diçka 
po ndodhte në fabrika që ne si shtet i kemi subvencionuar 
për të punësuar të gjithë ata njerëz dhe i kemi hapur fab-
rikat në Serbi. Nuk mora përgjigje dhe dhashë dorëheqjen 
me një shpjegim të qartë që në RTV po zbatohet censura.

> A ekziston ndonjë dallim mes punës të cilën e 
ushtruat në RTV dhe ajo që bëni sot si freelan-
cere?

Në brendi, unë edhe sot jam duke punuar për një shërbim 
publik të mediave, por që ai është gjerman. Më gëzon fakti 
që disa parime të gazetarisë janë të ngjashme. Propozoj 
tema të cilat i konsideroj se duhet të merremi, i bëj në 
mënyrën që mendoj se duhet të bëhen dhe e kam mbës-
htetjen e madhe të redaktorit për këtë. Ajo që unë mund 
të bëj në DW, dhe nuk kam mundur ta bëj në RTV, janë 
temat sociale që u mungojnë mediave tona - te ne nuk i 
shohim njerëzit e zakonshëm, individin, sepse të gjithë 
jemi të ngarkuar me politikë të përditshme dhe korrup-
sion. Padyshim që duhet të merremi me këto çështje, por 
në atë korrupsion na kalon pa e vënë re njeriu i zakons-
hëm i cili varet mjaft edhe nga mediat, dhe nga ajo se 
çfarë do të bëjmë, dhe nga tërë sistemi. Ai është pasojë e 
drejtpërdrejtë e sistemit, të cilën ne mund ta tregojmë në 
mënyrë që t‘ia bëjmë të qartë bashkësisë së gjerë se çfarë 
po ndodh.
Dallimi është në atë se si DW i referohet politikës së 
jashtme të Serbisë. Unë për herë të parë në këtë institu-
cion mediatik, kam shkuar në Kosovë që të bisedoj me një 
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koleg nga Shqipëria, gjë që nuk ishte e mundur në RTV. 
Edhe pse RTV merrej me çështje të luftës dhe me politikat 
e pasluftës, ne megjithatë u morëm me të në mënyrë të 
njëanshme. Vetëm në DW m’u dha rasti të punoj me dikë, 
të them nga “ana tjetër“, të hartojmë një histori bashkë që 
ta tregojmë edhe anën tjetër, dhe, sa më shumë që është e 
mundur, ta japim pamjen e plotë.

> A janë këto sfidat tuaja më të mëdha ose a ka 
pasur edhe të tjera në karrierën tuaj? Shkuarja 
në Kosovë, supozoj, zbuloi shumë stereotipe që 
shoqëria na imponon, dhe ne as nuk jemi të vetë-
dijshëm për to.

Unë kam pasur disa situata të tilla, dhe, njëra nga ato 
është shkuarja në Kosovë. Nuk e fsheh që kam pasur, 
sidomos në fëmijëri dhe gjatë shkollës ku jam rritur që të 
urrej çdo gjë rreth meje, ballafaqimi me atë që janë ndjen-
jat e mia, dhe për të cilën gjë jam e vetëdijshme që kjo nuk 
është racionale. Unë jam rritur në një frymë djathtiste, 
ana e majtë është diçka që unë e zgjodha vetë.
Kështu që unë kisha dilema të ndryshme - për njerëzit 
që jetojnë në Kosovë, pamjet e mia stereotipe për ta, 
situatat në të cilat nuk dija të gjeja rrugën time sepse 
mendoja se dikush më urren. Nisesha nga ndjenjat e mia 
të brendshme, me të cilat është vështirë të luftosh dhe 
frikësohesha se kjo do të ndikojë në punën time, se do të 
përcjell ndonjë gjë të gabuar. Në Serbi mjafton të japësh 
emërtimin e gabuar të filmit ose të fillosh një temë të 
caktuar, siç e kemi mbuluar ne temën për përdhunimin e 
grave gjatë luftës në Kosovë, ku jemi marrë me raportin 
e Kosovës ndaj viktimave tona, dhe të fajësohemi pse e 
kemi hapur fare një temë të tillë. Një situatë tjetër - kur 
kam bërë intervistë me Ksenija Radovanoviqin, e cila u 
godit në Festivalin BeFem. Atëherë aktori dhe politikani 
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Sergej Trifunoviq, në shoqërim të të cilit ishte një njeri që 
e goditi, na akuzuan që nuk jemi profesioniste. Atëherë 
isha në dilemë a jam duke e kryer punën time mirë, a e 
kam respektuar rregullin e palës tjetër, dhe e thirra që të 
këshillohem, siç unë e quaj “mbretëreshën tonë të etikës” 
Tamara Skrozzën. Në këtë kuptim, kam mëdyshje edhe në 
nivel ditor, por këto janë dy situata në të cilat nuk isha e 
sigurt.

> Ju i përmendët edhe protestat për ta shpëtuar 
RTV-në. Gjithmonë jemi në dilemë se ku qëndron 
kufiri midis aktivizmit dhe gazetarisë. A mundet 
një gazetar të jetë aktivist ose jo, a ndërthuren 
këto dy gjëra, ku është kufiri? Si e shikoni sot, pas 
tërë kësaj, atë periudhë?

Unë ende nuk e kam zgjidhur këtë dilemë. Edhe më tutje 
pohoj që gazetaria vetvetiu është aktivizëm. Unë e kam 
pasur një bisedë me një kolege nga Mali i Zi, e cila nuk 
punon më në gazetari sepse nuk ka ku të shkojë. Unë i 
thashë të vijë në Beograd, ajo ka një karrierë të mirë pas 
vetes, në një qytet më të madh gjithmonë ke më shumë 
shanse. Ajo m’u përgjigj: „Por unë nuk e kam regjistruar 
gazetarinë që ta ndryshoj Serbinë, por që ta ndryshoj 
Malin e Zi.“
Pra, ky është një motiv. Tek ne një numër i madh kole-
gësh që e kanë dëshmuar veten në punën e tyre, për mua 
janë idhuj, të cilët kanë filluar vetëm nga motivet thjesht 
aktiviste, dhe jo sepse besojnë se gazetaria është objektive 
dhe e pavarur. Këtu historia për gazetarinë e pavarur dhe 
objektive duhet të rishqyrtohet, sepse ç’është ajo që është 
e pavarur dhe objektive? Gjithmonë çdo gjë e shikojmë 
në një kontekst, informacioni vetvetiu nuk domethënë 
shumë. Këto janë të gjitha gjërat që janë në zonën gri, 
përfshirë aktivizmin dhe gazetarinë.
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Në rastin tim, unë mendoj se kemi shkuar shumë larg 
kur kemi mbështetur kandidaturën e ish-mbrojtësit të 
qytetarëve Sasa Jankoviqit në zgjedhjet presidenciale. Ky 
ishte një hap shumë larg, por nga ky këndvështrim, disa 
vjet më vonë. Në atë moment, kjo ishte kryengritje kundër 
sistemit që na detyroi të dilnim në rrugë dhe të mbro-
nim institucionin tonë mediatik dhe profesionin. Përsëri, 
gjithçka varet nga konteksti. Në atë moment, neve na u 
duk e pranueshme nëse ishte 
e paketuar në një fjalor nga i 
cili lexohet mbështetja e pari-
mit, dhe jo për të. Dhe nga ky 
këndvështrim, më duket se 
ishte punë politike. Shtrohet 
pyetja cili është motivimi ynë 
që të merremi me këtë punë. 
Motivimi im është të ndry-
shoj këtë shoqëri. Ky është 
motivim i njëjtë që e kanë 
edhe aktivistët.

> Ku e shihni gazetarinë sot ?

Jam e dashuruar në mediat e shërbimit publik. Unë sinqe-
risht besoj se ato janë shtyllë e skenës mediatike të çdo 
vendi. Kjo është ide e cila nuk është përpunuar, por besoj 
se kjo ide mund t’i kthejë mediat në rrugën e duhur.
Mirëpo, unë shoh një pamje krejt të kundërt, dëshpëruese, 
në të cilën është i rëndësishëm vetë-promovimi, në të cilin 
informacioni nuk është në radhë të parë, por sa kush ka 
ndjekës. Me të vërtetë më duket se gazetarët vërtet duan 
vetveten ta shpallin si yll. Gazetaria nuk është profesion i 
shtigjeve yjore, por profesion i cili do të duhej ta mbrojë 
shoqërinë dhe secilin individ. Do të doja që mediat të 

Shtrohet pyetja cili 
është motivimi ynë që të 
merremi me këtë punë. 
Motivimi im është të 
ndryshoj këtë shoqëri. 
Ky është motivim i 
njëjtë që e kanë edhe 
aktivistët
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zhvillohen në drejtim të shërbimeve publike. Sot kemi një 
pamje krejtësisht të kundërt.

> A lë një situatë e tillë hapësirë   të mjaftueshme 
për integritet profesional?

Unë nuk besoj se integriteti në gazetari është problem 
kryesor mediatik në Serbi. Besoj që problemet janë në 
anën tjetër. Ndoshta është gjë e mirë që gjendja jonë është 
kështu siç është, me probleme të shumta, presione nga 
anët e ndryshme, në mënyrë që të jetë e qartë se ku është 
integriteti profesional.

> Cilat janë problemet kryesore?

Nuk jam e sigurt se çfarë të vë në radhë të parë. Ndoshta 
prezantimi i rremë, sepse më duket se një pjesë e mirë e 
problemit buron nga fakti që gazetar mund të jetë kushdo, 
propagandues të ndryshëm, ata që punojnë për interesat e 
dikujt. Këta nuk janë gazetarë. Problemi është që ne kemi 
pothuajse gazetarë të rremë në redaksitë e dofarë tabloi-
deve, të cilat nuk janë gazetarë nuk janë as në kuptimin e 
gazetarisë, por janë buletinë të pro-regjimit, për faktin se 
në vende të ndryshme kemi njerëz që janë në pozicione 
të rëndësishme ku merren vendime për politikat media-
tike, që nuk janë profesionistë të mediave as në kuptimin 
më të gjerë të mundshëm, por njerëz të mësuar që të 
punojnë për interesa të huaja. Kjo më pas krijon një sërë 
problemesh. Çfarë po ndodh në nivel lokal – paraqitet një 
gazetar servilë që nuk bën pyetje. Nëse nisemi nga fakti që 
nuk ka profesionistë në vendet ku duhet të jenë, atëherë 
kjo na krijon të gjitha problemet e tjera.
Problemi i parë me të cilin u përballova ishte mbështetja 
e redaksisë, mbështetja e redaktorit. Ne përsëri po kthe-
hemi te njerëzit që janë në pozita udhëheqëse. Nëse ata 
janë të gatshëm të mbrojnë gazetarët dhe reporterët e tyre 
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në terren, atëherë është shumë më lehtë për ta në terren 
dhe ata janë shumë më të guximshëm të bëjnë një pyetje 
në interesin publik. Gjithçka është më e lehtë kur e dini 
që redaksia qëndron pas jush. Kur ju jeni vetëm, atë-
herë pyetja është çfarë është motivimi juaj, dhe a e kemi 
mbështetje ose jo, kjo varet nga fakti e a është ajo redaksi 
financiarisht e pavarur dhe e lirë nga qendrat e pushtetit.
Unë jam gjithashtu shumë e indinjuar me kolegët për të 
cilët mund të thuhet se dallohen për nga integriteti pro-
fesional, dhe të cilët e shesin atë për hir të popullaritetit 
në rrjetet sociale. Unë i urrej të gjithë profesionistët që 
marrin pjesë në shamata në rrjetet sociale, sepse më duket 
që në atë kakofoni të qëndrimeve, është shumë vështirë të 
kristalizosh se cilat janë burimet e besueshme të informa-
cionit. Ne vetë marrim pjesë në të. Ajo që shoh në rrjetet 
sociale është se nuk ka shumë gazetarë që janë aty që të 
transmetojnë informacionet në mënyrë të besueshme që 
të jetë e mundur, por janë aty për të treguar se ata janë të 
gjithëpranishëm, ata bëjnë pyetje në emër të qytetarëve, 
prandaj, ato janë rrjete sociale për ta reklamuar veten, e jo 
për të informuar qytetarët. Unë mendoj se duhet t‘i rikt-
hejmë gjërat në një nivel vetëkritik - ne nuk i bëjmë gjërat 
mirë vetë. Dhe pastaj të shohim nga të fillojmë që njerëzit 
të binden se ku mund t’i gjejnë informacionet.

> A punojnë mediat në interes të publikut?

Nuk do të doja t’i përgjithësoj gjërat. Në Serbi ekzistojnë 
edhe njëra edhe tjetra palë e mediave, ata që punojnë në 
interes të politikës shtetërore, çfarëdo që ato të jenë, dhe 
ata që punojnë në interesin publik, siç e përkufizojnë ata. 
Njëri grup beson se puna në interesin publik është lufta 
kundër korrupsionit, duke treguar gabimet në sistem, 
grupi tjetër i mediave përqendrohet më shumë në prob-
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lemet sociale, tek individi, dhe grupi i tretë i mediave 
merret me trajtimin e së kaluarës. Këto janë ishuj të vegjël 
dhe tregojnë se nuk është gjithçka aq e zezë, por mediat 
propagandistike dhe të pro-regjimit dëgjohen më shumë, 
janë më të zëshme.
Ndonjëherë gazetarët duhet vetë da vendosin interesin 
publik. Nëse qytetarët nuk janë të interesuar për politikë, 

atëherë gazetarët janë ata që 
duhet të pyesin pavarësisht që 
ata nuk i intereson, ata duhet 
të pyesin çdo individ që është 
vetëm, i pambrojtur nga sis-
temi, i cili vuan padrejtësi në 
të. Solidariteti me çdo individ 
në shtet do të ishte gjëja më 
e afërt që në praktikë do të 
mund të ishte më afër intere-
sit publik.

Solidariteti me çdo 
individ në shtet do të 

ishte gjëja më e afërt që 
në praktikë do të mund 

të ishte më afër interesit 
publik
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> Boro Kontiq
Drejtori i Qendrës për Media në Sarajevë. Autor i 

emisionit në radio Primus, në të cilin u krijua “Top List 
of Surrealists”, kryeredaktor i Programit Rinor të Radio 

Sarajevës dhe më vonë kryeredaktor i Programit të 
Dytë të Radio Sarajevës. Nga viti 2003 në 2004, ka qenë 
kryetar i Unionit të Pavarur të Gazetarëve Profesionistë 
në BeH. Është fitues i disa çmimeve ndërkombëtare për 

dokumentarë radiofonikë dhe TV, si dhe i çmimit Jug 
Grizel, për arritjet në gazetarinë hulumtuese.

Përkufizimi më i gjerë i integritetit e nënkupton që 
gazetarët të veprojnë në interes të publikut. Mediat dhe 
gazetarët e tillë ekzistojnë në numër të paktë. Ne jetojmë 
në një sistem në të cilin mediat tashmë një kohë janë bërë 
platformë për biznes, që do të thotë se çdo media është 
krijuar për të mbrojtur interesat e pronarëve dhe ato 
mund të jenë të ndryshme - nga politike në ekonomike. 
Sot, gazetaria është zhvendosur në rrjetet sociale në të 
cilat ekzistojnë me miliardë interesa të vogla. Keni njerëz 
që kanë më shumë ndjekës se çdo gazetë ditore ose javore. 
Mediat i përdorin rrjetet sociale, por nuk jam i sigurt se 
ato i përdorin aq mirë si individë ose ata të cilët janë të 
përqendruar në përdorimin e çdo mesazh të mediave për 
interes të vet. Ne jetojmë në kohë murtaje, kur ekziston 
një shqetësim i madh i qendrave të ndryshme për infor-
macione dhe si do të qarkullojnë ato.
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Ai që dëshiron të ndjekë cilë-
simet kryesore të integritetit 
të mediave (duke verifikuar 
çdo fakt, më shumë burime, 
duke kërkuar të vërtetën) 
nganjëherë duket si dikush 
në shpellë të thellë që për-
piqet çdo ditë të jetë i pastër, i 
rregullt dhe i larë.

> Ju thatë që ekziston një 
pjesë e mediave që arrijnë të 
luftojnë me të gjitha këto që 
u përmendën. Si?

Pjesërisht, këto janë media 
që kanë pak a shumë ndihmë 

ndërkombëtare dhe janë të pavarura, e kanë të zgjidhur 
problemin e shpenzimeve, kështu që ato mund t‘i përkus-
htohen vetëm asaj që është dashur të jetë puna e tyre. Para 
25 vjetësh, mantrë kryesore ishte gazetaria e pavarur. Të 
gjithë po flisnin për këtë. Është interesante që rrallë kush 
po e përdor më këtë fjalë, tani e kemi një fjalë të re – gaze-
tari hulumtuese. Kjo e zëvendësoi nevojën për gazetari 
të pavarur. Ekzistojnë disa media të tilla në BeH. Rrethi 
është shumë i vogël - këtu janë CIN, Zhurnali, BIRN-i dhe 
Istraga/Hetimi/. Ekzistojnë disa portale të ndershme që 
përpiqen të raportojnë pa manipulime dhe me ndjesi të 
përforcuara - Radio Sarajeva, etj.
Mirëpo, BeH është vend i veçantë në krahasim me të 
tjerët në rajon, për shkak se ajo ende i ka ruajtur mediat 
publike, të cilat sipas përkufizimit do të duhej të përshta-
ten me mediat që e mbrojnë interesin publik. 
Shërbimet publike, si media që paguhen me paratë e tërë 
publikut, do të duhej të kenë programin e drejtuar nga 

Ai që dëshiron të ndjekë 
cilësimet kryesore të 

integritetit të mediave 
(duke verifikuar 

çdo fakt, më shumë 
burime, duke kërkuar 

të vërtetën) nganjëherë 
duket si dikush në 

shpellë të thellë  
që përpiqet çdo ditë të 

jetë i pastër, i rregullt 
dhe i larë
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këta njerëz. Nga mbi 140 radiostacione, mendoj se 62 janë 
publike, kurse në mesin e stacioneve televizive një e treta 
janë media publike, 12 deri në 15. Të gjitha këto stacione 
pak a shumë janë nën një lloj kontrolli politik.
Ne luftuam që ta ruanim shërbimin publik. Në këto 
biseda dhe përpjekje, ju e shihni se si ekzistojnë dy mag-
jistrale - njerëz nga anash, të cilët i kuptojnë mediat dhe 
janë të interesuar që shërbimi publik të mbijetojë. Nëse 
nuk do të ekzistonin, ne do të mbeteshim vetëm në duart 
e kompanive tregtare, të cilat do të na vërtiteshin siç do të 
dëshironin. Ata do të tregonin dhe transmetonin atë që 
dëshirojnë, gjë që zakonisht nuk korrespondon me intere-
sin publik. Është e rëndësishme, por e kam vërejtur se, kur 
luftojmë për atë që njerëzit që punojnë në këto shërbime 
mund ta kryejnë edhe punën e vet, edhe të punojnë për 
interesa të bashkësisë, ata e shohin të çmuar luftën tonë, 
por nuk e shohin se ne po kërkojmë që shërbimi publik 
ta plotësojë funksionin e vet. Për ta, kjo luftë është luftë 
vetëm për vendet e tyre të punës, që ata të mbijetojnë.
Për shembull, e kemi pasur një situatë që shërbimi publik 
shtetëror nuk ka pasur para ose mundësi që ta rimarrë 
Kampionin Evropian të Futbollit, kështu që këtë trans-
ferim e mori një nga kompanitë kabllovike. U pa që një 
pjesë e vendit nuk do të mund ta shihte këtë transmetim, 
përveç nëse nuk kalon në kompaninë e tyre. E përdorën 
Kampionatin Evropian që deri në fund me këmbëngulje 
ta insistonin për interesin e vet tregtar, kurse shërbimi 
publik, e jepte falas këtë transmetim për të gjithë njerë-
zit në tërë BeH. Ky dallim tregon se çfarë do të ndodhte 
me ne sikur të mos ekzistonin shërbimet publike – do 
të mbeteshim në mëshirë të interesit privat, i cili është i 
paskrupullt.
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Në BeH, Ditari do të 
duhej të hapet me fjalinë: 
„Mirëmbrëma, shihni se si 
politikanët i kanë harxhuar 
parat tuaja“ dhe më pas të 
jepet analiza e asaj çfarë kanë 
bërë që njerëzit ta shohin se 
ku janë harxhuar paratë.
Çdo pushtet në vend që të 
pyesë cilën rrugë, ambient 
ajror, ujësjellës në qytet ta 
rregullojë, e di që nëse e 
emëron drejtorin e televizi-

onit publik kantonal, këto probleme nuk do të jenë aq të 
dukshme. Prandaj, nuk duhet ujësjellësi, nuk duhet ajri, e 
kemi televizionin i cili do të shpjegojë që jemi duke jetuar 
në botën më të mirë të mundshme.

> Cilat janë problemet më të zakonshme gjatë 
kryerjes së punës profesionale në BeH?

Gazetaria në BeH, si kudo, dhe këtu veçanërisht, është 
një profesion i nënçmuar. Mendoj se paga mesatare e 
gazetarëve në BeH është rreth 300 euro, kështu që është 
më e ulët se paga mesatare në nivelin shtetëror. Shumica e 
këtyre gazetarëve jetojnë dhe punojnë në kushte të pasigu-
risë totale, ata nuk kanë punë të përhershme, ata zako-
nisht punojnë me kontratë. Një person sado i zellshëm, 
dhe veçanërisht një person që ka familje, vështirë do ta 
zgjedhë këtë profesion, sepse është kaq i pasigurt. Ky nuk 
mund t’ia mundësojë më as gjërat elementare. Fakt është 
se ky profesion as nuk ia ka mundësuar kurrë. Edhe në 
kohën kur unë fillova të punoj, në vitet tetëdhjetë, pagat 
ishin të ulëta. Por kjo ishte kohë tjetër, kur pak a shumë 
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të gjitha pagat ishin të ulëta, 
ato ishin të niveluara, kështu 
që nuk dalloheshin aq shumë. 
Tani dallohen shumë. Ju nuk 
mund të prisni nga një njeri 
të punojë, të konfrontohet me 
mjedisin, të marrë kërcënime, 
të durojë lobin ekonomik dhe 
në të njëjtën kohë të paguhet 
shumë pak. Ky presion politik 
dhe ekonomik është i madh. 
Në përkufizimin e gazetarisë 
së pavarur gjithmonë thuhet 
se gazetaria e pavarur është 
ajo që nuk e duron presionin 
politik dhe ekonomik. Fat-
keqësisht, mediat tona duro-
jnë presion të jashtëzakons-
hëm politik. Ai është delikat, 
por ekzistojnë mënyra të shumta me të cilat disiplinohen 
këta njerëz, dhe situata ekonomike është e tmerrshme.
Shteti jep shumë para për media. Qendra e mediave e ka 
bërë një hulumtim në të cilin u pa se shteti madje ndan 
mjete më shumë sesa që ka për institutet mediatike, por 
këto para destinohen për media që janë të dëgjueshme. Ky 
bashkim i presionit politik që vjen vetëm kur duhet dhe 
presionit ekonomik që është i përditshëm, e bën gazeta-
rinë profesion të parëndësishëm, jo atraktiv.

> Cili është ndryshimi kryesor midis punës në 
media publike dhe private? A e keni ruajtur inte-

Çdo pushtet në vend 
që të pyesë cilën rrugë, 
ambient ajror, ujësjellës 
në qytet ta rregullojë, 
e di që nëse e emëron 
drejtorin e televizionit 
publik kantonal, këto 
probleme nuk do të jenë 
aq të dukshme. Prandaj, 
nuk duhet ujësjellësi, 
nuk duhet ajri, e kemi 
televizionin i cili do të 
shpjegojë që jemi duke 
jetuar në botën më të 
mirë të mundshme
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gritetin tuaj profesional duke 
kaluar nga mediat publike në 
private në BeH ?

Unë jam larguar nga shër-
bimi publik i mediave në 
vitin 1994 pikërisht sepse 
unë e pashë që ai ka mbetur 
dhe e ka marrë Partia për 
Veprim Demokratik (PVD). 
U largova në nëntor të vitit 
1994, dhe në shkurt të atij viti 

në krye të Këshillit Ekzekutiv u emërua një anëtare e PDV, 
një grua që nuk kishte kurrfarë përvoje në media dhe nuk 
dinte asgjë për to, por ajo qartë mendonte se kishte rënë 
nga qielli, sepse ishte anëtare. Unë menjëherë e pashë që 
ishte pothuajse e pamundur të mbijetohej, dhe që tani 
punën ta kryejmë siç duhet.
Lufta vetvetiu është një katastrofë, dhe në këtë kontekst 
lufta është vdekje e gazetarisë. Kushdo që thotë se pavarë-
sia e mediave ekziston në luftë, gabon. Ajo është e mirë 
vetëm për oficerë, kontrabandistë dhe patriotë profesio-
nistë. Kërkesat që i vihen gazetarisë janë të tilla sa që ju 
mund t’i përmbushni por do ta humbni integritetin tuaj. 
Problemi është se kërkesa nuk merrni vetëm nga politika 
ose ushtria, por edhe nga tërë publiku, duke përfshirë 
familjen. Lufta është temperaturë në të cilën gjithçka 
shkatërrohet deri në fund.
Ju keni sinjale shumë të qarta - nga ato ushtarake deri te 
ato politike, të cilët nga ju vazhdimisht kërkojnë patrio-
tizëm, madje edhe më shumë, gjë që bie ndesh me profe-
sion. Në rrethana të tilla, e kuptova se është e pamundur 
të krijosh diçka kur një njeri i cili nuk i njeh rregullat e 
profesionit dhe kurrë në jetë nuk ka bërë ndonjë serial 
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radioteleviziv, t’jua shpjegojë se si duhet kjo të duket. 
Kjo nuk përputhet me logjikën time. Asnjë lloj disipline 
redaktoriale nuk mund ta përballojë fjalimin e një injo-
ranti, i cili jua shpjegon se si duhet të duket puna me të 
cilën merreni 20 vjet.
Gjashtë muaj më vonë, u formua Qendra e Mediave. E 
mora dhe jam këtu deri më sot. Nëntëdhjetë përqind e 
fondeve tona nuk janë nga taksapaguesit, por vijnë nga 
projektet dhe nga tregu ndërkombëtar. Ne fakt sjellim një 
pjesë të madhe të fondeve në BeH dhe nga këto e pagu-
ajmë tatimin. Ajo që është dramatike është që kur kërko-
jnë para nga shteti, në asnjë mënyrë nuk mund t‘i marrim. 
Çdo vit paguajmë rreth 100 deri në 150 mijë euro taksa, 
deri më tani rreth gjashtë milion marka, dhe mendoj se 
për 25 vjet kemi marrë gjithsej 50 mijë euro nga shteti. 
Është dramatike se si është pozicioni ynë dhe si ndihet 
njeriu në këtë sistem politik. Me këtë e paguajmë pozitën 
e organizatës së pavarur. Kemi një reputacion të mirë si 
jashtë ashtu edhe në BeH.
Na obligon pozicioni i institucionit të pavarur që dëshiron 
të jetë profesionist dhe të jetë korrekt në gjithçka. Kjo ju 
kushton, ndër të tjera, dhe për këtë arsye nuk mund të 
merrni para nga shteti, të cilin e financoni me bollëk çdo 
vit.
Qendra e Mediave filloi si një institucion i vogël trajnimi. 
Tani ne bëjmë shumë gjëra të tjera dhe mendoj se jemi 
një kompani korrekte dhe profesionale në një ambient jo 
korrekt.

> Çfarë keni mësuar nga puna në filmin “Vitet që 
i hëngrën luanët” për propagandën dhe nxitjen në 
luftërat jugosllave? Keni biseduar me njerëz që 
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kanë qenë viktima të drejtpërdrejta të kësaj propa-
gande dhe seriozisht e kanë paguar besimin në të.

Mësova një fakt shkatërrues – fakti që jeni nxitës i luftës 
dhe propagandues nuk do të ndryshojë asgjë në jetën tuaj, 
përkundrazi. Nëse qëndroni në anën që keni nxitur, do të 
jeni një lloj heroi, një qytetar i ndershëm. Problemi juaj 
i vetëm do të jetë nëse ktheheni kundër anës suaj. Kjo në 
rastet tona do të thoshte propagandë kombëtare. Nëse 
ktheheni kundër propagandës kombëtare, do të bëheni 
një njeri që në të vërtetë mbetet në margjinat e shoqërisë. 
Ata që kanë qenë udhëheqës bëhen pjesë e korpusit kom-
bëtar. Ndonjëherë janë heronj, ndonjëherë janë profesorë 
të fakultetit... Gjetjet e mia pas kësaj janë shkatërruese në 
mënyrë dramatike. Ju keni shembullin e së përjavshmes 
Feral Tribune, një gazetë madhështore nga Spliti, theme-

luesit dhe gazetarët e së cilës 
arritën të kalojnë të gjitha 
provimet në fushën më të 
vështirë, fushën e të folurit 
për krimin e shtetit të vet, 
dhe të zhduken nga imazhi 
mediatik i Kroacisë.
Edhe në kohën e socializmit 
ju keni pasur nëpunës bes-
nikë gazetarë dhe ata janë të 
mirë edhe në këtë sistem.
Luajaliteti është i pashkatër-
rueshëm dhe përpjekja që të 
ndryshoni diçka gjithmonë 
ju shkakton probleme të 
mëdha. Gjëja më e vlefshme 
në këtë është që mbetet vetëm 
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rebelimi, e vetmja gjë që mbetet e vlefshme është ajo kur 
dëshironi të ndryshoni diçka.
Gazetaria e madhe nuk vdes kurrë.

> Ju keni qenë në grupin e punonjësve të mediave 
të cilat menjëherë pas luftës kërkoi nga Federata 
Evropiane e Gazetarëve të hetonin rolin e gaze-
tarëve dhe gazetareve në luftërat e viteve nën-
tëdhjetë në një nga takimet në Spanjë. Mirëpo, kjo 
kërkesë u refuzua.

Unioni i atëhershëm i Gazetarëve të Pavarur në BeH ofroi 
që të hetohej roli i gazetarëve në luftërat e viteve nëntë-
dhjetë. Na refuzuan. Por pati njerëz që e mbështetën këtë, 
edhe pse shumica e tyre menduan se nuk është detyrë e 
gazetarëve të hetonin kolegët, se kjo nuk është praktikë e 
mirë.
Kjo nismë dështoi aty, por mbeti rekomandimi që në një-
farë mënyre të analizohet çfarë ishin praktikat e gazetarisë 
në luftë. Ne pas kësaj e humbëm pak vullnetin. Gjithmonë 
duhet që këtë punë ta bëjë dikush si punën prej minatori, 
të ulet, të gërmojë, etj. Entuziazmi humbi pak. Unë e bëra 
filmin dhe ai përmbante histori të vogla dhe të mëdha 
kërkimore. Nuk arritëm të bënim një analizë të madhe të 
propagandës në luftë, ata shembuj të gazetarisë nxitëse 
të luftës, disa prej të cilëve ishin të tmerrshëm. Ju e keni 
shembullin e radiotelevizionit, të cilin e themeloi Partia 
Demokratike Serbe (PDS) në Palle, i cili gjatë luftës në 
fakt ishte qendër e propagandës ushtarako-politike. Një 
nga shembujt e tyre që e vura në titull është „zbulimi“ që 
serbët e Sarajevës po ua hedhin luanëve në kafaz. Kjo që 
është e tmerrshme është që ky televizion edhe sot e kësaj 
dite punon njësoj ose ngjashëm. Ka mbetur vetëm mjet 
politik me të cilin arritet qëllimi mediatik. (Unë mendoj 
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që më shumë ka kuptim “mjeti mediatik me të cilin arri-
het qëllimi politik“)
Propaganda mbase është edhe produkti më i vogël i 
gazetarëve dhe mediave. Kjo zakonisht është produkt i 
atmosferës së përgjithshme të cilën e krijon politika, elita 
intelektuale dhe lobet e ndryshme, të cilët, si në një hinkë 
e hedhin gazetarinë që të sillet saktësisht në mënyrën që 
e kërkon ai lloj i politikës. Nuk kanë dhënë gazetarët aq 
deklarata sa politikanët. Unë dua të them se mediat janë 
vetëm maja e ajsbergut, dhe se një masë e madhe e mar-
rëveshjeve shoqërore që të veprohet ashtu, qëndron, gati 
padukshëm, nën to.

> Në një intervistë keni thënë se gazetaria me të 
cilën jeni marrë nuk ekziston më. Nisur nga për-
voja juaj e përgjithshme, sikur të zgjedhnit përsëri, 
a do të merreshit me gazetari?

Është paradoksale, por kjo është kohë ideale për gazetari. 
Është fantastike se çfarë mundësish teknike po u ofrohen 
njerëzve. Unë kam punuar një kohë kur nuk kishte faks, 
nuk kishte fotokopjues, telefoni ishte me numra, dhe nuk 
kishte shumë gjëra të tilla. Unë sot me një shpejtësi aq 
të madhe i verifikoj të dhënat, i krahasoj ose mësoj, sa 
që është e mahnitshme. Është interesante që ju mund t’i 
verifikoni faktet (nga kuptimi i fjalës, deri te të dhënat për 
të kaluarën ose nga arkivat, etj.), dhe këtë përmes librave 
që unë i kam në shtëpi, e deri te ai interneti i famshëm, 
i cili është i pafund me të gjitha të metat dhe rreziqet e 
veta. Kjo është kohë e duhur për të gjithë ata që duan të 
bëjnë këtë punë. Të mos ju them për atë që më parë më 
është dashur të marr hua një magnetofon, kurse tani me 
telefon mund të regjistroj, të paketoj dhe të dërgoj për 
disa minuta artikuj dhe pamje. 
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> Njeriu madje mund 
të jetë vetë mjeshtër i 
vetvetes, që të mos varet 
nga shumë njerëz. Në 
fund madje as mediat nuk 
ju nevojiten. Sikur të mos 
zgjaste tani, kjo kohë do 
të duhej të shpikej për 
gazetari.

Natyrisht, ekzistojnë ngarkesat. 
Presionet janë më të larta.
Në atë kohë, politika u shmangej 
rrëfimeve. Nëse diçka botohej, 
të gjithë ngriheshin në këmbë, 
menjëherë takoheshin edhe 
zyrtarët komunalë edhe repub-
likanë, e deri te komiteti qendror për shkak të një histo-
rie. Kjo do të thotë se politika kishte aq frikë nga ajo që 
shkruanin gazetarët, saqë bëhej tymë e flakë. Sot mund 
të botoni çfarë të doni, mbase jo në mediat kryesore, 
por gjithnjë ekziston një kanal për të publikuar çfarë të 
doni, dhe këta nuk ndërmarrin asgjë. Nuk emocionohen 
shumë. Dikur mendimi për rëndësinë e një teksti gazete 
ishte mjaft i lartë, sot, për fat të keq, nuk është, sepse ata 
gjithmonë kanë mekanizma PR për ta bërë çdo histori 
të pakuptimtë më të zbehtë, të pështirë dhe pothuajse të 
padukshme. Mund të botoni çfarë të doni, por nuk ka 
veshë për t‘ju dëgjuar.

> Derisa u morët me gazetari në Radio Sarajevën e 
atëhershme, cila ishte situata më sfiduese?

Gjithmonë ishte problem a do të arrini t’i thoni gjërat që 
dëshironi t’i thoni ose të gjeni formën për ta treguar atë, e 
të mos funksionojë skalioni i parë i kontrollit ideologjik. 

Çfarë është interesi publik?
Interesi që të marr një 
informacion që më lejon 
të realizoj një zgjedhje. Për 
shembull, si të votoj ose të 
gjej një mjedis të ri për jetë. 
Interesi publik është që të 
merrni informacione që ta 
kuptoni botën në të cilën 
jetojmë, ta kuptoni se si po 
zhvillohen gjërat. Zakonisht, 
nuk e merrni as një të dhjetën 
e këtij informacioni. 
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Atje botohej, redaktorët kryesisht ishin të ngarkuar me 
cilësi, por roli i tyre kryesor ishte të mos kalonte diçka që 
nuk duhej. Gjëja më e trishtuar në tërë këtë është se aty 
kishte profesionistë të shkëlqyeshëm.
Mirëpo, në BeH ndodhi afera e Agrokomercit (gusht 
1987), pas së cilës ne „morëm frymë“. Jo të gjithë, por 
Gazeta Rinia e shfrytëzoi rastin dhe u lirua. Kjo gjeneratë, 
e cila thjesht e zgjeroi hapësirën e lirive mediatike - nga 
hapja ndaj publikut, deri te insistimi që çdo temë „të gjur-
mohet“ - më vonë ajo i krijoi mediat e veta në të njëjtën 
bazë. U pa se, kur njëherë e fiton lirinë, vështirë pranoni 

që të keni më pak liri. Kur 
njëherë e zbulon „kokrrën e 
dyshimit“, gazetaria bëhet një 
fushë tjetër.
Tani më vjen keq që nuk i 
filmova njerëzit që kanë qenë 
të lidhur me Luftën e Dytë 
Botërore, me luftën parti-

zane. Bëra disa histori, por këto atëherë ishin parada, disa 
emisione me shumë propagandë, sesa që bëra tregime 
intime të këtyre njerëzve. Për shkak të kësaj unë druhesha 
nga çdo gjë, por sot pendohem. Më vjen keq sepse, për 
shembull, nuk i filmova me dhjetëra nga këta njerëz, të 
tillë si Osman Gjikiqi, ambasadori i RSFJ-së, i cili vdiq 
kur mbaroi lufta në BeH. Unë isha mik dhe koleg i gruas 
së tij Vojka Gjikiqit, e cila, rreth 10-15 vjet pas vdekjes 
së tij, më kërkoi të nxirrja një libër nga biblioteka. Unë u 
ngjita në kat dhe fillova ta kërkoj atë libër dhe e gjeta një 
libër kujtimesh. U afrova dhe e shikova. Ky ishte libër kuj-
timesh që e kanë marrë pjesëmarrësit e Betejës në Sutjeskë 
në njëzet vjetorin, në vitin 1963, të cilin e kishte nënshk-
ruar personalisht Josip Broz Tito.

 Kur njëherë e zbulon 
„kokrrën e dyshimit“, 

gazetaria bëhet një 
fushë tjetër
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Unë tani shoh këtë, kam biseduar me të me dhjetëra herë, 
edhe privatisht jemi shoqëruar, por asnjëherë nuk e kam 
hapur këtë temë. Sa shumë më vjen keq që nuk i bëra 
kurrë këto gjëra. Mbetën histori të patreguara, por disi 
personin e huton ose e thyen ajo madhështia e vazdues-
hme që pritet kur flisni për tema të caktuara. Shumë më 
mirë është të gjesh ato histori të vogla njerëzore, sepse ato 
janë të vetmet që mbijetojnë. Të gjitha ato histori madhës-
htore zhyten në atë pafundësi, kurse historitë e vogla për 
ata njerëz që u përpoqën, dhe që madje arritën të ndry-
shonin botën, disi mbijetojnë. Njeriu gjithmonë është 
më i mençur më vonë. Unë gjithmonë them „Incizoni 
njerëzit, kjo është mënyra e vetme që të mbetet diçka.“ 
Kur vdiq këngëtari i grupit të madh jugosllav në BeH i 
grupit Indeks Davorin Popoviq, doli që në Sarajevë nuk 
ekzistonte asnjë regjistrim me ndonjë intervistë të madhe 
me të. Këtu është diku edhe një pjesë e përkufizimit për 
identitetin. Mos lejoni që njerëzit të mbeten pa histori për 
jetën e tyre. Definitivisht kohë nuk ka, duhet të regjistro-
het çdo gjë.

> A u bënë këto histori të vogla në kohën e politi-
kave nacionaliste?

Nuk ka histori të vogla. Të gjitha historitë për jetën, të 
gjitha dokumentet në fakt janë të mëdha. Nuk e di kush, 
por dikush tha që secilit njeriu që i ka përjetuar disa 
dekada dhe “ka mbetur me mendje të shëndosh” do të 
duhej t’i ngritet një përmendore. Në kuptimin mediatik, 
kjo domethënë të shënohet kujtesa e tij dhe të ruhet si 
dokument.

> A ekziston ndonjë mënyrë që profesioni ta 
mundë propagandën e luftës dhe gjuhën e urrej-
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tjes duke i marrë parasysh përvojat e luftërave 
jugosllave?

Po, natyrisht. Një rrugë është të respektohen rreptësisht 
rregullat profesionale. Çdo gjë duhet të verifikohet, duhet 
të përdoren të gjitha burimet dhe t’u jepet hapësirë të 
gjithë pjesëmarrësve. Një nga përkufizimet e lajmeve të 
gazetave është se ai është projekti i parë i historisë. Ajo siç 
raportojmë sot për njerëzit e tjerë do të jetë informacion 
për kohën tonë. Mosmarrëveshjet tona aktuale, mosmar-
rëveshjet dhe në përgjithësi konfuzioni i përgjithshëm 
publik janë pjesë e faktit se ne dimë pak, në mënyrë të 
pamjaftueshme dhe shpesh të gabuar për të kaluarën. Ky 
mund të jetë ndoshta një përkufizim tjetër i integritetit të 
mediave. Le t‘ua themi të vërtetën lexuesve të ardhshëm, 
vetëm të vërtetën dhe asgjë përveç të vërtetës. Por këto 
janë vetëm „fjalë të mëdha“. Mjafton që të mos gënjejmë.
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> Tatjana 
Lazareviq

Redaktore e portalit KoSSev. Është shpallur personalitet 
i vitit 2018 në të përjavshmen „Vreme“. Në të njëjtin vit, 

redaksia e portalit KoSSev e fitoi çmimin gazetaresk 
„Dushan Bogavac“ për etikë dhe guxim. Tatjana Lazareviq 

është fituese e çmimit për guxim gazetaresk dhe arritje të 
veçanta në gazetarinë hulumtuese dhe analitike „Stanisllav 

Stasa Marinkoviq“ dhënë nga e përditshmja Danas.

 

> Sa është vështirë të drejtosh një media profe-
sionale në veri të Kosovës? Cilat janë problemet 
kryesore?

Vështirë, por unë nuk mendoj për këtë. Puna ime këtu 
nënkupton vëmendje gjithnjë në rritje dhe përqendrim të 
lartë në redaksi dhe në mjedisin e jashtëm, sepse ne jemi 
duke punuar në një sistem të paorganizuar ligjërisht dhe 
të sigurisë, të ngarkuar politikisht dhe të dobësuar institu-
cionalisht, me veçantitë shtesë të ndërthurjes së sistemeve 
administrative dhe në një mjedis të ngarkuar me konflikt 
etnik; në një bashkësi me aftësi të dëbësuar.

> Problemet kryesore janë:

•	 	mungesa e burimeve njerëzore (dhe të gjitha prob-
lemet e tjera që dalin nga kjo, veçanërisht të duks-
hme dhe gjatë orëve të gjata të punës, pa kohë të lirë, 
pamundësia që portali të zhvillohet dhe të përparohet 
përmbajtja; një problem të veçantë kam edhe unë si 
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redaktore. Përveç orëve të vazhdueshme që ia përkus-
htoj portalit, përkatësisht redaksisë, pikërisht shpesh 
pëson puna ime e redaktores për shkak të detyrave të 
përshpejtuara dhe bazike të gazetarisë të cilat duhet t’i 
kryej).

•	 	mungesa e sigurisë, para se gjithash e mbrojtjes institu-
cionale (kjo mund të shihet në faktin se asnjë incident 
i vetëm ose vepër penale e drejtuar ndaj nesh, nuk ka 
marrë epilog, por ne nuk kemi asnjë informacion në 
çfarë faze është dhe a ekziston procedura në përgjit-
hësi (siç janë, të shtënat në zyren tonë me 11 plumba, 
djegia e makinës sonë, kërcënimet ndaj familjes sime, 
sulmet kibernetike dhe DDOS, marrja ime në pyetje, 
disa sulme fizike ndaj gazetarëve tanë, kërcënime me 
shkrim, etj.).

•	 	Suprimimi i informacioneve, i dukshëm përmes 
injorimit të plotë të shumicës së institucioneve qend-
rore, përkatësisht përfaqësuesve dhe zyrtarëve të tyre 
dhe posaçërisht për ne - përjashtimi i mediumit tonë 
nga komunikimi me institucionet të cilat i udhëheq 
Lista serbe (forcat kryesore politike në veri të Kosovës 
dhe një pjesë e shumicës parlamentare në Kuvendin e 
Kosovës, shën. i redakt.).

•	 	Financat e paqëndrueshme - redaksitë e vogla në 
Kosovë janë regjistruar si OJQ dhe varen nga financimi 
i projektit. Grantet operacionale janë të rralla, dhe 
paraqitja e propozim projekteve shpesh kushtëzohet 
nga politika e donatorëve

Ekziston një klimë e përgjithshme socio-anomike e një 
vendi të paorganizuar, një qyteti që po vdes, një komuni-
teti në prag të kolapsit, një mjedisi tepër të kriminalizuar 
dhe një zone të shkatërruar, në të cilën janë të dukshme 
frika dhe betimi i heshtjes, pashpresës dhe arrogancës, 
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mungesa e vetëdijes për të mirën e përbashkët dhe përgje-
gjësisë dhe këmbëngulja për liritë personale janë të duks-
hme. Kjo është gjëja më e vështirë për mua personalisht. 

> Ju keni punuar për media të tjera shumë vite. 
Pse vendosët të krijoni median Tuaj?

Përvojat e mia në media të tjera kanë qenë shumë jetësh-
kurtra. Sepse në mediat në të cilat unë kam punuar (me 
përjashtim të njërit, nuk kanë qenë redaksi gazetarie, 
por vetëm politikisht të kontrolluara, të cilat i kam lënë 
sapo që e kam kuptuar një gjë të tillë. Unë nuk insistova 
gjatë viteve nëntëdhjetë të vazhdoj të punoj në gaze-
tari në mediat e tjera, sepse e vërejta se gazetaria shihej 
vetëm si angazhim socio-politik, në këtë rast për pushtet. 
Seriozisht i jam përkushtuar gazetarisë vetëm kur kemi 
filluar punën në KoSSev në vitin 2014. Pikërisht për këtë 
arsye edhe e ka filluar punën ky portal që në prodhimin e 
përmbajtjes së tij të mos ketë kontroll nga asnjë grup ose 
individë nga njëra anë, kurse nga ana tjetër, që ta kapër-
cejmë errësirën informative dhe propagandën lidhur me, 
atëherë procesin aktual në Bruksel (bisedat midis Serbisë 
dhe Kosovës në Bruksel shën. i redakt.) dhe ngjarjeve që 
kanë qenë me interes më të madh për komunitetin lokal.

> Ju keni arritur të bëheni e famshme në mbarë 
rajonin. Sa Ju përcjell publiku lokal?

Unë mendoj se ne jemi mediumi më referues për pub-
likun lokal, edhe përkundër „handikapit“ që jemi në 
dispozicion vetëm në botimin online. Megjithatë, puna 
jonë në fillim e ka fituar tërë vëmendjen e publikut tjetër 
– përfaqësuesve ndërkombëtarë, diasporës, bashkësisë 
profesionale në Serbi, më pas edhe në rajon dhe tani në 
tërë Kosovën gjithnjë e më shumë.
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> Ju keni filluar të bëni gazetari para luftës në 
Kosovë. Sa ka ndryshuar pamja mediatike që nga 
ajo kohë?

Mediat pakrahasueshëm janë më të lira në punën e tyre 
krahasuar me vitet nëntëdhjetë. Nga ana tjetër, kur flasim 
për komunitetin serb, në përvetësimin dhe përmirësimin 
e komunitetit profesional gazetaresk, pjekjen e brezit 
gazetaresk, do të thosha - shumë pak. Të rinjtë dhe njerë-
zit e arsimuar po largohen nga Kosova. Gjithashtu, dhe 
ata që po provojnë, po fitojnë aftësi, njohuri, siguri, po e 
zgjerojnë horizontin, nuk po qëndrojnë gjatë, një punë 
në redaksi kërkon vazhdimësi. Sidoqoftë, në Kosovë ka 
shembuj të bukur që sjellin freski dhe gjallëri për komuni-
tetin tonë të vogël. Një nga shembujt e tillë me siguri është 
portali KoSSev, por pas nesh, filluan edhe disa nisma të 
bukura dhe të ndryshme mediatike, dhe tani po e fillojnë 
punën edhe podkastet. Për më tepër, disa nga gazetarët që 
u rritën në redaksinë tonë i kanë hapur web faqet e tyre në 
internet dhe redaksitë e mediave.
Dëshira ime është që ta ngrisim shkallën e standardeve 
profesionale, por edhe pritshmëritë nga vetë opinioni dhe 
publiku ynë, përkatësisht që edhe publiku ynë të mësojë 
për përmbajtjet mediatike, me ne dhe të tjerët.
Ndryshimet e tilla kanë ekzistuar edhe menjëherë pas 
luftës kur në valën e parë të mbështetjes ndërkombëtare 
kanë filluar, gjithashtu, projekte mediatike, prej të cilave 
deri më sot operojnë disa radio stacione dhe disa televizi-
one.
Ana tjetër e medaljes janë të ashtuquajturat media 
shtetërore, përkatësisht redaksitë nën kontrollin e qeve-
risë aktuale në atë kohë, të cilat janë media standarde të 
partive politike. Përmbajtja mediatike që ata prodhojnë 
është agitprop.
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Para pak kohe, përkatësisht gjatë vitit të fundit, në këtë 
yjësi mediatike po injektohen mediat hibride. Këto janë 
përmbajtje të cilat i rikujtojnë mediat objektive, përkatë-
sisht mediat e lira, dhe të cilat, sipas përvojës së deritanis-
hme janë pseudoreplikë e një mediumi të lirë të suksess-
hëm, pra media që nuk është nën kontrollin e qeverisë.

> Çfarë pasojash në shoqëri lë propaganda naci-
onaliste dhe nxitja që u janë nënshtruar përmes 
mediave kryesore dhe shtetërore?

Të ashtuquajturat mejnstrim media, që në mënyrë prover-
biale e ushtrojnë të ashtuquajturën përmbajtje mediatike, 
në vazhdimësi i janë ekspozuar agitropit të lartpërmen-
dur. Bëhet fjalë për vite. Siç 
pritet, pjesa më e madhe e 
publikut është e bindur për të 
vërtetën e lajmeve të rreme, 
gjysmë të vërtetave, lajmeve 
tendencioze, dhe mesazheve 
të spinuara. Me këtë rast 
është vendosur një përm-
bajtje e përgjithshme dhe 
konstante kontekstuale, e cila është për konsumatorët e 
lajmeve të tilla e vërteta ultimative, e kjo është se ekziston 
papërlyerja e kombit të vet, personaliteti vetjak elitistik, 
vetë-viktimizimi, tërë kjo përkundër arhearmikut dhe 
tjetrit si abuzues. Kjo është e dukshme në tërë Kosovën.
Në skenën mediatike, është e zakonshme të hasësh për-
mbajtje mediatike në media të respektuara çdo ditë, në 
të cilën janë të dukshëm shembujt shkollorë të nxitjes së 
raportimit, propagandës nacionaliste, elementeve të sho-
vinizmit dhe qasjes nënvlerësuese ndaj tjetrit dhe të qenit 
më ndryshe.

Për integritetin
Për mua, integriteti përmbahet 
nga dy fjalë - e vërteta dhe 
publiku. Nuk ka kompromis me 
të vërtetën.
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Ekzistojnë edhe elementet 
specifike. Komuniteti serb 
në Kosovë është i pafuqis-
hëm që t’i shmanget rolit të 
monedhës së shkëmbimit në 
skenarin tejet të politizuar të 
sagës serbo-kosovare/shqip-
tare. Për këtë arsye u qasen 
me shumë kujdes narrativave 
që i emitojnë mediat; për 
më tepër, ata me përvojën e 
vet jetësore të drejtpërdrejtë 
dëshmojnë të kundërtën nga 
narrativat e tillë. Rrethanat e 
këtilla kanë ndikim edhe ndaj 
vetë bashkësisë së vogël, do të 
thosha madje mikroskopike 
të mediave në gjuhën serbe 
që nuk janë pjesë e apara-
teve shtetërore, përkatësisht 
partiake, në mesin e të cilave 
gjendemi edhe ne, në këtë 
kuptim ato janë pothuajse të 
rregulluara gati si filigran që 
të vërejnë narrativat e shumë-
zuar, të cilat në këtë rast janë 
realitet.

> Ju e keni braktisur gazeta-
rinë dhe përsëri i jeni kthyer 
asaj. Pse?

Media është mjedisi im i ngushtë, përmbajtja mediatike 
është vetja ime, pa marrë parasysh a e kam prodhuar 
drejtpërsëdrejti ose thjesht e kam analizuar dhe konsu-

Të quhen gjërat me emër që 
kanë
Do të ishte mirë nëse, si 
profesion, do të këmbëngulnim 
më shumë për t’i thirrur gjërat 
me emrat e tyre të vërtetë, që, 
për shembull, tabloide nuk janë 
vetëm Informeri dhe Alo, por 
që tabloide mund të jenë edhe 
Politika edhe RTS, domethënë që 
në media të mëdha tradicionale 
mund të shohim artikuj ose 
vëzhgime joprofesionale.
Nëse këtu do të ishim më të 
rreptë dhe nëse do të merreshim 
më shumë me burimet njerëzore 
në drejtim të „shitjes“ së 
profesionit tonë në mënyrën më 
të mirë - komunikimi me brezat 
e rinj, promovimi i asaj që po 
bëjmë, kur do të investonim 
në të ardhmen, ndoshta po e 
idealizoj, por besoj që hapat 
e vegjël mund të bëhen. Sikur 
do të merreshim me shërimin 
e komunitetit tonë profesional 
në plan afatgjatë, ky do të ishte 
investim të paktën në ndërtimin 
e një mburoje rreth vetë 
profesionit
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muar. Ndoshta është më e saktë të thuash, prandaj - kam 
dalë dhe kam hyrë në redaksi. Kjo është e vërtetë. Redak-
sia për mua e paraqet asketiz-
min dhe lirinë. Unë nuk kam 
hasur në të, përkatësisht në 
mundësinë që ta dalloj, nuk 
kam hasur gjatë viteve nëntë-
dhjetë kur i kam bërë hapat e 
parë profesionalë si qytetare 
akademike.

> Në çfarë mënyre luftoni kundër propagandës?

Duke mos pasur frikë prej saj. E ndez dritën mbi të, e 
vë në pah, flas për të, e kontekstualizoj. Më me dëshirë e 
pasqyroj, sesa ta injoroj me arsyetim, nuk dua që me këtë 
ta „ligjësoj“.

> Cili është çmimi që të jesh gazetare me integri-
tet lokal?

Nuk di, sinqerisht. Nuk mendoj për këtë, nuk di çfarë 
është ai. E di vetëm çfarë i kam suprimuar vetes në 
rutinën e përditshme për shkak të orarit të punës.

> Ju keni punuar në një shkollë për gazetari për 
fëmijë pas lufte. A do t’ua rekomandonit gazeta-
rinë të rinjve si sot?

Gjithmonë. Për shkak se, përveç arsimimit, e fitojnë lirinë, 
e zhvillojnë vetëdijen kritike, e dallojnë përshkallëzimin 
e vlefshëm, bëhen pendë e interesit publik, mësojnë për 
rëndësinë e fjalës së shkruar dhe të shqiptuar, i zhvillojnë 
aftësitë e komunikimit në vepër dhe depërtojnë në vlerën 
e së vërtetës - unë do të thosha hyjnë në thesarin e tërë 
asaj që të të gjithëve na mungon aq shumë. Sidomos për 

Redaksia për mua e 
paraqet asketizmin dhe 
lirinë
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ta si një brez i ndjeshëm që porsa e zhvillon karakterin e 
vet dhe piqet që ta udhëheqë shoqërinë e vet.

> Ju kanë sulmuar në mënyra të ndryshme, ju 
kanë marrë në bisedë informative. A ju ka luhatur 
kjo në këtë që po bëni?

Jo. Unë nuk mendoj për të më shumë sesa ajo që edhe me 
shumë ta zvogëloj hapësirën për gabime në punë.
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> Besar Likmeta
Është redaktor i Rrjetit Ballkanik për Kërkime (BIRN) 
për Shqipërinë që nga viti 2007 dhe korrespondent për 

Ballkan Insajt. Karrierën e filloi në Florida Time Union në 
Jacksonville, Floridë. Ka punuar për Foreign Policy,  

Global Post dhe media të tjera.  
Është fitues i çmimit CEI/SEEMO për merita të 

jashtëzakonshme në gazetarinë hulumtuese 2009.

 Për etikën dhe sfidat

Duhet të bëjmë një dallim të qartë midis etikës së kom-
panive mediatike dhe etikës së gazetarëve. Unë mendoj se 
në punën e gazetarëve ne shohim integritet, veçanërisht 
nëse merret parasysh situata e vështirë në të cilën gjenden 
mediat dhe njerëzit që punojnë në Shqipëri. Gazetarët iu 
nënshtrohen kërcënimeve, sulmeve fizike, të cilët mbeten 
të pandëshkuar, sulmeve verbale për shkak të ligjit të cilin 
e miraton qeveria që ta kontrollojë përmbajtjen e mediave 
online. Pandemia të cilën e shkaktoi virusi korona e mori 
një pjesë të të ardhurave të shumicës së mediave kryesore 
dhe për këtë arsye edhe një pjesë të pagave të gazetarëve. 
Situata është e vështirë dhe kërkon shumë nga gazetari, 
veçanërisht nga ata që gjenden në radhët e para - të për-
ballen me kërcënime, të vazhdojnë ta bëjnë këtë punë dhe 
t‘i shërbejnë interesit publik.
Puna e gazetarëve dhe gazetareve në të kaluarën ka qenë 
që ta gjenin të vërtetën, që ta verifikonin dhe t’ia trans-
metonin publikut në mënyrë të kuptueshme. Sot duhet të 
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merren edhe me algoritëm 
që e zgjedh mënyrën sipas 
së cilës do të shpërndahen 
informacionet. Ata nuk kanë 
kontroll të mjeteve të shpër-
ndarjes. Kompanitë e mëdha 
që janë pronarë të rrjeteve më 
të mëdha sociale globale, siç 
është Facebook, Twitter-i dhe 
të tjerët, e kanë këtë kontroll. 
Për gazetarin ky është mjedis 
krejtësisht i ri në të cilin 
duhet të mësohet të punojë, 
ashtu siç më herët është 
dashur të përballet me kërcë-
nimet që dalin nga interesat 
politike dhe ekonomike.

Problemi kryesor në Shqipëri është sepse gazetaria 
profesionale është shumë e rrallë. Kjo kërkon kushte të 
caktuara të tregut dhe gazetarin i cili u përmbahet nor-
mave profesionale. Gjithashtu, kërkon mjedis funksional 
mediatik. Tërë kjo duhet të jetë e pranishme, me integritet 
dhe etikë. Pa këto kushte, të cilat janë të nevojshme për 
përparimin e pluralizmit mediatik, është e pamundur të 
kemi gazetari profesionale. Kur bëhet fjalë për Shqipërinë, 
shumë nga këto kushte nuk ekzistojnë. Ne nuk kemi plu-
ralizëm dhe treg mediatik funksional. Jemi nën presion të 
madh të interesave politike dhe ekonomike.
Ne na kërcënohet kriminaliteti i organizuar. Na 
kërcënohen pronarët e mediave të cilët i shtyjnë 
gazetarët dhe gazetarët në autocensurë për shkak të 
interesave të veta ekonomike dhe politike. Neve na 
kërcënohen partitë politike në nivel të lartë. 

Puna e gazetarëve 
dhe gazetareve në të 
kaluarën ka qenë që 

ta gjenin të vërtetën, 
që ta verifikonin dhe 

t’ia transmetonin 
publikut në mënyrë të 

kuptueshme. Sot duhet 
të merren edhe me 

algoritëm që e zgjedh 
mënyrën sipas së cilës 

do të shpërndahen 
informacionet
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 Rreth propagandës 
dhe algoritmeve

Kemi probleme me qasjen në 
informacione, sepse Ligjin 
për lirinë e qasjes në infor-
macione nuk e zbatojnë qartë 
të gjitha institucionet në të 
njëjtën mënyrë. Ne kemi 
qasje të kufizuar te zyrtarët 
që nuk komunikojnë drejt-
përdrejt me reporterët, por 
kanë tendencë të komuniko-
jnë përmes rrjeteve sociale. 
Pra, kemi të bëjmë me shumë 
propagandë dhe spinime të 
cilat u atribuohen gazetarëve. 
Kemi problem me kohën. 
Ne nuk kemi burime për të 
luftuar ushtrinë e botëve të 
punësuar nga partitë politike 
dhe qeveria dhe propagandën që ata prodhojnë.
Ekziston edhe problemi i përmendur tashmë i shpërn-
darjes përmes algoritmeve të rrjeteve sociale. Ndryshimet 
në arritjen dhe algoritmin e Facebook mund të ndikojnë 
në mënyrën e shpërndarjes dhe leximit të artikujve. Në 
vitet e fundit, Facebook e ka ulur shtrirjen e zakonshme 
të faqeve në mënyrë që të rrisë të ardhurat nga reklamat. 
Si rezultat, shumë botues janë përqendruar në artikuj të 
pëlqyeshëm, postime të shkurtra plot me imazhe dhe pak 
përmbajtje të detajuar
Skena mediatike në Shqipëri gjendet në një kohë ndrys-
himesh të mëdha. Po largohemi nga mediat e trashëguara 
siç janë televizioni dhe gazetat, të cilat janë në zhdukje 

Për interesin pulik
Interesi publik është përkufizuar 
mjaft qartë – informacionet e 
sakta janë më të rëndësishmet 
për publikun. Këto janë 
informacione që qeveria 
zakonisht i fsheh ose i prodhon, 
kur nuk dëshiron të arrijnë në 
opinionin publik. Këto, për 
shembull, janë informacione 
lidhur me taksat që i paguajnë. 
Zakonisht shumë më lehtë 
e dallojmë atë që nuk është 
interes publik, jo atë që është. 
Mendoj se nuk është problem 
të kuptohet se cili është interesi 
publik i qytetarëve. Ta mbrosh 
është pjesa më e vështirë.
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dhe gjithnjë e më shumë po u kthehemi mediave në rrjeta, 
gjë që problemin e vë në një fokus të ri.

 Për gazetarinë

 E zgjodha gazetarinë krejt rastësisht. Unë e mbarova 
filozofinë, fillova në orët e gazetarisë dhe e kuptova që kjo 
më intereson, që do të mund të ishte diçka që unë dua të 
bëj deri në fund të jetës sime: të tregoj histori, të ndërtoj 
narrativa dhe t’i informoj njerëzit për atë që është e rëndë-
sishme. Çdo gazetar dhe gazetare e re me siguri ka lexuar 
raste frymëzuese gazetareske. Gazetaria në fillim është ide 
romantike se mund ta ndryshoni botën, edhe pse e dini 
që e ndryshoni veten. Ju filloni të kuptoni se çfarë është 
gazetaria kur filloni të hulumtoni fakte, të bëni kërkime, 
të botoni histori. Ju rriteni bashkë me to. Pra, në gaze-
tari jam krejt rastësisht, por kjo ndoshta ishte zgjedhje e 
duhur.
Karrierën në gazetari e fillova si praktikant në Florida 
Tajms Junion. E kam një përvojë meqenëse atje punova 
dy vjet. Kryesisht kam qenë reporter për edicionin online, 
për këtë arsye shpesh kam bërë video në atë vitin 2003 
dhe 2004. Videot online ishin të reja në atë kohë. Bëra 
video shënime, raportova për komunitetin. Kur u ktheva 
në Shqipëri, ishte kjo një nga gjërat më praktike që dija, 
kështu që gazetaria ishte një zgjedhje e natyrshme. Por ky 
proces i mësimit po vazhdon edhe sot.
Pata fat. Unë punoj në një redaksi profesionale dhe të 
mirë siç është BIRN. Mendoj se vështirësitë në gazetari 
gjithmonë ekzistojnë. Ky profesion është i vështirë kudo, 
jo vetëm në Shqipëri, të jem i sinqert. Mendoj që Shqipë-
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ria nuk dallon nga shtetet e tjera në mbarë botën. Por, 
megjithatë unë kam biseduar për vështirësitë me të cilat 
ballafaqohen mediat në vend, sepse kryesisht kam punuar 
si korrespondent, e pastaj u bëra redaktor, kështu që do 
të thoja se nuk ndryshon që nuk është më ndryshe as në 
SHBA. Ky është një profesion që kërkon orar më të gjatë 
të punës, shumë përkushtim, pasion, shumë sakrifica, por 
është gjithashtu shumë i dobishëm. 
Gazetaria hulumtuese, me të cilën merremi ne në BIRN, 
ofron shumë mundësi. Të merresh me gazetari hulumtu-
ese do të thotë të merresh me gazetari cilësore, sepse në 
një kuptim është gazetari më vete. Nuk është më vështirë 
ta bësh këtë në Shqipëri sesa në vendet e tjera.
Në mediat kryesore nuk ka shumë interes për gazetari 
hulumtuese cilësore që ndjek standardet etike. Përkund-
razi, ekziston një kulturë dhe një gazetari hulumtuese tab-
loiduese. Në Shqipëri vërtet ka gazetar të mirë, por media 
të këqija. Nga njëra anë, ju keni mungesë të meritokratisë, 
pronarët e mediave nuk kanë nevojë për gazetari profesio-
nale. Nga ana tjetër, gazetarët nuk i kanë ndërtuar aftësitë 
e veta, kapacitetet si gazetarë dhe gazetare hulumtuese, 
sepse kërkesa ka qenë të ndiqnin linjën redaktuese, e 
cila ndonjëherë është edhe partiake, për të ndjekur atë 
që korrespondon me interesat politike dhe ekonomike 
të pronarëve të mediave. Pra, nga gazetarët nuk pritet të 
bëjnë histori të shkëlqyera sepse kërkesa nuk vjen nga 
lexuesit, të cilët në rastin tonë janë kryesisht politikanë. 
Publiku i shumicës së mediave në Shqipëri janë kryesisht 
politikanët. Mediat paraprakisht e kanë axhendën, inte-
resin politik dhe jo informimin e lexuesve. Unë mendoj 
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se mjedisi është gjithëpërfs-
hirës për një gazetari të mirë 
hulumtuese por kjo nuk e 
vret dëshirën e gazetarit që ta 
zbulojë të vërtetën.

 Për sigurinë

Ne e marrim sigurinë shumë 
seriozisht. Ne përpiqemi ta 
vlerësojmë atë sa herë që 

raportojmë diçka. Natyrisht, kur ju përpiqeni të zbuloni 
një temë e cila zgjon shumë interesim, nuk jeni kurrë 
plotësisht të sigurt. Ju nuk jeni të sigurt fizikisht, nuk jeni 
të sigurt mendërisht nga stresi që mund të merrni, nuk 
jeni të sigurt nga padia që mund të merrni. Ekzistojnë 
lloje të ndryshme të kërcënimeve që mund të ndikojnë në 
punën e gazetarëve dhe të gazetareve dhe gjithmonë janë 
aty. Çdo herë duhet të bëni një vlerësim të rëndësisë së 
historisë dhe, sado e vështirë të jetë, të gjeni një ekuilibër.

 Për pasojat

Një herë më sulmoi një deputet derisa bëja përpjekje që 
t’ia jepja shansin për t‘iu përgjigjur gjetjeve të hetimit në 
lidhje me titullin e tij të rremë akademikë dhe për të dëg-
juar anën e tij të historisë për aferë. Unë e raportova rastin 
në prokurori, por dëshmitarët nuk u përgjigjën.
Kërcënime marrin të gjithë gazetarët shqiptarë. Po i 
kthehemi çështjes së integritetit, përkushtueshmërisë 
së gazetarëve, të cilët punojnë çdo ditë në tema të vësh-
tira, pa u shtirur si heronj ose duke e bërë veten pjesë të 
historisë, me të cilën gjë e mbrojnë pozicionin ku duhet 
të përcjellësh të vërtetën sa më objektivisht, gjë që është 

Unë mendoj se mjedisi 
është gjithëpërfshirës 
për një gazetari të mirë 
hulumtuese por kjo 
nuk e vret dëshirën e 
gazetarit që ta zbulojë të 
vërtetën
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në interesin publik të lexuesve, publikut tuaj online dhe 
shikuesve TV.
Ekzistojnë ditë të vështira, të gjata kur ndjeheni të 
pafuqishëm, të rraskapitur, ndjeheni të lodhur. Nuk është 
profesion i lehtë dhe me siguri keni dilema. Mua më 
mban puna në një rrjet të shkëlqyeshëm me gazetarë dhe 
redaktorë që janë shumë profesionistë, si dhe mundësinë 
për të ndihmuar kolegët e tjerë në vend të vazhdojnë me 
misionin e tyre. Prandaj jam ende në këtë profesion.

 Për pritshmëritë dhe realitetin

Pritshmëritë që kërkimet të cilat i botojmë do të ketë 
epilog në gjykatë më duken të gabuara. Nga ky këndvës-
htrim, gazetarët dhe gazetaret nuk janë aty vetëm për të 
zbuluar të vërtetën dhe për të informuar publikun, por 
edhe për të krijuar çështje para gjykatës penale dhe për 
të ndryshuar botën, ndërsa heronjtë e historive tona do 
të duhej të dënohen dhe të ngjashme. Nëse gazetari do të 
kishte fuqi të tillë, nëse e vërteta do të kishte fuqi të tillë, 
krejt njësoj kjo do të ishte tepër shumë për ta duruar. Nëse 
e bëjmë punën tonë në mënyrë profesionale, nëse me 
të vërtetë e informojmë publikun, kjo ndikon në masat 
kundër korrupsionit në plan afatgjatë. Shoqëria po bëhet 
më pak e korruptuar dhe kjo është dëshmuar. Ka histori 
që kanë pasur ndikim. Por nuk mund të presësh që vetëm 
sepse thua të vërtetën, lehtë do të arrihet efekti, sepse kjo 
nuk varet nga mediat por nga institucionet shtetërore. 
Pra, përkundër të gjitha telasheve, mendoj se mediat 
kanë një rol të rëndësishëm kundër korrupsionit, por të 
gjitha pjesët e figurës magjike duhet të jenë aty që diçka 
të ndryshojë. Duhet të keni një shoqëri të fortë civile, 
një gjyqësor të pavarur, zgjedhje të lira. Madje kur i keni 
të gjitha këto, përsëri është shumë e vështirë të luftosh 
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korrupsionin. Por nëse keni një numër të vogël mediash 
dhe gazetarësh dhe gazetaresh që merren me gazetari në 
mënyrë profesionale, sinqerisht, pritshmëritë duhet të 
bazohen në realitet.

 Për stereotipet dhe mediat ndërkombëtare

Fatkeqësisht, ajo që mësova duke punuar si korrespo-
dent i mediave ndërkombëtare është se ato janë plot me 
klishe në raporte, veçanërisht për vendet e vogla. Kërkoni 
në BBC dhe do të shihni se ato kanë pasur 15 histori 
hakmarrjeje gjaku në 20 vitet e fundit dhe të gjitha janë 
njësoj. Në mënyrë shumë orientaliste, sikur mentaliteti 
ballkanik nuk ka dalë ende nga mesjeta. Si korrespodent, 
ju përpiqeni t‘i jepni dikujt një pasqyrë për botën në 
Kansas ose në Mbretërinë e Bashkuar, për shembull, dhe 

kuptimi i tyre për botën e 
jashtme është shumë i ngus-
htë, kështu që kjo është ajo që 
ne e quajmë media ndër-
kombëtare që është shumë 
e përqendruar për publikun 
amerikan, britanik, italian 
ose gjerman. Këto në fakt 
nuk janë media ndërkombë-
tare. Ndonjëherë është shumë 
vështirë për korrespodentin, 
veçanërisht kur vjen nga 
kultura jonë, që të shpje-
gojë ndërlikueshmërinë e 
shoqërisë në të cilën jetojmë. 
Redaktorëve kjo nuk u inte-
reson. Atyre u interesojnë 
stereotipet që publiku i tyre 
mund t‘i kuptojë lehtë, dhe 

Ndonjëherë është 
shumë vështirë për 

korrespodentin, 
veçanërisht kur vjen 

nga kultura jonë, 
që të shpjegojë 

ndërlikueshmërinë e 
shoqërisë në të cilën 

jetojmë. Redaktorëve 
kjo nuk u intereson. 
Atyre u interesojnë 

stereotipet që publiku 
i tyre mund t‘i kuptojë 

lehtë, dhe kjo disi ka 
kuptim
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kjo disi ka kuptim. Kjo është arsyeja pse dua të kontribuoj 
në mediat lokale, të punoj me gazetarë vendas, të raportoj 
për histori dhe ngjarje që lexohen në të vërtetë nga fqinjët 
e mi. Pra, është shumë sfiduese dhe, guxoj ta them, është 
vështirë t’i balancosh të gjitha këto detaje kur punon për 
media që komunikojnë me publikun në vendet e tjera.

 Për frikën

Situata në Shqipëri është e vështirë, gjë që e kanë konfir-
muar të gjitha organizatat ndërkombëtare të mbikëqyrjes 
së lirive të mediave. Sulmet ndaj gazetarëve dhe gaze-
tareve kalojnë pa u ndëshkuar. Kemi sulme verbale që i 
bën kryeministri ndaj mediave, tabloidizimin, problem 
me pronarët e mediave, me interesat e tyre politike dhe 
ekonomike, gjë që ndikon në cilësinë e gazetarisë. Ne 
kemi probleme me transparencën e financimit të mediave. 
Kohët e fundit kemi pasur një rast të një pronari mediatik, 
prona e të cilit u konfiskua për shkak të lidhjeve të mun-
dshme me krimin e organizuar. Kemi shumë probleme që 
janë të pranishme edhe në vendet e tjera, por mendoj se 
Bashkimi Evropian ka vendosur të mbyllë sytë kur bëhet 
fjalë për lirinë e mediave në Shqipëri. Prandaj, kësaj duhet 
t‘i kushtohet vëmendje më shumë, sepse situata për gaze-
tarët dhe gazetaret nuk është e lehtë. Misioni ynë është të 
mundësojmë gazetari profesionale, sepse në një mjedis 
të tillë pa trajnim të duhur për gazetarë dhe gazetare, pa 
interes për raportim cilësor, mendoj se tradita do të zhdu-
ket maksimalisht për dhjetë vjet. Kjo është frika ime më e 
madhe. Ju nuk do të keni raportim profesional, sepse kjo 
kulturë gazetareske do të fshihet, çdo gjë do të reduktohet 
në klikime dhe klikoni-bajte. Ne vetëm duam që gazetaria 
profesionale të mbijetojë. Nuk e di a mund ta arrijmë këtë, 
por të paktën pritshmëritë tona janë që në këtë mjedis dhe 
në këto kohë të vështira që po kalojmë, gazetarët profesi-
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onistë të qëndrojnë në këtë profesion. Që të mos hyjnë në 
diçka tjetër, siç kanë bërë shumë prej tyre gjatë dekadave 
të fundit.
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> Fatos Lubonja
Një nga gazetarët, shkrimtarët dhe aktivistët kryesorë 

shqiptarë. Ishte i burgosur politik gjatë regjimit të Enver 
Hoxhës. Librat e tij janë përkthyer në gjuhën angleze. E fitoi 

çmimin SEEMO për bashkëpunim të ndërsjellë në Evropën 
Juglindore në vitin 2004.

BE VS TOKA E PREMTUAR: Për gjeneratën time, Evropa 
ka qenë një tokë e premtuar. Pas rënies së komunizmit, 
narrativi për tranzicion u ndërtua mbi këtë premtim. 
Gjatë viteve nëntëdhjetë, gazeta Përpjekja, të cilën e the-
melova në vitin 1994, e kishte nëndarjen „Transitologija“ 
me shkrime të autorëve të ndryshëm që janë marrë me 
rrugët që do të kalonim nëpër shkretëtirë për të arritur 
në tokën e premtuar. Sot, jam shumë kritik ndaj këtij 
narrativi, megjithëse ende mbizotëron si në Bashkimin 
Evropian ashtu edhe në vendet siç është Shqipëria. Sipas 
këtij narrativi, Evropa ka arritur në fund të historisë, 
ndërsa vendet si tonat janë ende duke ecur drejt saj. Sot, 
e shoh që Bashkimi Evropian 
po lëviz në drejtim të gabuar 
dhe vendet ish-komuniste në 
kërkim të tij, po shkojnë në 
drejtim edhe më të keq. Unë 
do t‘ju jap një shembull nga 
mediat. Falë kësaj historie, 
modeli mediatik i viteve 
nëntëdhjetë në Shqipëri u 
bë Mediaset i ish-presidentit 

Sot, e shoh që Bashkimi 
Evropian po lëviz në 
drejtim të gabuar dhe 
vendet ish-komuniste 
në kërkim të tij, po 
shkojnë në drejtim edhe 
më të keq 
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italian Silvio Berlusconit. Në fillim, ne, intelektualët dhe 
gazetarët, ishim pjesë e mediave private, duke menduar 
se puna jonë ishte të merreshim me politikën redaktoriale 
dhe që idetë tona t’i paraqesim publikisht, dhe që pro-
narët të fitonin shumë para përmes tyre në tregun e lirë. 
Por ne shumë shpejt u detyruam të luanim rolin e shërbë-
torëve të këtyre të njëjtëve pronarë ose të largoheshim. Sot 
media është instrumenti më i fuqishëm i sundimit të oli-
garkisë dhe krimit të organizuar në Shqipëri. Ndërkohë, 
Evropa sot po shpreh shqetësim për disa ligje që qeveria 
i ka miratuar në mënyrë që të kufizojë lirinë e mediave, 
siç është Ligji i fundit kundër shpifjeve, por pak ose aspak 
shqetësim për konfliktin e interesit brenda trekëndëshit 
„pushteti politik – pushteti ekonomik – pushteti i medi-
ave“, që po e bën qeveria. Vendet si Shqipëria sot janë 
pasqyrë në të cilën vendet evropiane mund ta shohin 
veten në një formë karikature, por refuzojnë ta shohin 
vetveten.
LETËRSIA VS GAZETARIA: Që nga rinia ime, letërsia ka 
qenë pasioni im. Gjatë 17 viteve të mia në burg, ideja se 
një ditë do ta shkruaj atë që e kam përjetuar i dha kuptim 
vuajtjes sime. E ndoqa këtë pasion dhe e vazhdoj edhe 
sot. Në ndërkohë, një nga mësimet që kam marrë nga 
përvoja ime e trishtuar është se ne duhet të luftojmë që 
fëmijët tanë të jetojnë në një vend ku ata të ndjehen të lirë 
të mendojnë dhe të veprojnë, dhe jo siç na ndodhi neve. 
Kjo më çoi në aktivitetin e një intelektuali të angazhuar, i 
cili, kryesisht përmes gazetarisë, lufton për të ndryshuar 
rrugën që pushteti i jep botës në të cilën jetojmë.
Kështu që unë jetoj si shkrimtar dhe si gazetar në dy kohë 
të ndryshme dhe në dy nivele të ndryshme shpirtërore. 
Kur shkruaj për historitë e mia të burgut, ndihem më i 
qetë. Nuk është qëllimi im të ndryshoj ose të luftoj kundër 
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ndonjë gjëje që po ndodh në të tashmen, por të kuptoj 
dhe përshkruaj atë që kam përjetuar. Kur kthehem në 
gazetari, nganjëherë këtë punë e përjetoj si përjetim të 
mallkimit kinez „Dua të jetosh në kohë interesante!“, që 
nuk ua lejon të hyni në kuptimin më të thellë të gjërave. 
Shkrimtari Umberto Eko, duke komentuar një fragment 
nga Shkrimet e shenjta që flet për një stuhi të tmerrshme 
në det, e që përfundon me fjalinë: „Por Zoti nuk ka qenë 
atje.“, thotë: „Sepse Zoti është në thellësitë e gjërave“. 
Mirëpo, nuk mendoj se një shkrimtar duhet të ikën në 
thellësitë e detit dhe të mos përjetojë stuhi që shfaqen në 
sipërfaqe. Mund të shkosh vetëm në thellësitë e sipër-
faqes. Edhe lexuesit, besoj, i duhet edhe njëra dhe tjetra 
– reagimi i ashpër aktual dhe analiza e gazetarit, dhe 
kuptimi i realitetit nga këndvështrimi i shkrimtarit ose 
filozofit. Personalisht i përjetoj si komplementare.
SHQIPËRIA PARA VS SHQIPËRIA PAS HOXHËS: Dallimi 
është midis një regjimi totalitar dhe një regjimi autoritar. 
I pari synonte të kontrollonte jo vetëm ekzistencën tuaj, 
por edhe mendjen tuaj, i dyti kontrollonte ekzistencën 
tuaj, që është më tolerante ndaj mendjes suaj. Mirëpo, 
këtu ekzistojnë edhe disa ndryshime të tjera. Në librin 
tim, “Fjalia e dytë”, unë e tregoj historinë e dy të burgo-
surve, dy gazetarëve që i dërguan një letër nga burgu në 
vitin 1978 Komitetit Qendror kundër diktatorit Enver 
Hoxha. Letra ishte arsyeja që shteti t‘i dënonte me vdekje 
dhe t‘i ekzekutonte. Në Çekosllovaki, një vit më parë, 
atëherë disidenti Vaclav Havel (udhëheqësi i Revolucionit 
të mëndafshtë, presidenti i fundit i Çekosllovakisë dhe 
i pari çek shën. i redakt.) që u dënua vetëm me dy vjet 
për shkak të Kartës 77, në të cilën kërkoi plotësimin e të 
gjitha parimeve për të drejtat e njeriut në atë shtet. Në 
të dy rastet ne po flasim për ndëshkim, frikësim, por siç 
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mund ta shihni nuk janë shumë të ngjashme. Sot, ju nuk 
mund ta imagjinoni që nëse dikush shkruan kundër një 
udhëheqësi autoritar, ai mund të dënohet si ata dy gaze-
tarë. Por është e sigurt që nëse udhëheqësi aktual qënd-
ron në pushtet falë oligarkëve dhe krimit të organizuar, 
vazhdon të kontrollojë drejtësinë dhe pjesën më të madhe 
të mediave (si në Shqipëri), gazetarët do të përballen me 
forma të tjera të ndëshkimit dhe kërcënimit, kryesisht 

duke parandaluar mbijetesën 
ekonomike, duke organizuar 
gjykime për shpifje ose fyerje, 
duke mos përjashtuar vrasjet 
mafioze që nuk kanë ndod-
hur deri më tani. Në disa nga 
shkrimet e mia, sistemin në 
të cilin jetojmë e quajta „reg-
jim mediatik“. Nëse regjimet 
e mëparshme e përdorën 
policinë për të kontrolluar, 
këto aktuale po i përdorin 
mediat.

LIRIA VS ÇMIMI: Hapësira për njerëzit me integritet, të 
cilët kanë guximin të mendojnë me mendjen e vet dhe 
të shprehin mendimet e veta publikisht, është shumë 
më e madhe në krahasim me të kaluarën komuniste, 
por kurrsesi mjaft e madhe. Të mendosh domethënë të 
vësh në pyetje vazhdimisht idetë e tua dhe të të tjerëve 
në lidhje me botën. Ky do të thotë dialog i vazhdueshëm 
me veten dhe të tjerët. Nëse ky dialog nuk ekziston ose 
ndërpritet, atëherë është vështirë të flasësh për të men-
duarit në këtë kuptim, dhe vetvetiu edhe për integritetin. 
Në regjim totalitar, dialogu është zëvendësuar me diktim 
të mësimeve të partisë në pushtet, udhëheqësit të saj. Për 
shembull, detyra e gazetarit ishte të propagandonte dhe 

Në disa nga shkrimet 
e mia, sistemin në të 
cilin jetojmë e quajta 

„regjim mediatik“. Nëse 
regjimet e mëparshme e 
përdorën policinë për të 

kontrolluar, këto aktuale 
po i përdorin mediat
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të parafrazonte udhëheqësin, 
jo të mendonte. Në autorita-
rizëm në të cilin po jetojmë, 
dialogu është zëvendësuar me 
atë që Markuze do ta quante 
„tolerancë shtypëse“. Njerëzit 
me frymë kritike kanë lirinë 
për të bërë pyetje, i bëjnë në 
publik, por sistemi i pushtetit 
i cili e kontrollon ekzistencën e shumicës që nuk men-
don nuk zhvillon dialog me ta, por i toleron, asimilon. 
Natyrisht, pragjet e tolerancës ndryshojnë nga një regjim 
autoritar në një tjetër.
Për fat të keq, gjatë 30 viteve të fundit nuk kanë qenë 
proces i forcimit të integritetit të njerëzve në Shqipëri. Për 
individin është vështirë, por në përgjithësi jetojmë në një 
sistem që nuk inkurajon integritetin, por e shkatërron. 
Krijon një njeri që nuk ka bindje, i cili nuk mendon. Dhe 
të mos mendosh do të thotë të mos marrësh përgjegjësi. 
Një person i tillë ia lë përgjegjësinë pronarit, shefit, guver-
natorit...
Në Shqipëri ka pak gazetarë, të cilët mendojnë me mendje 
të vet, dhe ndoshta edhe më pak janë ata që kanë guxim 
të thonë për çfarë mendojnë me kokën e vet për shkak të 
gjithë sistemit të mediave që është themeluar dhe që shër-
ben për të delegjitimuar mediat, përkatësisht kundërshta-
rin e kryeministrit, i cili, mori guxim që mediat t’i quajë 
“plehëra“. Lexuesi ose shikuesi televiziv mund të thotë se 
të gjitha (mediat) janë „plehëra“, këtë qëndrim mund ta 
pranoj. Por njeriu që ka luajtur rol kryesor në ndërtimin 
e sistemit mediatik që nga fundi i viteve nëntëdhjetë, kur 
u bë kryebashkiak dhe filloi të jepte leje ndërtimi për 
pronarët e mediave, është i fundit që do të duhej t’i quante 
„plehëra“.

Në autoritarizëm në të 
cilin po jetojmë, dialogu 
është zëvendësuar 
me atë që Markuze do 
ta quante „tolerancë 
shtypëse“
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Kërcënimet për ato që them dhe bëj gjithmonë vijnë nga 
burimet e ndryshme në përputhje me temat që unë kam 
prekur dhe, për fat të keq, janë pjesë e komunikimit dhe 
mënyrës së jetës në këtë shoqëri. Natyrisht, ndaj tyre 
duhet të ketë rezistencë, dhe rezistenca më e mirë është 
pikërisht ajo që kam thënë tashmë: ruajtja e integritetit, 
e cila është ruajtja e aftësisë për të menduar me kokë për 
gjëra, që në të njëjtën kohë e nënkupton mbrojtjen e lirisë 
personale. Pranimi i koncesioneve gjithmonë çon në një 
lloj skllavërie në fund të fundit, pavarësisht nga fakti se ju 
mund të bëheni materialisht më i pasur.
Një nga mënyrat më të rëndësishme për të ruajtur integri-
tetin është të investoni në idetë tuaja. Njeriu bën një përp-
jekje për të formuar besime të caktuara, disa mendime 
për botën, deri te të cilat ka ardhur përmes të mësuarit 
dhe që e ndryshojnë atë. Dhe për sa kohë që ky ndryshim 
është autentik dhe zhvillon botën tuaj, ai është shumë i 
rëndësishëm për ju dhe nuk mund të sakrifikohet lehtë. 
Në këtë kontekst, ajo që bën sistemi, mendoj se është e 
rëndësishme të theksohet, pikërisht është ajo që thuhet 
për ish-autoritarizëm/totalitarizëm - nuk krijon njerëz me 
bindje, por njerëz pa bindje, gjë që shkatërron çdo besim. 
Ky sistem funksionon që të mos ketë njerëz me bindje, i 
shkatërron ata. Pse? Sepse njeriu pa bindje është person 
me të cilin mund të manipulohet lehtë, ai që mund të 
përdoret më lehtë dhe gazetarët nuk përjashtohen nga kjo, 
për fat të keq.
Me fjalë të tjera, unë mund të them se, siç nuk mund të 
jemi të lirë nëse të tjerët nuk janë të lirë, kështu as ne nuk 
mund të kemi integritet nëse të tjerët nuk kanë integritet 
dhe ne jetojmë në autoritarizëm si një shumicë e pamen-
duar - domethënë njerëz pa integritet, të cilët mbizotëro-
jnë.
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> Predrag Nikoliq
Gazetar i Monitorit, anëtar i Bordit Kryesor  

të Unionit të Mediave të Malit të Zi.

Si të respektohen të drejtat në punë në Malin e Zi?

Shumë pak. Çdo gjë ligjërisht është rregulluar mjaft mirë, 
por në praktikë ende vlejnë ato sipas parimit – nëse ti 
nuk do të punosh ka kush të punojë. Më gëzon fakti që 
brezat e rinj kanë deri diku mundësi më shumë të zgjed-
hin, kështu që gjithnjë e më pak pranojnë të punojnë për 
paga shumë të ulëta, bashkë me mantrën e zakonshme se 
dikush i ka qerasur që u “ka gjetur” punë.

> Çfarë pasojash ka kjo për punën në media?

Edhe për media, si edhe për çdo gjë tjetër, nëse keni 
punonjës që nuk janë të kënaqur me paga, kushtet e 
punës, në pasiguri të vazhdueshme, ju nuk mund të prisni 
prej tyre që do të përpiqen shumë. E vërteta është se, 
punonjësit në media mund të kenë një dozë më të madhe 
entuziazmi nëse kanë pasion për punë në drejtim të 
zbulimit të një të vërtete të fshehur dhe punës në interes 
të publikut. Ndodh gjithashtu që gazetarët të shkruajnë 
për raste të shkeljeve të ligjit, duke përfshirë punën, dhe 
shpesh edhe ata vuajnë dhe heshtin për përvojat e veta.
Për ndonjë problem në parim flitet hapur, por në raste 
konkrete kryesisht njësoj heshtet. Pse njerëzit të flasin 
tepër kur që në fillim e dinë që nuk mund të ndryshojnë 
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asgjë ose shumë pak. Dhe sa më shumë që flitet dhe dis-
kutohet kundër kësaj, gjërat do të ndryshojnë më shpejt.

> Duke marrë parasysh se jeni aktiv në Sindi-
katën e mediave, për çfarë zakonisht ju drejtohen 
punëtorët e mediave?

Punonjësve në media Sindikata u bie ndërmend krye-
sisht kur ata largohen nga puna ose u kërcënohet se do t’i 
largojnë. Sindikata e ka shërbimin juridik, kështu që atyre 
u ofrohet ndihmë juridike. Në praktikën e deritashme të 
mediave punëtorët kryesisht kanë arritur që në gjykatë të 
dëshmonë të drejtat e tyre.

> A ka integritet në gazetarinë e Malit të Zi?

Natyrisht që ka. Fakti që ka pak, në këto kohë të trazuara, 
para dhe pas zgjedhjeve në Mal të Zi, kjo është çështje 
tjetër. Në Kodin etik thuhet që besueshmëria e gazetarëve 
dhe gazetareve bazohet në ndershmëri profesionale, 
integritet dhe njohuri. Më duket që ndershmëria dhe 
integriteti do të duhej të jenë edhe personale, përveç pro-
fesionale, por kjo nuk do të thotë. Integriteti është si edhe 
ndershmëria dhe njohuria, dhe të gjitha këto parime etike 
në gazetari, si edhe në profesionet e tjera, janë diçka për 
çfarë synohet. Fatkeqësisht, në kohë krize, kjo praktikë 
pak është lënë pas dore, ose pak më shumë, por ne kemi 
qenë dëshmitarë të shkrimeve të ndryshme pa ndonjë 
integritet dhe pa verifikim bazë të fakteve. Këto ndoshta 
janë sëmundje kalimtare të shoqërisë të cilat kurrsesi nuk 
po kalojnë me dekada të tëra.

> Pse mendoni që nuk ka mjaft?

Ekzistojnë disa arsye. Duke u nisur nga ajo që është the-
melore, ekonomike - gazetarët janë këtu, sa i përket satis-
faksionit financiar, të mos them në nivel të shitëseve në 
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supermarkete, që janë më të rrezikuarit kur është fjala për 
paga, përkatësisht punëdhënësit, por edhe klientët. Këto 
janë disa paga mesatare. Çdo gjë varet nga institucioni i 
mediave, redaktori, politikës 
redaktuese... Në fund, çdo gjë 
varet edhe nga gazetarët dhe 
nga qëndrimi i tij ndaj punës 
dhe profesionit me të cilin 
merret.
Ne kemi politika redaktuese 
që janë në anën e politikës, 
kombëtare dhe fetare. Këtu 
nënkuptohet që integriteti 
vihet në shërbim të propa-
gandës.

> Propaganda ka arritur nivele të reja me ardhjen e 
rrjeteve sociale. Sa është e mundur të ruhet  
integriteti në kohën kur lehtë mund të jeni në shë-
njestër dhe kur secili ka hapësirë që të publikojë 
çdo gjë, duke përfshirë edhe dezinformatat?

Është e mundur dhe kjo nuk është aq e vështirë, kur gaze-
tarët merren me punën e tyre. Mediat janë një gjë kurse 
rrjetet sociale janë gjë tjetër. Kjo gjithnjë e më shumë po 
bëhet kohë e rrjeteve sociale. Mirëpo, problemi është se 
të gjithë që janë në to janë gazetarë, shkrimtarë, analistë 
të politikës... Sa kjo është e arsyeshme dhe e besueshme 
është gjë tjetër.
Qoftë në letër ose në ndonjë formë tjetër, mediat do të 
mbijetojnë. Veçanërisht mediat të cilat insistojnë në nivel 
profesional, që i verifikojnë faktet, që i vënë informaci-
onet në kontekst të duhur. Edhe pse kjo duket në masë 
të madhe se kjo është kohë e rrjeteve sociale, disa media 
do të dalin nga kjo krizë dhe do të vazhdojnë të punojnë. 

Ne kemi politika 
redaktuese që janë 
në anën e politikës, 
kombëtare dhe fetare. 
Këtu nënkuptohet që 
integriteti vihet në 
shërbim të propagandës
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Gazetarët do të vazhdojnë të angazhohen në punën e tyre, 
siç bëjnë tani. Natyrisht, me disa ndryshime, duke iu përs-
htatur teknologjive të reja.

> A keni ardhur në situata të ndjeshme kur Ju 
është dashur të luftoni për të ruajtur integritetin 
tuaj?

Natyrisht, të gjithë kemi qenë në situata të tilla. Nga 
situata në redaksi, deri te situata me bashkëbisedues, me 
burime... Kjo shpesh është një vijë e hollë, madje edhe kur 
bëhet fjalë për marrëdhënie miqësore. Gjithmonë duhet 
të keni qëndrim, sepse atë që e nënshkruani është e juaja. 
Këtu nuk mund të ketë kompromis.
Problemi është se shumë gazetarë përmes shkrimit kanë 
vetëcensurë në përputhje me pritjet e politikës redakto-
riale dhe redaktorëve. Ka gjëra mbi të cilat nuk mund të 
tejkalohen.
Mali i Zi është mjedis i vogël, shumë prej këtyre burimeve 
dhe bashkëbiseduesve nga njëra anë dhe ana tjetër e sht-
resave shoqërore i njohim dhe thjesht njeriu mund të jetë 
mik dhe të njihet me dikë, por edhe më tutje nuk mund 
t’u besoni fjalëve të tij. Gjithçka duhet të verifikohet, sido-
mos të mos përmbushen pritshmëritë e bashkëbiseduesve, 
miqve.... 
Kjo është diçka me të cilën gazetarët ballafaqohen çdo ditë 
dhe çdo javë.
Këtu është edhe problemi i natyrës ekonomike, i cili është 
përgjithësisht i njohur dhe për të cilin filtet mjaft gjatë 
kohës së fundit. Deri më tani ky ka qenë edhe problem i 
pamundësisë që të arrihen informacionet, mbyllja e insti-
tucioneve, dhënia e informacioneve vetëm disa mediave, 
të cilat atëherë e publikojnë në mënyrë jokritike. Këtu 
është edhe ndryshimi i Ligjit për qasjen e lirë të infor-
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macioneve, i cili ka mjaft vrima. Shpesh nuk ka ekzistuar 
mundësia që të sigurohen të dhënat të cilët i kanë kërkuar 
dhe të cilat i kanë dashur 
gazetarët. Problemi më i 
madh është mbyllja e institu-
cioneve. 

> Çfarë është për Ju 
interesi publik?

Të gjithë duhet të punojnë në interesin publik, dhe të 
gjithë do të betohen se vdiqën duke vrapuar pas interesit 
publik. Në Kodin e etikës interesi publik është përkufizuar 
mirë – gazetari, përkatësisht gazetarja duhet të jetë vëz-
hgues kritik i bartësve të pushtetit shoqëror, politik dhe 
ekonomik kur raporton për ta në interes të publikut. Ky 
është një nga parimet themelore, dhe mirë është përkufi-
zuar, veçanërisht në shoqëritë e këtilla ku interesi publik 
është që të paralajmërohet dhe të tregohet ajo që pushteti 
nuk e bën, sepse bëhet fjalë për burime të përbashkëta, 
për paratë tona të cilat janë shpenzuar pa u kursyer.
Ne kemi pasur 30 vjet një pushtet. Ai tani ka ndryshuar. 
Ky interes publik do të mbetet i njëjtë. Ata të cilët kanë 
punuar në interes të publikut do të vazhdojnë të punojnë 
kështu edhe më tutje. Ata të cilët nuk kanë punuar në 
interes të publikut por kanë qenë në përdorim të mbro-
jtjes së shtetit, kishës ata edhe më tutje do të shkojnë në 
këtë drejtim. 

> A janë duke punuar mediat e Malit të Zi në inte-
res publik?

Varet cilat. Problemi më i madh është sepse interesi 
publik nuk është perceptuar më së miri në mendjen dhe 
praktikat e shumë njerëzve, kështu që për disa deri më 

Problemi më i madh 
është mbyllja e 
institucioneve 
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tani kjo ka qenë mbrojtja e arritjeve të regjimit, për disa 
kjo ka qenë mbrojtja e kishës.
Gjithçka që bëjnë pushtetarët, pesonalitetet publike, këtë 
publiku duhet ta dijë dhe të jetë korrigjues i asaj që edhe 
ata të korrgjohen, që ne, si edhe në këto zgjedhje edhe 
përmes presioneve të tjera të ndryshme, t’i korrigjojmë 
që të punojnë sa më shumë në interes të publikut, dhe në 
interes të qytetarëve, e jo për vete dhe për grupet tona të 
interesit.

> Ju punoni në gazetari të cilat kanë qenë në linjën 
e parë të mbrojtjes së profesionit në kohën e luf-
tës në Jugosllavi. A e keni ndjenën se kjo trashë-
gimi është vlerësuar mjaft?

Në gazetën Monitor kjo trashëgimi është trashëguar 
dhe po vazhdon me këmbëngulje për këtë. Sa i përket 
shoqërisë çfarë është tani, kjo trashëgimi nuk ka qenë 
veçanërisht e nevojshme, përveç në nivel shpesh të rremë 
retorik. Sa vlerësohet kjo trashëgimi flet fakti se statusi i 
të punësuarëve në Monitor si “armiq të popullit” nuk ka 
ndryshuar shumë që nga vitet nëntëdhjetë.

> A është ndjenja subjektive e punës së përdit-
shme në redaksinë e Monitorit që jeni në linjë të 
parë edhe sot?

Është e natyrshme që gazetarët të përpiqen që gjithmonë 
të jenë në linjën e parë, të përcjellin informacionet dhe të 
zbulojnë atë që është e fshehur. Eh, shumë prej tyre për-
piqen që gazetarët të mos jenë në linjën e parë të mbrojt-
jes dhe prej tyre të fshehin atë që opinioni duhet ta dijë. 
Kjo është hijeshia e këtij profesioni të cilin nuk e shijojnë 
ata që merren më shumë me marketing sesa me gazetari.
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> Dragana Pećo
Gazetare e Rrjetit për Hulumtimin e Kriminalitetit dhe 

Korrupsionit KRIK dhe rrjetit ndërkombëtar Organized 
Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). E mori 

një numër çmimesh ndërkombëtare dhe kombëtare, në 
mesin e të cilave është edhe çmimi për merita të shquara 

në gazetarinë hulumtuese të cilin e ndan Organizata e 
Mediave të Evropës Juglindore Media CEI/SEEMO dhe 

çmimi për etikë dhe guxim “Dushan Bogavac”.

> Kur themi integritet profesional, kjo do të thotë

Që çdo gazetar synon që ajo që bëhet publike të jetë e 
vërtetë;
Që t’u përmbahet të gjitha parimeve të profesionit; 
Që të respektohet rregulla e të dy palëve;
Që të kontaktohen të gjitha palët që janë të përfshira në 
hulumtim. Në rastin tim, kur unë jam duke bërë një his-
tori ndërkombëtare në të cilën gjenden rreth 20 kompani 
të huaja, është e rëndësishme t’i kontaktoni të gjitha këto 
kompani në mënyrë që të merrni një pamje më të plotë 
dhe më të besueshme; 
Të këmbëngulni për të vërtetën; 
Të mos punoni për interesat e askujt, të punoni vetëm për 
interesin e qytetarëve; 
Që çdo gjë të jetë e saktë dhe objektive; 
Asgjë nuk duhet të ndikojë që një gazetar të mos e bëjë 
këtë.
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> Cilat janë arsyet kryesore pse gazetarët heqin 
dorë nga normat profesionale?

Kurrsesi nuk mund të pajtohen me këtë që një nga 
shkaqet mund të jetë situata e vështirë financiare sepse 
gjithmonë mund të bësh ndonjë punë tjetër dhe të punosh 
me ndershmëri. Njeriu nuk ka pse të merret me gazetari 
për një pagë të ulët dhe jo të kënaqshme. Mundet për aq 
ose për më shumë të holla të merret me profesione në 
mënyrë të ndershme dhe që ta ketë ndërgjegjen e qetë. 
Nuk do të mund ta bëja këtë punë, nëse nuk e bëj profesi-
onalisht. Nuk do të mund të gjeja justifikime as në faktin 
se unë kam një kredi për një apartament, për të edukuar 
fëmijët e mi, çfarëdo qoftë. Atëherë, unë do të bëja diçka 
tjetër. Kjo është një nga arsyet, që po dëgjoj nga përvojat e 
të tjerëve, por nuk mund ta justifikoj.

> Shpesh jeni në shënjestër të sulmeve në rrjetet 
sociale. Sa ndikon kjo në punën Tuaj?

Kur bëhet fjalë për lajme të rreme ose tekste me idenë e 
përbaltjes, nëse jeni gazetar me integritet, me siguri ju 

do të mbroheni. Asgjë nuk 
mund të dëmtojë reputaci-
onin tuaj nëse e bëni punën 
në mënyrë profesionale. 
Problemi i vetëm është që 
juve ju merr më shumë kohë 
dhe energji është fakti që ju 
përpiqeni të shpjegoni çfarë 

në fakt është e vërteta. Lexuesit që e dinë kush jemi ne 
dhe çfarë bëjmë, çfarë publikojmë, në fund janë ata që 
për shkak të disa lajmeve të rreme për ne ose për punën 
tonë, që i shohin në web faqe, nuk do ta ndryshojnë 
mendimin për ne. Një gjë e ngjashme është me ankesat 

Asgjë nuk mund të 
dëmtojë reputacionin 

tuaj nëse e bëni punën 
në mënyrë profesionale
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që kemi marrë deri tani dhjetë herë e më shumë, si nga 
zyrtarët, ashtu edhe biznesmenët e tjerë, në mënyrë që të 
dinë se si kemi ardhur deri te disa informacione dhe që 
të na e marrin energjinë, kohën dhe të hollat për marrjen 
me ato procedura. Pra, që të sillemi nëpër gjykata dhe të 
mbrojmë atë që e kemi publikuar, dhe të cilën gjë e kemi 
verifikuar para publikimit, në vend që të merremi me vetë 
hulumtimet, gjë që është qëllimi i ekzistimit tonë. Është 
vështirë, sepse gjëra të tilla ka gjithnjë e më shumë. Në 
këtë baltë duhet të notoni dhe të dilni, dhe në fund këtë e 
bëni sepse e dini se keni të drejtë dhe që jeni duke e kryer 
punën tuaj siç duhet, vetëm që kjo thjesht merr energji.

> Përveç këtyre që përmendëm, cilat janë pro-
blemet më të zakonshme në kryerjen e punës së 
gazetarisë?

Janë disa. Kohët e fundit, është gjithnjë e më vështirë që 
të merren informacionet të cilat janë publike dhe të cilat 
publiku duhet t’i ketë në dispozicion publikisht. Unë jam 
duke folur për të dhëna, për disa çështje shtetërore, pro-
jekte, të cilat duhet të publikohen në faqet e internetit të 
institucioneve publike. Ne, për shembull, nuk e kemi parë 
se si duket koncesioni i Aeroportit të Beogradit deri më 
sot. Ju duhet të luftoni vite me radhë, të ankoheni, nëse 
keni fare kujt t’i ankoheni, sepse një organ shtetëror mund 
të mos i përgjigjet kërkesës Suaj për qasje në informacione 
me rëndësi publike. Në fund, ju duhet të kërkoni gjithçka 
përmes zyrës së Komisionerit, edhe pse është informacion 
publik.
Një nga problemet është dhe që ju duhen disa muaj, 
ndonjëherë deri në një vit derisa t’i gjeni informacionet që 
ju nevojiten. Për këtë Ju duhet shumë durim, qëndruesh-
mëri dhe këmbëngulje.
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Problem është se Ju mund të jeni në shënjestër, si në 
tabloidet e pro-regjimit, ashtu edhe të sulmoheni fizikisht 
në rrugë. Shumë herë, ne na ka ndodhur që tabloidet që 
janë nën kontrollin e regjimit në pushtet të nxjerrin lajme 
të rreme për ju, që në këto tabloide të njëjta të publikohen 
fotografi të cilat i bëjnë agjentët e Agjencisë për sigurim 
dhe informacion (BIA) në rrugë. Redaktori i KRIK-ut 
Stevan Dojçinoviç për shkak të fotografive të tilla e ka 
paditur gazetën Informer, kurse gazetarët e kësaj gazete 
vetë kanë thënë që këto fotografi i kanë marrë nga BIA.
Problemi është se dikush mund t’ju zë rrugën, siç i ka 
ndodhur koleges Bojana Pavloviqit, kur e kanë ndaluar 
dy persona të panjohur, janë prezantuar si policë, ia kanë 
marrë telefonin celular dhe kanë kërkuar që t’i fshijë 
fotografitë e birit të presidentit të Serbisë në shoqëri me 
njerëzit e afërm të Klanit Kavaç. Mund të ndodhë që 
të paraqitni kallëzim penal dhe që ky kallëzim penal të 
refuzohet.
Dhe nëse doni të merrni deklaratën më të thjeshtë nga 
ndonjë institucion, një pyetje konkrete për të cilën në 
botën normale telefonon dhe e merr përgjigjen në të 
njëjtën ditë, ju këtë nuk mund ta merrni këtu.
Ekziston një gamë e gjerë problemesh dhe pengesash për 
njerëzit që duan të punojnë profesionalisht në gazetari. 
Me pak fjalë, që të kërkoni përgjigje për pyetjet dhe nuk 
i merrni, që me muaj u dërgoni kërkesa institucioneve 
për gjëra të cilat do të duhej të jenë të disponueshme për 
publikun, gjithnjë deri te ajo që të jeni shënjestër e medi-
ave të pro-regjimit sepse askujt nuk i përgjigjet ajo që ju 
shkruani, përkatësisht dikush nuk dëshiron që në opinion 
të paraqiten informacione të rëndësishme.
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> Të merreni me gazetari hulumtuese, nga gjithçka 
që keni deklaruar, atëherë është sfidë serioze në 
Serbi.

E gjithë kjo me kohë është bërë pjesë integrale e punës 
– të kesh kujdes për atë se në cilën rrugë po ecën, kush 
janë njerëzit që kalojnë pranë, deri te ajo që kur uleni të 
pini kafe të shikoni kush është ulur në tryezën tjetër ose 
a do t’ju hyjë dikush në zyrë dhe t’jua marrë pajsijen dhe 
materialet ose t’ju hyjë në banesa private dhe t’jua përm-
bysë gjërat... Të gjitha këto janë të mundshme. Ju thjesht 
jetoni me këtë.
Nuk është aspak e këndshme, është stresuese dhe është 
bërë e përditshme, por është e frikshme që ne jemi në 
një situatë ku kjo gjë është bërë normale. Kjo është jeta e 
një gazetari në Serbi nëse ai e bën punën e tij në mënyrë 
profesionale.
Nga ana tjetër, është sfiduese. 
Unë e dua shumë këtë punë. 
Në Serbi është gjë e madhe që 
kjo është fushë e pashtershme 
për gazetarinë hulumtuese. 
Kudo që gjurmoni, mund të 
gjeni diçka interesante dhe të 
bëni një histori kërkimore.
Do t’ju jap një shembull. Shë-
tita nëpër qendër të qytetit, 
në një rrugë që ishte e tëra e 
gërmuar, vërejta disa paleta, buzinat që ishin përgatitur që 
të vendoseshin dhe etiketën në to. Në mbrëmje e verifi-
kova e kujt është kjo firmë dhe e pashë që një e katërta 
është në pronësi të Zvonko Veselinoviqit dhe të Milan 
Radojiçiqit, sundues në veri të Kosovës të cilët atje i kanë 
kërkuar për shkak të përzierjes në vrasjen e politikanit 

Në Serbi është gjë e 
madhe që kjo është 
fushë e pashtershme për 
gazetarinë hulumtuese. 
Kudo që gjurmoni, 
mund të gjeni diçka 
interesante dhe të bëni 
një histori kërkimore
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Oliver Ivanoviqit. U ktheva nga rruga dhe erdha dhe e 
shkrova lajmin, por me këtë dua të them që gjëra të tilla, 
në fakt, ka në çdo hap. Kudo që silleni ju shihni korrup-
sion, dhe nëse pak gërvishtni do të shihni lidhjet e thella 
të njerëzve në pushtet me struktura të caktuara kriminale. 
KRIK-u tashmë ka shkruar mjaft për këtë.
Gjë e mirë në këtë punë është që takoni aq shumë njerëz 
të mirë dhe cilësorë dhe shkoni në disa vende në të cilat 
nuk do të shkonit nëse nuk do të merreshit me ndonjë 
punë tjetër.
Do të ishte mirë që të inkurajohen sa më shumë që është 
e mundur të rinjtë. Më vjen mirë që dy vajza, të cilat janë 
ende në studime, te ne janë duke e bërë praktikën dhe 
duan këtu edhe të ndalen. Kjo më jep shpresë se ka njerëz. 
Nuk ka pse të ketë shumë, por dikush që e ndjen këtë, ka 
lindur për këtë, ai dikush do ta bëjë këtë punë pa marrë 
parasysh të gjitha gjërat.

> Ende nuk ka zgjidhje se kush ka hyrë befas në 
banesën Tuaj. A keni menduar ndonjëherë që çdo 
gjë që bëni nuk e vlen atë që po e përjetoni?

Po, kur e kam kuptuar se vetes po ia dëmtoj shëndetin dhe 
që puna është një nga arsyet. Atëherë kam menduar që 
nuk dua që kjo të ndikojë në mua në këtë mënyrë. Kur më 
është thyer banesa, është dukur që asgjë kurrë nuk do të 
zgjidhet. Kaluan tri vjet nga ajo kohë dhe ende nuk dihet 
kush e bëri këtë, por mua më kaploi inati. Nëse ideja ishte 
të më frikësonin, të mos merrem më me këtë punë, atë-
herë i thashë vetes: „Nuk do t’ua lejoj që të arrijnë këtë“.
Shpesh më pyesin njerëzit se si është ndjenja kur zbulon 
diçka, e publikon, dhe asgjë nuk ndryshon. Nuk them se 
në këtë kuptim e kam humbur vullnetin, se nuk dua ta bëj 
këtë, por më ka ndodhur që të më shkoj ndërmend. Kur 
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kolegët e mi më rekomanduan që të shkoj jashtë shtetit 
për një kohë, e kam kuptuar se kjo gjë është e pakuptimtë, 
sepse unë edhe atje do të shikoj se çfarë po ndodh në 
Serbi.
Kur flas me kolegë të moshuar që merren me këtë për 
dekada dhe duke e ditur se çfarë pune është kjo në përgjit-
hësi, nuk e kam njësoj. Thjesht mendoj se si atyre ua kam 
lakmi që punojnë këtë punë 20 ose 30 vjet.

> A e keni mbështetjen e mjaftueshme?

Po. E ndjej se e kam mbështetjen e redaksisë, të redaktorit, 
kolegëve dhe të redaksive të tjera jashtë shtetit. Kjo do të 
thotë shumë. 

> Si është të bësh punën e gazetarisë në një vend 
ku sulmet dhe vrasjet ndaj gazetarëve mbeten të 
pandëshkuara për momentin?

Kjo është e frikshme kur ne e shohim sesa sulme fizike 
dhe verbale ka ndaj gazetarëve dhe gazetareve. Kur e 
shohim që rastet e më shumë dekadave prapa ende nuk 
janë zgjidhur, që nga gjykimet gati po bëhen farsë para 
syve tanë, e shohim që nuk ekziston vendosmëria që këto 
raste të zgjidhen. Është e tmerrshme. Ne, duke dëgjuar 
për këtë vite me radhë, dhe kur ia shtojmë edhe këtë që 
po na ndodh sot, gati jemi mësuar me kërcënime dhe që 
më parë e dimë që ato raste nuk do të zgjidhen asnjëherë. 
Mund të ndodhë që dikush t’ju dërgojë mesazh kërcënues 
në rrjetet sociale dhe që asgjë nuk do të fillojë sipas dety-
rës zyrtare. Mirëpo, ne kemi pasur kërcënime me vdekje 
në rrjetet sociale, që i bëjmë, por asgjë nuk ndodh, ja, në 
disa raste tashmë me vite. Edhe pse edhe vetë e kemi bërë 
hulumtimin, i kemi përdorur shkathtësitë tona në gaze-
tari hulumtuese që të mësojmë kush janë ata njerëz që na 
janë kërcënuar në rrjetet sociale, dhe të gjitha dëshmitë ia 
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kemi dorëzuar policisë – asgjë nuk ka ndodhur. E tmerrs-
hme është kur diçka ndodh dhe ju e raportoni, dhe që më 
parë e dini që fare nuk do të zgjidhet. Çfarë është edhe më 
tragjike, kush e di sa raste ka në mbarë Serbinë që kolegët 
tanë përjetojnë situata të ngjashme, por nga frika fare nuk 
i paraqesin, heshtin. Solidariteti është gjithashtu shumë i 
rëndësishëm në këtë punë.
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> Vesna Rajkoviq 
Nenadiq

Gazetare shumëvjeçare e agjencisë Beta, redaktore në 
televizionin Atlas dhe në portalin Analitika. Për momentin 

është e punësuar në Institut për media në Mal të Zi.

> Si ka qenë beteja Juaj për ta ruajtur integritetin?

Kam punuar në media të ndryshme, profile të ndryshme, 
edhe në Serbi edhe Mal të Zi. Duke punuar si korrespo-
dente për mediat e huaja, nuk isha në situatë ku duhej të 
luftoja për të ruajtur integritetin tim personal.
Në mediat që kam punuar, gjithmonë ekziston ai kufi të 
cilin të gjithë duan ta kapërcejnë për të rrezikuar integri-
tetin tuaj. Unë luftova dhe shpresoj se arrita që përmes 
punës sime të ndershme të mos e kaloj këtë kufi. Kjo do 
të thotë që unë në çdo media ku kam punuar jam përp-
jekur t’i respektoj standardet dhe kodet e gazetarisë dhe 
rregullat bazë të gazetarisë. Dikur rregull bazë e gazetarisë 
ishte të kesh minimum dy burime dhe dy faqe. Ju dëgjoni 
sot - për çfarë të nevojitet ajo faqja e dytë? Teksti mund të 
shkruhet gjithmonë me një faqe.
Unë u përpoqa, duke ndjekur rregullat themelore të 
gazetarisë, të ruaj integritetin tim personal. Edhe kur isha 
në situatë kur dikush që ishte hierarkikisht mbi pozitën 
time të më bënte ndonjë pyetje, përsëri u jam përmbajtur 
rregullave. Le ta shohim këtë tekst dhe të shohim se çfarë 



>>190

kam bërë gabim në profesion dhe etikë, dhe nuk e kam 
fare problem që ta korrigjoj, nëse më bindni të kundërtën.
Unë kisha një vendim jashtëzakonisht intim dhe personal 
– ekzistojnë disa gjëra mbi të cilat nuk mund të kapërcesh, 
por nuk mund të jepni dorëheqje për çdo gjë. Ne jetojmë 
nga kjo punë, ne jemi në treg. Dhe pastaj i thashë vetes: „ 
Mirë, nëse ti nuk do ta nënshkruash këtë, nënshkrimi yt 
nuk shkon. Do të nënshkruajë ai që sipas kierarkisë është 
më lart“. E po, kjo ishte lufta ime për integritet personal.

> Nëse e dimë me çfarë sfidash përballet gazetaria 
sot, a është e mundur të ruhet integriteti në këtë 
profesion në rrethanat e përmendura?

Kjo po bëhet gjithnjë e më sfiduese, veçanërisht në por-
talet që po bëhen më me ndikim. Ekziston një vijë e hollë 
midis rrjeteve sociale dhe portaleve. Po përshkruhen 
informacionet. Në mediat e shkruara, veçanërisht në tele-
vizion dhe në gazetarinë e radios, ka shumë më pak gjëra 
sepse artikulli kalon përmes të paktën dy-tri palë duarësh.
Në portale ky është problem i madh. Punon një numër i 
vogël i njerëzve, bëjnë punë të madhe, dhe nuk nënshkru-
hen nën tekste. Aty nuk keni shumë gazetarë me reputa-
cion. Në shumicën e portaleve nuk e dini kush punon, si 
quhen gazetarët. Është shumë me rëndësi të nënshkruash 
atë që e bën. Njerëzit punojnë dhe shkruajnë më ndryshe 
kur u paraqitet emri sesa kur këtë e ka publikuar „portali“, 
redaksia“. Në situatë të tillë, kur ata po ndjekin klikimet 
dhe lexueshmërinë, të cilat ua imponojnë reklamuesit nga 
të cilët jetojnë, është shumë vështirë të kristalizohet ndi-
kimi i rrjeteve sociale. Mendoj se është i papranueshëm 
transferimi i përmbajtjes nga rrjetet sociale pa kontrolle 
shtesë, edhe nëse ato janë faqe zyrtare. Kontrollet shtesë 
kërkojnë njohuri dhe kohë, dhe kjo është ajo që mungon 
në portale.
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> Integriteti në gazetari - çfarë është ky për Ju?

Unë mendoj se integriteti në media është çështje e perso-
nalitetit dhe që është thellësisht i lidhur me njohuri dhe 
profesionalizëm. Çfarë kjo domethënë realisht? Besoj 
se një gazetar mund të ruajë integritetin e tij personal 
pavarësisht në cilat media punon, qoftë në të ashtuquaj-
turat media të pro-regjimit ose pro-opozitës. Varet nga 
njohuritë e gazetarisë varet si do të punosh, si do të jenë 
tekstet e tuaja. Kështu e përjetoj unë integritetin. Ju mund 
të punoni në media më të lira, por nuk keni integritet per-
sonal dhe bëni vetëm atë që e kërkojnë nga ju redaktorët 
dhe pronarët.
Për mua, integriteti është njohuri personale dhe profesi-
onalizëm personal. Nëse nuk jeni të sigurt në njohuritë 
tuaja, nga gjërat zyrtare, nga ato që kanë të bëjnë me 
zanat, deri te reflektimi, arsimi dhe guximi personal, ju 
nuk keni integritet.
Gjithnjë e më pak ka integritet dhe kjo gjë është problem. 
Në mediat malazeze, zakonisht punojnë njerëzit që dinë 
pak, të cilët vijnë nga fakultete ku nuk kanë marrë njo-
huri, të cilët janë të bindur dhe të dëgjueshëm sepse nuk 
dinë, që nuk kanë arsimim bazë dhe njohuri themelore. 
Problemi kryesor i mediave 
dhe i integritetit në gazetari 
është ky.
Nëse keni dikë që di shumë 
pak, paguhet shumë pak, 
nuk mund të prisni që ai të 
kundërshtojë pronarin ose 
redaktorin kur ai shkruan një 
tekst.

Nëse keni dikë që di 
shumë pak, paguhet 
shumë pak, nuk mund 
të prisni që ai të 
kundërshtojë pronarin 
ose redaktorin kur ai 
shkruan një tekst
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> Cilat janë pasojat e një qasjeje të tillë?

Pasoja e gjithë kësaj janë faktet - në media pagat janë 
tmerrësisht të ulëta dhe presione të cilat nuk janë direkte 
por të sofistikuara. Ju rrallë do të gjeni një redaktor në 
media i cili do të thotë drejtpërdrejt që nuk guxoni të 
shkruani një gjë, por do të krijojë një ambient që ju do 
ta dini saktësisht se çfarë ju lejohet të bëni dhe çfarë nuk 
lejohet të bëni. Pas një numri të caktuar vitesh, filloni të 
mendoni si redaktorë. Ky është problemi kryesor. Dhe 
ky lidhet drejtpërdrejt me njohuritë, guximin dhe atë 
që quhet integritet personal në media. Ju keni gazetarë 
që janë të dëgjueshëm sepse ata fillojnë të mendojnë si 
redaktorë dhe pronarë. Ju me kohë filloni të bëni atë që 
presin të bëni, sepse jeni i paguar dobët dhe i vetëdijshëm 
për mjedisin në të cilin punoni, presionet që janë politike, 
për momentin ato janë më ekonomike sepse vijnë nga 
reklamuesit, kompanitë e mëdha të telekomunikacionit 
dhe zinxhirët e shitjes me pakicë, të cilët mendojnë se për 
shkak të reklamës prej 200 eurosh kanë të drejtë të redak-
tojnë ndonjë media. Dhe kjo shumë shpesh ndodh nën 
kërcënimin e tërheqjes së reklamave dhe vënies në pyetje 
të qëndrueshmërisë së mediave.
Luajaliteti nuk do të thotë të jesh besnik ndaj profesionit 
por redaktorit, pronarit, fuqisë ekonomike ose politike që 
qëndron pas medias. Mediat nuk kanë nevojë për gazetarë 
që mendojnë me kokë të vet, por me kokë të pronarit.

> Cilat janë problemet më të zakonshme në kryer-
jen profesionale të punës?

Kryesor është faktori ekonomik dhe njohuritë e pamjaf-
tueshme e gazetarëve. Unë mendoj se njerëzit më të mirë 
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në gazetari po largohen, dhe 
askush nuk po merret seri-
ozisht me këtë. Një shoqëri 
pa media nuk mund të 
funksionojë. Tregu i mediave 
malazeze do të lëshojë britma 
vajtuese për media serioze.

> Kur thoni se njerë-
zit po largohen nga 
mediat, çfarë pasojash 
shkakton kjo?

Pasoja të mëdha për shoqë-
rinë në tërësi, jo vetëm për 
profesionin. Kur fillova të merresha me këtë punë, para 
më shumë se 20 vjetësh, ky ishte ende një profesion i 
respektueshëm. Si gazetare e re, kisha pagë më të lartë se 
një gjyqtare e gjykatës themelore. Puna ime vlerësohej. 
Sot, më të mirët po përballen me barrën e krizës ekono-
mike dhe me presione të mëdha, orë të papërcaktuara të 
orarit të punës. Dhe çfarë fitoni? Të rinjtë në gazetari që 
punojnë për paga të ulëta dinë shumë pak, kryesisht janë 
të paarsimuar dhe nuk janë të gatshëm të mësojnë. Me ta 
është lehtë të manipulohet. Pronari i mediave e ka lehtë të 
kërkojë dhe të marrë çfarë të dojë.

> Ku është zgjidhja? A ekziston?

Po të më kishit pyetur dy-tre muaj më parë do të thosha 
që nuk ka. Sot mendoj që ka hapësirë për gazetari seri-
oze. Me propaganda dhe dezinformata kemi rënë pos-
htë. Mendoj se disa njerëz e kanë kuptuar që me TV 
Pink (televizioni sensacional rajonal) dhe me emisionin 

Unë mendoj se njerëzit 
më të mirë në gazetari 
po largohen, dhe askush 
nuk po merret seriozisht 
me këtë. Një shoqëri 
pa media nuk mund të 
funksionojë. Tregu i 
mediave malazeze do të 
lëshojë britma vajtuese 
për media serioze
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Kooperativa (reality show) nuk mund të demokratizo-
het shoqëria. Unë mendoj se ka vetëdije të mjaftueshme 
sepse kemi rënë në fund dhe tani mund të bëhet vetëm 
më mirë. Unë mendoj se edhe vendimmarrësit këtë do ta 
kuptojnë, por edhe bashkësia ndërkombëtare do të tregojë 
interesim për këtë.

> Pse Ju është kthyer optimizmi?

Kjo është një pyetje shumë e mirë dhe e vështirë. Ta sak-
tësoj. Nuk mendoj se shumica e re qeveritare do të tregojë 
më shumë mirëkuptim për lirinë e fjalës dhe për gazeta-
rinë (Në Mal të Zi, në zgjedhjet në qershor 2020, erdhi 
deri te ndërrimi i pushtetit, shën. i red.). Përkundrazi, 
çdo gjë që kanë bërë gjatë këtyre 40 ditëve e dëshmon të 
kundërtën. Por unë mendoj se në pjesën e profesionistëve 
ka të tillë që e kuptojnë se kështu nuk është më e mundur. 

Se duhet t’i kthehemi ta res-
pektojmë kodin dhe parimet 
themelore të profesionit. Disa 
nga gazetarët më të mirë nuk 
po merren  më me këtë punë 
sepse nuk ka media në të cilat 
mund ta bëjnë këtë punë me 
ndershmëri. 
Në Malin e Zi, nuk keni një 
medium në të cilin mund të 

lexoni informacione objektive. Qytetarët e shohin këtë. 
Nuk duhet të nënçmohen aq dhe të mendohet se ata janë 
të entuazmuar me Kooperativën dhe me “kooperativat” 
e tjera në media. Dhe mendoj se do të rritet nevoja për 
gazetari të denjë. Si është gjendja në media më së miri 
dëshmon çdo raport i Komisionit Evropian. Mendoj se 

Disa nga gazetarët më 
të mirë nuk po merren  

më me këtë punë sepse 
nuk ka media në të cilat 

mund ta bëjnë këtë punë 
me ndershmëri
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ata janë të gatshëm të financojnë trajnime të ndryshme në 
mënyrë që të përmirësohet gjendja.

> Mali i Zi është një nga vendet e pakta në rajon 
në të cilin janë arrestuar krijuesit dhe bartësit e 
lajmeve të rreme. Si e shikoni këtë?

Plotësisht pajtohem me qëndrimin e ombudsmanit mala-
zes për këtë çështje. Do ta citoj: „ Disa shembuj në Malin 
e Zi kanë treguar që është kuptuar gabim fuqia e shtetit 
në kontrollimin e lirisë së fjalës dhe sinqerisht shpresoj 
që gjykatat do t’i korrigjojnë kufizimet dhe procedurat në 
disa raste për të cilat procedurat po vijojnë, e të cilat të 
paktën janë të diskutueshme nga pikëpamja e aplikimit të 
standardeve të konventës.”
Do të shtoja edhe diçka tjetër. Këtu gazetarët dhe qytetarët 
janë arrestuar me akuza se e kanë shqetësuar publikun 
dhe kanë përhapur panik. Kjo është gjë absurde, sepse si 
do ta vërtetoni se unë, për shembull, kam qenë e shqetë-
suar për shkak të atij lajmi. Nga ana tjetër, shumë media 
ose media të rreme po përhapin lajme të rreme, po fyejnë, 
po shpifin. Konsideroj se jemi duke paguar haraçin e 
dekriminalizimit të parakohshëm të shpifjes, që si shoqëri 
nuk kemi qenë të gatshëm për këtë hap. Sepse tani krye-
sisht mbetet të ndërmerrni procedurë qytetare të padisni 
ndonjë media dhe të merrni kompensim të vogël parash.
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> Nazim Rashidi
Redaktor në Televizionin ALSAT. Më parë ka punuar për 

BBC. Drejtues i organizatës joqeveritare „Diversity Media 
Production“, e cila merret me trajnime për gazetarë dhe 

gazetare dhe aftësimin e të shkruarit për media. E udhëheq 
emisionin politik „Programi 200“, i cili është unik në 

Maqedoninë e Veriore, sepse është në dy gjuhë – në gjuhën 
shqipe dhe maqedonase.

Për mua ka qenë sfidë të bashkohet publiku në Maqe-
doninë e Veriut. Po them në shumës sepse është i ndarë, 
dominon publiku maqedonas dhe shqiptar. Për këtë emi-
sioni përkthehet gjithmonë dhe e përgatis në të dy gjuhët, 
por ndonjëherë edhe në anglisht.
Ka qenë shumë vështirë të përgatitet derisa ishte në push-
tet VMRO-DPMNE, sepse qëllimi i tyre ishte që ta mba-
nin publikun e ndarë. Ata e dinin që shumica e popullatës 
shqiptare në Maqedoninë e Veriut nuk voton për ta, 
prandaj për ta nuk kishte rëndësi që të kishin media edhe 
në gjuhën shqipe. Nga ana tjetër, publiku maqedonas 
pothuajse nuk di shqip, kështu që për ta kjo ishte ideale. 
Mirëpo, as televizioni në të cilin punoj por as unë nuk 
kemi pranuar një shpërndarje të tillë të forcave, por edhe 
reagimi në emision i përgënjeshtroi, sepse publiku vinte 
për shkak të gazetarisë së mirë, informacioneve të verifi-
kuara, e jo për shkak të përkatësisë kombëtare.
Unë mendoj që reagimi i publikut e habiti edhe vetë 
VMRO-DPMNE, gjë që e detyroi Nikola Gruevskin 
(ish-kryeministër në arrati shën. i redakt.) të vijë në 
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intervistë, gjë që ishte gjë e rrallë. Pas disa vjetësh pranoi 
të vinte në media që e përcillnin punën e qeverisë së tij në 
mënyrë kritike, me qëllim që t’i amortizonte disa qënd-
rime. Sot, me ndryshmin e pushtetit, raporti është më 
korrekt. Më nuk ka deklarata të ndryshme dhe qëndrimet 
e politikanëve për njërin ose publikun tjetër, të ndarë 
në bazë të gjuhës. Pra, nëse sadopak i kemi kontribuar 
kohezionit dhe vlerave të përbashkëta, ne kemi bërë diçka 
pozitive.
Kjo është e rëndësishme për shoqërinë në vendin tonë, 
sepse shkaqet e menaxhimit të keq dhe korrupsionit nuk 
duhet të fshihen pas gjuhës.

Gjuha është e rëndësishme, 
për shqiptarët është një 
nga bazat e identitetit, por 
gjithashtu është mjet komu-
nikimi. Ndonjëherë nga pikë-
pamja e gazetarisë duhet të 
theksojmë se profesionalizmi 
është i rëndësishëm për atë 
që themi, e jo në cilën gjuhë e 
themi një gjë.
Mirëpo, meqenëse opinioni 

është i ndarë sipas gjuhës, dhe me këtë edhe në aspektin 
etnik, kemi paragjykime për atë që është publikuar nga 
kjo pikëpamje. Raporteve dhe analizave shpesh u jepet 
peshë etnike për shkak të kombësisë së gazetarëve, dhe jo 
për shkak të informacionit që e publikon. Për shembull, 
sot nuk ekziston asnjë gazetar shqiptar që punon për 
mediat maqedonase, e aq më pak të jenë redaktorë ose 
kryeredaktorë. Kjo është një sfidë shtesë për mua, si të 
mbledh publikun.

Ndonjëherë nga 
pikëpamja e gazetarisë 
duhet të theksojmë se 
profesionalizmi është 
i rëndësishëm për atë 
që themi, e jo në cilën 
gjuhë e themi një gjë
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> Si ishte të merresh me gazetari gjatë qeverisjes 
së VMRO-DPMNE?

Gazetarët në Maqedoni kanë treguar integritet gjatë viteve 
të regjimit gjysmë-autoritar. Në atë kohë, mediat kaluan 
nëpër situata të ndryshme dhe gjendeshin nën presione 
të mëdha. Disa gazetarë dhe gazetare, si edhe mediat, u 
ndihmuan qytetarëve që të ballafaqoheshin me regjimin. 
Kjo nuk mund të mohohet kurrsesi. Disa gazetarë morën 
kërcënime të drejtpërdrejta, organizuan fushata me 
qëllim që t‘i poshtëronin. Tërë redaksia ishte nën presion. 
U mbyllën mediat që raportoni në mënyrë kritike për 
qeverinë. Redaktorët dhe pronarët e mediave i zëvendë-
suan me redaktorë të tjerë, më pas ndryshoi edhe politika 
redaktuese e këtyre mediave. Televizionet e rëndësishme 
i ndëprenë emisionet debatuese. Profesioni i gazetarëve 
ishte plotësisht i degraduar.

> A është pozicioni i gazetarëve më i mirë sot?

Sot, punonjësit e mediave, përveç që janë nën presion 
që do të mbyllen institutet e mediave në të cilat punojnë, 
përballen me dy situata, pra dy sfida.
E para është kultura e jotransparencës së atyre që janë 
në pozicione drejtuese. Ajo ka qenë e pranishme për një 
kohë të gjatë. Nga kjo duhet të hiqet dorë. Politikanët 
dhe institucionet shtetërore duhet të kuptojnë rëndësinë 
e transparencës dhe llogaridhënies. Ne kemi pasur raste 
kur institucionet i thërrisnin kolegët dhe u bënin presion, 
madje edhe përmes titujve në gazeta.
Një situatë tjetër është se politikanët përmes rrjeteve soci-
ale po përpiqen ta shkatërrojnë besueshmërinë e gaze-
tarëve tanë, duke përdorur fyerjen, duke shkruar se ata 
janë gazetarë të korruptuar të cilët i paraqesin pikëpamjet 
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e tyre për çështje të caktuara, të cilat nuk janë në favor të 
këtyre politikanëve.
Ky është një fenomen i ri dhe ndoshta nuk ndikon në 
gazetarë ashtu siç kanë ndikuar kërcënimet që vinin në të 

kaluaren, kur ishin nën një 
lloj tjetër të presioneve dhe 
kur ishin të brengosur për 
jetën e vet, por gjithsesi është 
barrë serioze për Demokra-
cinë. Nëse zhduket besuesh-
mëria e gazetarëve, nuk do të 
mbetet asgjë në shoqëri në të 
cilën njerëzit do të mund të 
besonin.

> Kur tashmë po e përmendim përdorimin e rrje-
teve sociale që disa gazetarë, të cilët janë halë në 
sy për pushtetin, duan t’i diskreditojnë, në çfarë 
mase është e mundur të ruhet integriteti nën pre-
sione të tilla?

Tani për tani pak kush mendon për këtë temë - për mën-
yrat për të cilat degradohet besueshmëria e gazetarëve të 
caktuar dhe çfarë roli kanë rrjetet sociale lidhur me këtë. 
Besoj se kjo është pjesë e kulturës sonë politike dhe se 
strukturat politike dhe mediat do të duhej të flisnin dhe të 
punonin së bashku për të zgjidhur këtë problem.
Duhet pasur parasysh se gazetarët nuk mund të mbrojnë 
veten me asgjë tjetër përveç me punën e vet. Ata gazetarë 
që kanë fituar respekt dhe besueshmëri me punën e tyre 
tregojnë vetëm se një punë e mirë dhe e bërë në mënyrë 
profesionale është një mbrojtje e përsosur ndaj gjithçkaje.
Mirëpo, kur ndodhin sulme të tilla, rezultati është mjaft 
i keq - jo vetëm për gazetarë dhe institute të mediave për 

Nëse zhduket 
besueshmëria e 

gazetarëve, nuk do të 
mbetet asgjë në shoqëri 
në të cilën njerëzit do të 

mund të besonin
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të cilat ata punojnë, por edhe për pamjen e përgjithshme 
politike dhe parimet demokratike. Sa më shpejt që e 
kuptojmë dhe e dallojmë këtë, aq më shpejt publiku do të 
bëhet më i kujdesshëm.
Mbrojtja më e mirë kundër sulmit është t‘u përmbahemi 
normave profesionale.

> Përveç sulmeve përmes rrjeteve sociale, me 
çfarë problemesh të tjera përballen ende gazetarët 
në Maqedoni?

Me media fantazmë online të cilat janë përdorur për të 
sulmuar disidentët. Filluan të shfaqen lloje të ndryshme të 
mediave në internet – lajmet news, web faqet në Face-
book për të cilat askush nuk di asgjë, portalet pa emër 
të pronarit. Askush nuk e di se kush qëndron pas përm-
bajtjes së botuar. Këto media u përdorën për ndjekje - jo 
vetëm gazetarët, por edhe për disa politikanë, dhe ishte e 
qartë sipas njerëzve që ishin shënjestër kë po përpiqeshin 
të mbronin në kontekstin politik. Mirëpo, duke shkruar 
se gazetarë të caktuar ishin të korruptuar, duke thënë të 
pavërteta, ata arritën të vinin në dyshim besueshmërinë 
e gazetarëve. Kjo praktikë ka ekzistuar gjatë qeverisë së 
mëparshme, por si “mjet“ po e përdorin edhe tani struk-
turat e ndryshme politike. Sidomos para zgjedhjeve.
Korrupsioni është problemi më i madh në shoqërinë 
tonë dhe ato synuan të reduktojnë gazetarinë në të - një 
aktivitet korruptiv. Kjo është me të vërtetë e neveritshme, 
veçanërisht për të gjithë ata gazetarë që janë profesionistë, 
por siç thashë më parë, nëse e përjashtojmë aspektin per-
sonal, është shumë keq edhe për pamjen gjithpërfshirëse, 
për demokracinë tonë. Ky është vetëm një shembull i 
një prej problemeve me të cilat përballemi. Në vend të 
zbulimit të skandaleve dhe raportimit për temat aktuale, 
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gazetarët duhet të harxhojnë energji që ta bindin opini-
onin se nuk janë të korruptuar ose që janë duke e kryer 
punën e vet profesionalisht.
Një gjë tjetër është pamundësia që të sigurojnë informa-
cione që do të duhej të jenë në dispozicion të publikut. 
Zakonisht duhet të prisni shumë kohë që t’i merrni ato, 
dhe kur t‘i merrni, ato mund të jenë jo të plota.
Këto dy probleme janë më të rëndësishmet në Maqedoni 
sot. Natyrisht, ka pasur dhe do të ketë presione dhe kërcë-
nime të drejtpërdrejta kur gazetarët shkruajnë për tema të 
caktuara që janë, të them, më delikate.

> A keni qenë në situatë të rishqyrtoni normat 
profesionale ?

Unë do t‘ju tregoj situatën që më ka ndodhur para disa 
vjetësh. Këto janë portale fantazmë. Ato u shfaqën në 
periudhën parazgjedhore dhe më etiketuan në bazë të 
fesë, duke u përpjekur të tregonin që për këtë arsye jam 
gazetar më i keq dhe që nuk jam profesionist. Ne angaz-
huam juristë dhe pas një kohe të gjatë e identifikuam pro-
narin. Ishte një person që kishte regjistruar një numër të 
madh të këtyre web faqeve fantazmë, të cilat, siç mësuam 
më vonë, ishin të lidhura me një parti të caktuar politike, 
e cila nuk ishte në pushtet në atë kohë. Shumë vite më 
vonë, disa njerëz të afërt me këto struktura politike, duke 
marrë parasysh se jetojmë në një vend të vogël, më thanë 
që përfaqësuesit e kësaj partie politike kanë menduar që 
unë e mbështet obsionin tjetër politik.
Kur u përpoqa që këtë problem ta zgjidh në mënyrë 
ligjore, u bllokova, zbulova se disa web-faqe ishin të reg-
jistruara jashtë shtetit. Sikur një aktivist të mos “ma kishte 
pranuar” këtë, nuk do të mund t’i konfirmoja zbulimet e 
mia. Megjithatë, në mënyrë ligjore nuk pata sukses të filloj 
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procedurën për një subjekt që nuk është i regjistruar në 
Maqedoninë Veriore, edhe pse në të vepron.
Ka shembuj të procedurave gjyqësore, por ato u referohen 
më shumë personave të veçantë që kanë nxjerr në media 
gënjeshtra dhe ofendime.
Sot, kur ne jemi duke e bërë këtë intervistë, ende po 
ballafaqohemi me situata që nëse lajmet nuk janë në favor 
të politikanëve, ata menjëherë përmes rrjeteve sociale 
përpiqen t’i etiketojnë gazetarët dhe ta nënçmojnë punën 
e tyre. Ata mendojnë se nëse janë arrogantë, mund t’i 
mbulojnë lajmet që nuk janë në favor të tyre.
Në këtë mënyrë e shkatërrojnë qëllimin e vet, por gjithas-
htu edhe integritetin, sepse siç të gjithë e dimë – nëse je 
në opozitë mund të bëhesh parti në pushtet dhe anasjel-
ltas, por më vonë do të duash që të gjitha këto kanale të 
informacionit, gazetarët, mediat të jenë në anën tënde. 
Për këtë arsye, po e përsëri, është shumë me rëndësi që të 
punohet në kulturën politike dhe t’i kuptosh vlerat theme-
lore të demokracisë.

> A punojnë mediat maqedonase për interes 
publik?

Unë besoj se po dhe se ka institute mediatike me besues-
hmëri që e marrin seriozisht këtë çështje. Ekziston nevoja 
për të punuar për edukim të përgjtihshëm për rëndësinë 
e platformave online dhe për mënyrat për të cilat njerë-
zit marrin informacione, më së shumti për shkak se një 
numër i madh i këtyre mediave online janë shumë prob-
lematike, dhe sidomos ato për të cilat nuk i kemi infor-
macionet themelore. Mendoj që në këtë kontekst, duhet të 
flasim për interesin publik përmes mediave tradicionale 
(televizioni, radio, gazetat) dhe mediat në internet dhe ta 
gjejmë mënyrën si të vendoset rendi nën zonën onlajn. 
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Nuk jam nga ata që cilët mendojnë se duhet të ketë kont-
roll ose presion ndaj mediave online, për shkak se demok-
racia nuk lejon gjëra të tilla, por në këtë kontekst njerëzit 
duhet të dinë se cilat web faqe raportojnë profesionalisht, 
kështu që më vonë të mos ketë dilema për mënyrën sipas 
së cilës publikohen informacionet e caktuara.

> Përmes ligjëratave jeni në kontakt me kolegët 
e rinj. A është pikëpamja e tyre për profesionin si 
pikëpamja Juaj kur keni filluar të merreni me këtë 
punë? 

Për fat të keq, jo. Në kohën time, modelet e gazetarisë 
ishin media kryesore në botë. Pasuan trajnimet në redaksi 

të rëndësishme. Tani nuk ka 
diçka të tillë. Rrallë gjendet 
ndonjë gazetar që e ka parë 
redaksinë e mediave ndër-
kombëtare. Për këtë arsye 
vizioni i tyre i gazetarisë 
është lokal.
Nga ana tjetër, ekziston edhe 
një fenomen tjetër ku gaze-
tarët i përdorin rrjetet sociale 

si vend ku grinden me shefat e institucioneve ose me 
politikanë dhe e përziejnë aktivizmin me gazetarinë. Një 
nga shembujt është kur një gazetar e transmetoi drejtpër-
sëdrejti në Facebook tërë grindjen me një përfaqësues. Ai 
bëri pyetje për qëndrimet e politikanëve, por nuk rapor-
toi. Situata të tilla japin pamje të gabuar për faktin se çfarë 
është gazetaria profesionale.

> A besoni Ju ende në gazetari?

Natyrisht. Pse? Përgjigja është e thjeshtë. Sepse ne duhet 
të vazhdojmë të deklarojmë faktet në një mënyrë sizifiane. 

Rrallë gjendet ndonjë 
gazetar që e ka parë 
redaksinë e mediave 
ndërkombëtare. Për 

këtë arsye vizioni i tyre i 
gazetarisë është lokal
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Mirëpo, sot për mua është më e rëndësishme të punoj për 
dallimin midis gazetarisë profesionale dhe propagandës. 
Njëkohësisht duhet të punojmë që të kemi gazetarë profe-
sionalë dhe publik të arsimuar, dhe kjo është sfidë serioze.
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> Tufik Softiq
E filloi karrierën si gazetar në Radio Beran. Tashmë pesë 

vjet është drejtor i këtij shërbimi publik lokal. Që nga fillimi 
i karrierës së tij në gazetari, ka bashkëpunuar me media 

të pavarura nga Mali i Zi dhe rajoni dhe ka punuar për të 
përditshmen e pavarur Vijesti dhe të përjavshmen e pavarur 

Monitor më shumë se dhjetë vjet. Gjithashtu bashkëpunoi 
me Rrjetin Ballkanik për Gazetari Hulumtuese BIRN. 

 

> Sa vështirë është të shkruash për korrupsionin 
në nivelin lokal?

 Shumë raste të korrupsionit në nivelin lokal, të cilat unë 
isha në gjendje t’i hetoja, ishin, në fakt, pjesë e disa nga 
skandaleve shumë më të gjera të korrupsionit, të cilat 
shpesh shkonin përtej nivelit shtetëror dhe rajonal dhe 
morën përmasa ndërkombëtare. Në fillim, dukej më pak 
serioze, dhe më pas doli se bëhej fjalë për njerëz shumë 
të rrezikshëm që ishin aktorët e atyre epokave. Duket 
sikur jeni duke gërmuar në sipërfaqen e një ajsbergu, dhe 
pastaj ngadalë hyni në thellësi dhe shihni proporcionet 
e duhura ose në të njëjtën kohë dhe që kësaj nuk i shihet 
fundi. Një rrethanë fatkeqe në një mjedis të vogël është që 
ju shkruani për njerëzit të cilët zakonisht i njihni, i njihni 
edhe familjet e tyre dhe i takoni çdo ditë. Në Malin e Zi, 
ku lidhjet e kumbarive, familjare dhe tradicionale janë 
shumë të forta, zakonisht përfundon që ju të përmendni 
një emër, dhe të nesërmen nuk e dini sa njerëz janë të 
zemëruar dhe sa armiq i keni fituar. Ky është problemi më 
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i madh që ka të bëjë me gazetari hulumtuese në një mjedis 
të vogël. 

> Nga fillimi i karrierës Suaj e deri më sot a ka 
ndryshuar statusi i gazetarit në bashkësinë 
lokale? Nëse po, në çfarë mënyre?

 Kjo varet nga ajo se çfarë ambicie keni si gazetarë. Nëse 
kjo përfundon në sport dhe me tema më të lehta lokale, 
zakonisht nuk do të keni probleme. Mirëpo kur mer-
reni me gazetari hulumtuese, e cila, sipas rregullit del 
nga kornizat lokale, atëherë gjërat nuk kanë ndryshuar. 
Nga njëra anë ju keni shumë armiq, kurse nga ana tjetër, 
nëse punoni në mënyrë profesionale dhe pa kompromis, 
njerëzit fillojnë t’ju vlerësojnë dhe t’ju kërkojnë. Pra, çdo 
gjë varet nga ajo se çfarë qëndrimi merrni si njeri dhe si 
profesionist në fillim. Unë që nga vetë fillimi i marrjes me 
gazetari e kam zgjedhur punën më të vështirë edhe pse 
jam duke punuar nga një mjedis i vogël, unë merrem me 
histori të mëdha që dalin përtej kornizës lokale. 

> Cilat situata kanë qenë më sfiduese për Ju në 
punë?

Unë jam autor i hulumtimit të parë gazetaresk të veha-
bizmit në Mal të Zi për revistën e pavarur Polje, dhe kjo 
ishte shumë humë sfiduese në atë kohë, por edhe shumë e 
rrezikshme. Mbledhja e të dhënave në terren u shoqërua 
nga një sërë situatash incidentale, njëra prej të cilave ishte 
mjaft e pakëndshme, pothuajse në prag të një konfrontimi 
fizik me një njeri i cili nuk donte të shkruhej për këtë. Kur 
e mbaruam, redaksia e revistës Polje pësoi shumë presion 
që të mos e publikoj tekstin në gazeta. Megjithatë ai u 
publikua dhe gjithçka që u shkrua në media të tjera rreth 
vehabizmit pas kësaj ishte vetëm një përshkrimn i këtij 
studimi.



209>>

Në të njëjtën kohë unë fillova të ndjek dhe të hulum-
toj rrugët e narkotikëve në veri të Malit të Zi, dhe kjo u 
tregua si shumë e rrezikshme, sepse bëhej fjalë për dy 
narko-kartelë më të mëdhenj në Mal të Zi, selitë e të cilit 
ishin në veri të shtetit, ku unë jetoj. Këtu kryqëzoheshin 
rrugët e drogës, që vinte nga lindja dhe kokainës, e cila 
vinte nga ana tjetër e Atlantikut. Udhëheqësit e dy nar-
ko-kartelëve ishin malazez, dhe jetonin në dy qytete në 
veri. Ata kishin rrjete të tëra bashkëpunëtorësh të rangut 
më të ulët në zonë. Kjo tashmë ishte hyrje në fole të grerë-
zave. 

> Dy herë jeta Juaj ka qenë në rrezik për shkak 
të asaj që botuat. 
A ka pasur dhe sa 
kërcënime keni pasur 
para kësaj?

Po, po. Para sulmit në vitin 
2007, i cili u kualifikua si 
atentat për vrasje, unë pata dy 
kërcënime të hapura. Gjith-
çka që ka ndodhur pas kësaj 
më ka mësuar që para se të 
filloj një hulumtim serioz të 
vlerësoj rrezikun. Kë po e 
hulumtoni, me kë është i lid-
hur, nga kush ju kërcënohet 
rreziku. Dhe pas kësaj, të jesh 
jashtëzakonisht i kujdesshëm 
dhe të mësosh bazat e “kul-
turës së sigurisë”, përkatësisht 
masat themelore të vetëmbrojtjes që duhet të marrësh dhe 
për çfarë duhet të keni kujdes. Para se të ndodhte sulmi 
i parë, nuk mendoja shumë për të. Pas kësaj, megjithatë, 

Para sulmit në vitin 
2007, i cili u kualifikua 
si atentat për vrasje, unë 
pata dy kërcënime të 
hapura. Gjithçka që ka 
ndodhur pas kësaj më 
ka mësuar që para se të 
filloj një hulumtim serioz 
të vlerësoj rrezikun. Kë 
po e hulumtoni, me kë 
është i lidhur, nga kush 
ju kërcënohet rreziku 
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unë kurrë, për shembull, nuk kam lejuar të hyjë dikush 
me mua në makinë, derisa më parë  unë ta ndez makinën. 
Kur kjo dukej shumë paranojake, më hodhëm një mjet 
shpërthyes pranë makinës dhe këtë vetëm dhjetë minuta 
pasi dola me vajzën time dhe e parkova makinën para 
shtëpisë. Ka edhe shumë masa të tjera parandaluese dhe 
kujdesi që duhet të zbatohet për ta ruajtur veten dhe 
familjen.

> A e keni ndjerë madje edhe të paktën një 
moment se e keni mbrojtjen e shtetit?

Në një moment, gjërat ishin aq të komplikuara për mua, 
saqë pas një vlerësimi të sigurisë, mua më caktuan masën 
e sigurisë. Tri vjet, nuk mund të shkoja askund, as në 
punë, as për kafe, as në dyqan, as të shëtis me familjen 
time, i pashoqëruar nga dy oficerë policie. Unë mund të 
them se në këtë periudhë isha i qetë, por kjo është një jetë 
shumë e vështirë dhe këtë askujt nuk ia dëshiroj.

> Ju e paditët shtetin e Malit të Zi sepse nuk i 
gjeti  njerëzit që u përpoqën t’ju vrisnin. E morët 
atë aktgjykim? Si vendosët që ta ndërmerrnit këtë 
hap?

Për të hedhur në gjyq shtetin për një hetim joefektiv, ndaj 
meje bëri “presion” drejtoresha e Organizatës Joqeveritare 
Aksioni për drejta të njeriut nga Podgorica, Tea Gorjanc 
Preleviq, e cila ishte e interesuar për rastin tim. Nga ai 
moment më nuk isha vetëm dhe u ndjeva shumë më mirë.
Ajo arriti ta gjente një organizatë me qendër në Lon-
dër për mbështetje ligjore të gazetarëve – Media Legal 
Defence Intiative (MLDI), për të na ndihmuar që ta 
financojmë padinë dhe procedurën gjyqësore. Këtë nuk 
do të mund ta bëja kurrë vetëm. Ajo dhe avokati im 
Dalibor Tomoviq më dhanë shpresë se mund ta fitonim 
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çështjen. Fatkeqësisht, ky ishte, të them, një satisfaksion 
simbolik material, por jo edhe drejtësi. Drejtësia do të 
duhej të rivendoset kur i dyshuari për tentativë për vrasje, 
urdhërdhënësit dhe kryerësit, për të cilët nuk pati dës-
hmi të mjaftueshme materiale, të gjenden para bankës së 
drejtësisë.

> Si u ndjetë kur u publikua se aktgjykimi është në 
favorin Tuaj?

Isha një kohë i kënaqur. Mirëpo, atëherë u zhgënjeva kur, 
ish-ministri i drejtësisë dhe drejtori i policisë, kumtuan 
që rasti i sulmit ndaj meje në vitin 2007 nuk mund të 
zgjidhet për shkak të dështimeve të hetimit dhe kalimit të 
madh të kohës. Ne e mundëm shtetin, por çështjet, edhe 
njëra edhe tjetra kanë mbetur të pazgjidhura deri më 
sot, dhe ka pak shanse që këto do të kenë ndonjëherë një 
epilog penal-ligjor.

> A keni menduar të hiqni dorë nga puna Juaj e 
gazetarisë?

Unë jam gazetar i diplomuar 
dhe magjistër i sociologjisë 
së kulturës. Pra, gazetaria 
është një profesion me të cilin 
di të merrem, si asnjë punë 
tjetër, dhe nuk më mbetet gjë 
tjetër veçse të vazhdoj pas 
gjithçkaje sikur të mos kishte 
ndodhur asgjë. Nuk mund 
të them se nuk mendova të 
largohesha nga gazetaria, por 
nuk kisha zgjidhje tjetër për-

Nuk mund të them 
se nuk mendova 
të largohesha nga 
gazetaria, por nuk kisha 
zgjidhje tjetër përveç 
ta braktisja shtetin dhe 
të shkoja të mbillja lule 
diku, dhe këtë nuk e 
doja
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veç ta braktisja shtetin dhe të shkoja të mbillja lule diku, 
dhe këtë nuk e doja.

> A do t’i këshillonit gjeneratat e reja të merren me 
këtë punë?

Natyrisht. Në një mënyrë të çuditshme, unë mendoj se 
gazetaria, përkundër të gjitha rreziqeve, është profesion 
që ia mundëson personit  të dëshmohet si personalitet 
dhe të arrijë atë që quhet ekzistencë autentike.

> Duke pasur parasysh zhvillimet e fundit në Mal 
të Zi, pra ndryshimin e qeverisë pas qeverisjes 
30-vjeçare të Partisë Demokratike të Socialistëve 
të Milo Gjukanoviqit, si është të jesh gazetar në 
atë vend sot?

Ajo që unë në radhë të parë pres është të krijohet një 
mjedis për punën e lirë të mediave dhe punën e lirë dhe 
të sigurt të gazetarëve, kryesisht hetuesve. Autoritetet e 
vjetra në Mal të Zi kanë lënë pas vetes një hipotekë të 
vështirë të çështjeve më të vështira të pazgjidhura të sul-
meve ndaj gazetarëve, njëra prej të cilave, siç e dini, ishte 
tragjike (vrasja e drejtorit dhe kryeredaktorit të së përdit-
shmes Dan Dushko Jovanoviqit, shën. i redakt.). Nuk e 
di a mund të ndryshojë ndonjë gjë këtu tani. Nuk dua të 
kultivoj shpresa të rreme dhe optimizëm të rremë. 
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> Aleksandar 
Vasoviq

Punoi për Radio Beograd, Radio B92, Rrjetin Ballkanik 
të Gazetarisë Hulumtuese - BIRN dhe agjencisë The 

Associated Press. Tani punon për Reuters. Ai ka raportuar 
nga fushat e betejës në Jugosllavi, Irak, Afganistan, Ukrainë 

dhe nga Rruga në Ballkan gjatë eksodit të refugjatëve nga 
Siria dhe Afganistani. Ai e botoi librin me tregime nga 

fusha e betejës në Ukrainë dhe një Libër gatimi gjeopolitik. 

> Cilat situata kanë qenë më sfiduese për Ju?

Gjëja më sfiduese ishte paraqitja e një imazhi që ka shumë 
detaje grafike, të vështira ta prezantoj ashtu që të jetë e 
saktë dhe jo vulgare. Çdo gjë shndërrohet në përdorimin 
e fjalëve. Një shembull është bombardimi i Surdulicës (një 
qytet në Serbinë e Jugut, në vitin 1999). Si të përshkruani 
skenën ku ekipet e shpëtimit nga një shtëpi krejtësisht e 
shkatërruar i marrin mbetjet e një trupi? Çfarë fjalësh të 
përdorësh për ta bërë këtë skenë mjaft të fortë, e të mos 
jetë vulgare? Ose, për shembull, si të flisni me refugjatët, 
e të mos e lëndoni integritetin e tyre, ta mbani tuajin, 
edhe njerëzor edhe profesional, dhe tërë kjo të shihet në 
historinë të cilën do ta shkruani dhe të cilën do ta lexojë 
dikush, ta kuptojë se çfarë keni dashur të porosisni dhe 
nga tërë kjo të shohë një pamje më të gjerë. Që ta bëj këtë 
shumë më kanë ndihmuar redaktorët. E mësova që nuk 
duhet ta teproj në përshkrime, sepse nuk është çdo gjë, në 
siç thonë amerikanët, „blood and gore“.
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> Ju keni përcjellë luftërat në vendin Tuaj dhe 
jashtë tij. A ishin sfidat e njëjta?

Kur e ndiqni luftën në vendin tuaj, ajo ju prek drejtpër-
sëdrejti. Ju nuk mund të prisni nga vetja që të mbeteni 
indiferent në një situate të tillë. Nga ana tjetër, kur njëherë 
kaloni nëpër këtë, atëherë çdo herë tjetër për ju kjo është 
një gjë “tashmë e parë“, por ndjeshmëria nuk zhduket. 
Ne kemi jetuar këtu me luftën, dhe kjo prek me miliona 
nivele personale. Ju duhet të gjeni një mënyrë që t’ia 
shpjegoni vetes se do të jeni profesionist, dhe kjo është 
jashtëzakonisht gjë e vështirë.
Në vitet nëntëdhjetë në B92, sipas mendimit tim, kemi 
bërë një gjë shumë të mirë (nuk e kemi bërë me vetëdije, 
por mendoj që ka dalë mirë), dhe kjo është se ne jemi 
munduar që së paku mbulimin ditor ta bëjmë “sa më 
mirë”, dhe pastaj ne u përkushtoheshim plotësisht ilust-
rimeve dhe pamjes më të gjerë, në forma të tjera. Ishte e 
rëndësishme që së paku një nivel plotësisht “ta mbulojmë” 
që të kishim gatishmërinë shpirtërore që të përballemi me 
çdo gjë tjetër.

> Si përballoheshit me trauma dhe a e kishit 
ndihmën e redaksive në këtë?

Ne mbijetuam gjatë viteve nëntëdhjetë duke biseduar 
shumë me njëri-tjetrin. Ne ishim të bezdisshëm për njerë-
zit, por kjo është pikërisht ajo që ndihmoi që disa nga ne 
shpëtuam nga ndonjë çrregullim serioz i stresit post-tra-
umatik (PTSD). Në agjencinë ku unë punoj tani, këtë 
e kemi marrë me shumë seriozitet - ne kemi grupe për 
këshillim dhe mundësinë që të kërkojmë ndonjë terapist.
Si të përgatitemi për terren? Sot, gazetarët shpesh mendo-
jnë se çdo gjë mund të gjejnë në internet  dhe që me këtë 
mund t’i përballojnë të gjitha vështirësitë, gjë që pastaj 
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shihet në një kontekst të pakuptueshëm dhe në gabime të 
tjera.
Ka gazetarë që i bëjnë detyrat e shtëpisë, por ka edhe të 
atillë që thjesht nuk i bëjnë. Në fund, kjo shihet në pro-
duktin përfundimtar. Së pari, duhet lexuar të gjitha lajmet 
në dispozicion nga të gjitha burimet e mundshme gjatë 
vitit të fundit ose të paktën gjashtë muaj, pastaj duhet 
të lexohet gjithçka që është në 
dispozicion nga video - regjist-
rimet, pastaj zhvillohen bisedat 
me kolegë. Vlen të rikujtojmë 
ose mësojmë bazat për historinë 
dhe kulturën e vendit ose rajonit 
në fjalë. Gjithsesi flisni me 
kolegët që kanë qenë në terren 
ose janë atje, si dhe me analistë 
ose diplomatë. Vlen gjithashtu të 
bisedoni me njerëz që kanë udhëtuar diku atje për ndonjë 
punë tjetër ose kanë jetuar atje, dmth., me ata që ende 
jetojnë atje.
Konflikti im i fundit ishte rreth Ukrainës. U pa qartë se 
kush u përpoq të përgatitej, të mësonte për kulturën, 
sportin, gatimin. Përveç njohjeve për paramilitarët, nevo-
jiten njohuri edhe pse po ndodhin disa gjëra. Nga njëra 
anë, ju keni njerëz të tillë, dhe nga ana tjetër, ka nga ata që 
duket se kanë „rënë nga qielli“ - raportojnë për disa gjëra 
saktësisht, por që më parë e paralajmërojnë rezultatin. 
Në fund, ka edhe nga ata që vijnë me detyra të bëra të 
shtëpisë, ose i kanë që më parë të përgatitura rezultatet e 
ndeshjes.

Çfarë është interesi v?
„Nëse unë them se jashtë 
është ditë me diell, kurse ti se 
po bie shi, detyra e gazetarit 
është të dalë dhe ta verifikojë 
këtë.“ ndonjë
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> A ka ndonjë ndryshim në marrjen me gazetari 
sot në krahasim me kohën kur filluat Ju të merre-
nit me këtë punë?

Shumë gjëra varen nga redaktori. Redaktori nga një çun 
krijon dikë që do të ketë forcë profesionale. Është vështirë 
të krijosh gazetarë të mirë me redaktorë që nuk merren 
me arsimimin e tyre. Nuk është arsimim kjo që po bëjmë 
ne. Edukimi zhvillohet çdo ditë në redaksi. Sa herë më ka 
ndodhur që ndonjëri prej tyre të ma hedh tekstin ose të 
ma zhubros shiritin, të më lejoj të mundohem shumë dhe 
në fund të ma shpjegoj. Kjo pati efekt, sado që tingëllon 
keq. Si do të gjejë kohë tani redaktori në një media shumë 
cilësore në internet që garon me konkurrencën dhe ka 
pak njerëz, të gjejë kohë që dikujt t’ia hedhë tekstin në 
kosh virtual dhe të thotë: “Shkruaje përsëri?
Kam vënë re, dhe unë këtë e quaj mallkim të Google-s, që 
fëmijët janë gjithnjë e më pak kuriozë. Lexojnë më pak. 
Gjithçka kemi në Google, gjithçka është e përtypur. Kam 
hasur në një problem që ata nuk duan të hulumtojnë, i 
marrin gjërat ashtu siç janë, të bëjnë një raport, e lëshojnë 
dhe nuk shkojnë më tej. Një numër i vogël i tyre e shiko-
jnë një pamje më të madhe, bëjnë nënpyetje, mendon se 
çfarë mund të gjejë, të gërmojë, të nxjerrë dhe të konsta-
tojë çfarë është në sfondin e lajmit. 

Gazetarët filluan të veprojnë 
si lexues. Lexuesi modern 
rrallë lexon më shumë se 
treqind fjalë dhe i lexon tre 
paragrafët e parë. Mirë, ky 
është ligji i tregut, por pastaj 
është detyra juaj të jepni sa 
më shumë informacione dhe 
të bëni pyetje sa më shumë 

Gazetarët filluan të 
veprojnë si lexues. 

Lexuesi modern rrallë 
lexon më shumë se 

treqind fjalë dhe i lexon 
tre paragrafët e parë 
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që është e mundur. Fëmijët nuk e bëjnë këtë, sepse askush 
nuk i shtyn ta bëjnë këtë. 

> Atëherë, në çfarë mase mund të flasim për inte-
gritet profesional? 

Ne mundemi, por nuk ka shumë sepse skena mediatike 
është e ndotur, ajo është e ndotur kudo. Sigurisht, numri 
i njerëzve që e kryejnë punën siç duhet është relativisht i 
madh. 

> Cila është arsyeja? 

Mallkimi i internetit. Tani çdokush me telefon celular 
dhe me qasje në internet mund të bëhet reporter. Dhe në 
radhë të parë zgjedhja negative e personelit - fenomen që 
të paktën në këtë pjesë të botës daton nga kohërat socia-
liste. 

> A ka ndryshuar pozicioni i gazetarëve gjatë gji-
thë këtyre viteve? 

Kur fillova të merrem me këtë punë, nga gazetari kërkohej 
që të ishte një punonjës shoqëroro-politik, kështu që luf-
tuam që të mos ishim të tillë, por gazetar, e pastaj... . Tani, 
mendoj që, është më keq se sa më parë, për shembull para 
30 vjetësh.

> Përveç ndryshimeve pozitive që sollën rrjetet 
sociale, erdhi edhe deri te përhapja e propagandës 
dhe informacionit të paverifikuar. Sa bashkëpjesë-
marrëse janë mediat në tërë këtë? 

Shumica u janë nënshtruar ndikimeve shkatërruese të 
marrjes së diçkaje si të mirëqenë. Për shembull, dikush 
para pak kohe e dha lajmin se (i dënuari për krime lufte 
në Hagës i viteve nëntëdhjetë shën. i redakt.) Ratko Mlla-
diq ka vdekur. Doli se këtë e kishte botuar njëfarë gazetari 
italian që merret me satirë. Një numër i vogël i mediave 
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fillimisht e vërtetuan lajmin dhe brenda tetë sekondave 
konstatuan se nuk është i saktë. Këto gjëra janë shumë të 
dëmshme për profesion.

> Cilat janë problemet më të shpeshta në gazetari 
në Serbi?

Unë do të citoj një koleg të viteve nëntëdhjetë: „Nuk është 
problem për mua të marr intervistë nga Bill Clintoni 
(ish-president i SHBA shën. i redakt.). Kërkoj të më vënë 
në listë të pritjes, dhe kështu një ditë do të më ftojnë. Unë 
kam probleme të marr intervistë nga një kryetar lokal i 
Partisë Socialiste të Serbisë (në atë kohë parti në pushtet 
shën. i redaktorit) nga Surdulica“. Një gazetar lokal nuk 
është në gjendje të marrë informacion sepse me vite dhe 
dekada është krijuar një klimë që zyrtarët qeveritarë të 
fshihen nga mediat. Gazetari tani e ka problem të marrë 
ndonjë  informacion që është informacion publik. Në 
fund, këtu ekzistojnë presionet ndaj gazetarëve nga njëra 
anë, nga tjetra ose nga e pesta, por është çështje e atij kush 
e bën punën – a do t’u nënshtrohet presioneve apo jo.

> A ka ndonjë dallim në punën në Radio B92 dhe 
në mediat në të cilat keni punuar më pas?

Në B92, u përpoqëm t‘u përmbahemi të gjitha standar-
deve dhe kryesisht patëm sukses në këtë. Në të gjitha 
redaksitë e tjera ku kam punuar më vonë, standardet 
profesionale ishin më të lartat të mundshme. Ka shumë 
ndryshime në aspektin e pajisshmërisë teknike, logjis-
tikës, planifikimit dhe sigurisë në terren. Radio B92 nuk 
ishte sistem i madh dhe vuante nga të gjitha problemet që 
lindnin nga kjo. Saktësia materiale dhe paanësia, përg-
jegjësia për atë që është shkruar, respektimi i etikës dhe 
moralit janë gjëra mbi të cilat duhet të mbështetet kjo 
punë, sepse në të kundërtën e humb kuptimin e vet.
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> Sa ishte vështirë të krijohej një media e tillë në 
kohë luftërash, sanksionesh, presionesh?

Ne hapëm B92 siç dinim dhe mundnim – me atë çfarë 
kishim. Ishte mirë derisa zgjati.

> Përveç raportit nga Ukraina, Ju provuat edhe 
një formë tjetër - tregime të shkurtra, skica për 
njerëz të zakonshëm nga fushat e betejës. A ofron 
gazetaria hapësirë   të mjaftueshme për të shprehur 
gjithçka që shohim dhe ndjejmë në situata krize?

I shkrova edhe këto disa gjëra të tjera sepse kisha nevojë 
që (Facebook) t‘u shpjegoja miqve të mi se si duket tërë 
kjo, e që nuk është raport agjencie. Më pas, po këta miq 
më detyruan që këto t’i botoj si libër. Gazetaria ka ndrys-
huar sepse bota është përshpejtuar shumë. Gjithnjë e më 
pak ka vend për detaje dhe interpretimin e tyre, sepse 
publiku ka gjithnjë e më pak durim për këtë. 
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