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1. ROLI I MEDIAVE NË SHOQËRI
Në zhvillimin e shoqërive demokratike media e lirë dhe profesionale
ka një rol të pazëvendësueshëm. Ajo luan rol të rëndësishëm për
informimin e qytetarëve për çështje me interes publik dhe kontrollon
punën e të gjitha pushteteve, asaj ekzekutiv, gjyqësorë dhe ligjvënës. Roli
i medias është edhe hapja e debatit në shoqëri për çështje me interes të
përgjithshëm dhe është zëri i të pafuqishmëve në shoqëri. Media, duhet
të ofrojë edhe zgjidhje për problemet e përbashkëta dhe të krijojë
ndjenjën e komunitetit në shoqëri. Informimi mund të konsiderohet si
oksigjen i demokracisë. Informimi i drejt dhe korrekt arrihet vetëm në saje
të medieve të lira. Liria e medieve është një nder shtyllat kryesore për
funksionimin e një shoqërie demokratike, dhe më të drejtë media
konsiderohet si “fuqi e katërt” e një shteti, pas fuqive të legjislativit,
ekzekutivit dhe gjyqësorit.

1.1 DETYRA E MEDIAVE
Mediat kanë për detyrë ta mbrojnë dhe promovojnë interesin publik,
përkatësisht t’u shërbejnë vetëm interesave të publikut dhe të jenë “qeniroje” i demokracisë. Ky detyrim vlen për të gjitha mediat, pa dallim nëse
bëhet fjalë për media publike apo private, për media kombëtare apo
rajonale/ lokale dhe pa marrë parasysh teknologjinë e funksionimit,
mënyrën e menaxhimit apo modelin e financimit.
Në rastin e shërbimit publik radio-difuziv, detyrimi për t’i shërbyer
interesit publik është edhe më i madh dhe për këtë qëllim një gjë e tillë
është parashikuar edhe me ligj. Prandaj, në punën e tyre, mediat dhe
gazetarët duhet t’i respektojnë këto parime:
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Parimet e gazetarisë me interes publik
1. Besueshmëria dhe mbrojtja e interesit publik
Mediat dhe gazetarët duhet ta kenë interesin publik në rend të parë
gjatë punës së tyre. Nëse media vepron në këtë mënyrë do të fitojnë
besimin e publikut.
2. Saktësia dhe e vërteta;
Mediat dhe gazetarët duhet të jenë të saktë dhe të raportojnë të
vërtetën dhe vetëm të vërtetën duke e provuar atë prej të paktën dy
burimeve të ndryshme.
3. Paanshmëria;
Mediat nuk duhet të jenë të anshme. Duhet të jenë të balancuara dhe
të raportojnë të gjitha këndvështrimet.
4. Transparenca;
Mediat dhe gazetarët duhet të jenë transparentë me publikun, të mos
fshehin informata që mund të jenë të rëndësishme për çështjet e trajtuara.
5. Llogaridhënia;
Edhe pse mund të jenë komerciale, mediat kanë përgjegjësi të madhe
para lexuesve, sepse formojnë opinion publik. Prandaj prej tyre kërkohet
edhe llogari lidhur me raportin e saj me publikun, pronarin, editorët,
reklamuesit, etj.
6. Integriteti dhe pavarësia editoriale;
Mediat dhe gazetarët duhet të ruajnë integritetin e tyre dhe të mos
lejojnë t’u cenohet pavarësia editoriale nga qarqe të ndryshme interesi.
7. Ndershmëria- të qenit të drejtë;
Mediat dhe gazetarët duhet të kenë kujdes për ndershmërinë e tyre,
të mos lejojnë përfshirjen dhe përdorimin e tyre në lojëra politike e
ekonomike.
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8. Dëmi dhe fyerja;
Mediat dhe gazetarët duhet të kenë kujdes kur kritikojnë për të mos
fyer dhe ofenduar subjektin e kritikës. Kritika duhet të mbështetet në
fakte dhe vetëm për çështje të interesit publik.
9. Privatësia;
Mediat dhe gazetarët duhet të ruajnë privatësinë e personave që
trajtojnë. Të dhënat personale nuk guxojnë të publikohen, përveç kur
preket interesi publik.
10. Mbrojtja e fëmijëve dhe të rinjve
Mediat dhe gazetarët duhet të mbrojnë personat e mitur nga
ekspozimi në publik, qoftë si imazh qoftë si qëndrim, pa pëlqimin e prindit
ose tutorit. Ky parim nuk zbatohet vetëm kur publikimi është në interes të
fëmijës.
Në kohën e zhvillimit të jashtëzakonshëm teknologjik, nuk vuajmë
nga mungesa e informacionit, por, ndodh e kundërta, gati çdo ditë njeriu
“bombardohet” nga të gjitha anët me një mori të dhënash. Përzgjedhja e
drejtë e asaj që na duhet, kërkon aftësi për të kuptuar dhe vlerësuar drejt
informacionin. Për të na e lehtësuar këtë, një rol të madh luan media. Sot
as që mund të mendohet jeta pa TV, radio, gazeta dhe internet. Marrja
dhe shkëmbimi i informacionit është i pranishëm në komunikimin e
përditshëm në shoqëri dhe në familje. Një pjesë e madhe e popullsisë janë
të pajisur me një adresë elektronike (E-Mail), përdorin rrjetet e ndryshme
sociale, sikurse gazeta apo kanale televizive të ndryshme u ofrojnë
shikuesve një adresë interneti, ku ata mund të shprehin lirshëm jo vetëm
mendimet personale, por dhe të marrin informacione më të zgjeruara në
lidhje me çështjet e pasqyruara. Masmediat janë organe që transmetojnë
informacione për një publik të gjerë përmes mjeteve teknike. Te mediat
masive bëjnë pjesë: shtypi, radio, televizioni, media online dhe rrjetet
sociale.
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1.2. PËRGJEGJËSIT E GAZETARIT!
“Puna e gazetarëve është që t’ua bëjnë të këndshme jetën atyre me
probleme dhe t’ua bëjë problematike atyre që e kanë komoditetin”. Finli
Piter Djun, shkrimtar amerikan.
Megjithatë, gazetarin profesional e definon pranimi dhe respektimi i
parimeve themelore të Kodit etik të Gazetarëve. Ai mbledh dhe i
përzgjedh informacionet, cakton vlerën dhe besueshmërinë e tyre, e
vërteton nga burime të ndryshme dhe pastaj vendosë ta publikojë në
opinion. Lajmet dhe tregimet e gazetarit doemos duhet të jenë të sakta.
Prandaj, gjithnjë kur është e mundur, gazetarët ngjarjet gjithnjë përpiqen
t’i raportojnë drejtë për drejtë. Por, edhe atëherë, gazetarët profesionistë
i kontrollojnë dhe i provojnë informacionet, së paku prej dy burimeve të
ndryshme. Përkatësisht, kërkojnë edhe interpretime nga më shumë
ekspertë, për të qenë të sigurt rreth temës së raportimit.
Gazetarët e përgjegjshëm i komunikojnë emrat e njerëzve të cilët si
ekspertë kanë dhënë mendimin e tyre, në mënyrë që publiku të bindet në
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besueshmërinë e produktit gazetaresk. Obligimi i parë dhe kryesor i
gazetarëve është e vërteta. Kur njoftojnë, gazetarët përpiqen të jenë të
ndershëm dhe gjithëpërfshirës, përkatësisht tregimi të përfshijë të gjitha
palët e prekura.
Qëllimi i gazetarit është të jap pamjen e plotë, edhe pse ajo domosdo
nuk është pozitive. Atë që kanë kuptuar gjatë grumbullimit të
informacioneve, përpiqen ta paraqesin të baraspeshuar, e jo të anojnë kah
njëra ose ana tjetër.
Teksti gazetaresk duhet të përmbajë mendime të ndryshme, të jetë i
shkruar në pajtim me etikën profesionale, pa ofendime dhe ta respektojë
privatësinë e njerëzve. Gazetarët profesionistë nuk i përziejnë faktet me
opinionet ose me thashethemet. Ata janë të paanshëm dhe mbajnë
distancë profesionale ndaj njerëzve dhe ngjarjeve për të cilat njoftojnë.
Pikërisht besueshmëria në një gazetar vjen nga pavarësia e tij, që nuk
manipulon informacionet për ndonjë qeveri, parti apo interes tjetër privat.

1.3. ETIKA PROFESIONALE E GAZETARIT
Gazetarët profesional respektojnë parimet e Kodit të gazetarëve, të
miratuar nga Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, i cili është në harmoni
me Kodin etik të Federatës ndërkombëtare të gazetarëve. Kodi etik
udhëzon gazetarët për të transmetuar tek opinioni informacionin e saktë
dhe në kohë, për të qenë zëri i tyre. Në vazhdim po listojmë parimet
themelore të Kodit etik të gazetarëve të SHGM:

1. Gazetari ka të drejtë për qasje të lirë në të gjitha burimet e informimit,
që janë me interes publik. Ai duhet të botojë informata të sakta dhe
të provuara dhe nuk do të fshehë të dhëna esenciale dhe të falsifikojë
dokumente. Nëse informata nuk mund të konfirmohet, ose nëse
bëhet fjalë për supozim, respektivisht spekulim, kjo gjë duhet të
thuhet dhe të publikohet. Saktësia e informatës duhet të provohet sa
më shumë të jetë e mundur.
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2. Nëse gazetari pengohet të arrijë deri te informata e kërkuar, ai ka të
drejtë për këtë të informojë opinionin.
3. Gazetari do të përpiqet të garantohet publikimi i korrigjimit, demantit
dhe përgjigjes, në rast kur do të vërtetohet pasaktësia e informatës.
4. Do ta publikojë burimin e informatave, mirëpo, nëse burimi kërkon të
mbetet anonim, gazetari do ta mbrojë.
5. Do të respektojë ligjet e shtetit, mirëpo nuk do të publikojë ose fshehë
asgjë që është në kundërshtim me interesin publik.
6. Nuk guxon të shfrytëzojë median për publikimin ose fshehjen e
informatave për përfitime personale. Ryshfeti, korrupsioni dhe haraçi
janë gjëra të huaja për profesionin e gazetarit. Nuk guxon të lejojë
reklama dhe motivet tjera komerciale të ndikojnë mbi lirinë e
informimit. Duhet të bëhet dallim mes reklamimit dhe tekstit me
ilustrim të gazetarit.
7. Do ta respektojë privatësinë e personit, përveç kur kjo bie ndesh me
interesin publik. Gazetari është i detyruar ta respektojë dhimbjen dhe
vuajtjen e personit.
8. Mënyra e informimit në raste të fatkeqësive, katastrofave natyrore,
luftërave, tragjedive familjare, sëmundjeve, proceseve gjyqësore
duhet të jenë të çliruara nga senzacionalizmi. Në proceset gjyqësore
duhet të respektohet parimi i pafajësisë, të raportohet për të gjitha
palët e përfshira në kontest dhe të mos sugjerohet vendimi.
9. Gazetari nuk duhet të intervistojë ose të fotografojë fëmijë nën 16 vjeç
pa pëlqimin e prindërve ose kujdestarit, përveç nëse kjo nuk është në
përputhje me të drejtat e fëmijëve. E njëjta zbatohet edhe për
personat me nevoja të posaçme, të cilët nuk janë në gjendje të
gjykojnë me vetëdije.
10. Gazetari me vetëdije nuk do të krijojë ose përpunojë informata, që
cenojnë të drejtat dhe liritë e njeriut, nuk do të përdorë gjuhën e
urrejtjes dhe nuk do të nxisë dhunë ose diskriminim mbi çfarëdo lloj
baze qoftë (kombëtare, fetare, racore, gjinore, shoqërore, gjuhësore,
politike, orientimi seksual…)
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11. Do t’u përmbahet standardeve të pranuara shoqërore që kanë të
bëjnë me mirësjelljen dhe respektimin e dallimeve etnike, kulturore
dhe fetare në Maqedoni.
12. Plagjiatura është e papranueshme. Citatet nuk nuk guxon të përdoren
pa miratimin e burimit ose të autorit.
13. Gazetarët duhet të bëjnë dallim mes fakteve dhe mendimeve, mes
lajmit dhe komentit.
14. Raportimi për proceset politike, veçanërisht për zgjedhjet, duhet të
jetë i paanshëm dhe i balancuar. Gazetari patjetër duhet të sigurojë
distancë profesionale nga subjektet politike.
15. Gazetari patjetër ta kultivojë kulturën e të shprehurit dhe etikën.
Komunikimi i pashembullt me opinionin nuk i ka hije profesionit të
gazetarit.
16. Do ta ruajë namin dhe dinjitetin e profesionit të tij, do të nxisë
solidaritetin reciprok dhe pluralizmin e mendimeve dhe nuk do ta
përdorë mediumin e tij për qërim hesapesh me persona duke përfshirë
edhe kolegët e tij.
17. Gazetari ka të drejtë të refuzojë detyrën e punës nëse është në
kundërshtim me parimet e këtij Kodi.
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2. LIGJI DHE MEDIA
Liria e fjalës nuk është e drejtë absolute. Ajo kufizohet nga konventat
ndërkombëtare dhe ligjet e vendeve respektive për të mbrojtur të drejtat
dhe liritë e tjera të njeriut. Në mesin e dispozitave dhe normave themelore
ndërkombëtare që i obligojnë edhe mediat, është Deklarata universale e
Kombeve të bashkuara për të drejtat e njeriut, Konventa evropiane për
liritë dhe të drejtat e njeriut, Konventa për fëmijët dhe televizionin e
UNESKO-s, direktiva AVMS për servise mediatike jolineare etj. Parimet që
duhet të respektohen për të ruajtur standardet etike të mediave dhe të
gazetarëve janë përcaktuar në të drejtën vendore, edhe atë:
• në Kushtetutë,
• Ligjin për shërbimet mediatike audio dhe audiovizive,
• Kodin penal,
• Ligjin për qasje të lirë në informacionet me karakter publik,
• Kodin zgjedhor,
• Ligjin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e afërta me të,
• Rregulloret dhe aktet e tjera nënligjore të Këshillit të
Radiodifuzionit.
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Me këto akte garantohet liria e mediave, shprehja publike dhe
qarkullimi i lirë i informacioneve, por, nga ana tjetër, parashihen dhe
kufizime në punën e medieve dhe të gazetarëve, dhe të çdo institucioni a
individi që kanë informacione publike ose që publikojnë informacione në
opinionin publik të cilat kanë të bëjnë me çështje të saktësisë dhe të
vërtetësisë së informacioneve, qasjen në informacione, paanshmërinë, të
drejtën e korrigjimit dhe të demantit, respektimin e të drejtave të njeriut,
respektimin e diversitetit, të drejtat e fëmijëve, dhunën në media, të
drejtat e autorit etj.

2.1 PROPAGANDA
Edhe pse sipas “Fjalorit konciz të Oksfordit për politikë” fjala
propagandë rrënjët i ka në mësimet Kishës Katolike Romane, ekspansionin
e saj në kuptimin e sotëm të fjalës propaganda e ka në gjysmën e dytë të
shekullit XX, më shpesh duke u ndërlidhur me sistemet në shtetet
totalitare. Sipas definicionit të përgjithshëm, propaganda definohet si
“përhapje sistematike e informacionit (ose e informacioneve) për të
paraqitur interesat e atyre që i përhapin, përkatësisht që i përfaqësojnë
informacionet e këtilla”. Mu për këtë, ”detyra e propagandës është të
bëjë për vete ithtarë të rinj të ideve të dhëna, (për shkak se) për aq sa
propaganda do të ketë sukses ta përfshijë tërë masën, për aq më e sigurt
do të jetë fitorja e ideve të dhëna”.
Do të thotë se qëllimi kryesor i propagandës është që të shtyjë sa më
shumë njerëz t’i besojnë idesë së dhënë prej më parë. Lidhja e
propagandës me sistemet autoritare i jep kontekst negativ dhe prandaj e
njëjta më shpesh ka domethënie negative.
Vlenë të theksohet se propaganda, mbi të gjitha, prek ndjenjat e
njerëzve, e jo arsyen zyre. Ajo ka për qëllim të ndikojë tek emocionet,
qëndrimet, mendimet dhe veprimet e ndonjë grupi për qëllime politike,
religjioze ose komerciale përmes transmetimit të kontrolluar të porosive
njëkahëshe (të cilat mund të jenë të vërteta, gjysmë të vërteta,
keqinterpretimeve të fakteve, fshehjen e fakteve kryesore) përmes
mediave. Fokusi në këtë pjesë është vënë në propagandën politike dhe
në teknikat politike propaganduese.
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3. LAJMEТ E RREME
Lajmet e rreme, janë lajme apo histori të krijuara qëllimisht për të keq
informuar ose të mashtrojnë lexuesit dhe opinionin publik. Lajmet e
rreme, shpesh krijohen për të ndikuar në pikëpamjet e njerëzve apo për
motive politike, biznesore, hakmarrëse por edhe për hesap të ndonjë
portali, gazete apo uebsajti, ku qëllimi mund të jetë përfitimi material apo
ndonjë gjë tjetër.
Sipas John Bushman, dekan i bibliotekave universitare në Seton Hall
University, lajmet e rreme nuk janë një fenomen i ri. Ai përmend shembuj
të lajmeve të rreme “edhe nga shekulli 15-të, i të cilat u shfaqën së bashku
me shpikjet teknologjike: shtypshkronja, zyrapostare, gazetat, filmi,
radioja, televizioni dhe tani softueri dhe interneti.
Megjithëse lajmet e rreme nuk janë asgjë e re, kjo frazë u bë e njohur
në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SHBA. Që atëherë, fraza “lajme
të rreme” është bërë një frazë e njohur politike dhe tema e skorieve nga
shtëpitë e mëdha të lajmeve, si The New York Times, Washington Post
dhe NPR.
Në ditët e sotme, me zhvillimin e hovshëm të teknologjisë, mund të
themi se “fake news” kanë evoluar dhe janë bërë temë e zakonshme në
media, ku shpesh herë paraqesin probleme të shumta, të cilat e arrijnë
efektin fillestar. Pastaj mund të zbulohet se një lajm ka qenë i rremë,
megjithatë efekti tashmë është arritur, dëmi është shkaktuar. Ata që e
kanë lansuar atë lajm, i fërkojnë duart.
SHEMBULLI 1
Menjëherë pas vdekjes së basketbollistit të njohur amerikan Kobe
Bryant, disa portale margjinale publikuan lajme të rreme se pas depresionit,
edhe e shoqja e tij Vanesa ka ndërruar jetë duke vetëvrarë vetën. Për ta
bërë lajmin sa më të besueshëm në dukje, është keqpërdorur edhe logo e
televizionit prestigjioz britanik BBC. Lajmi rezultoi të jetë i rremë, ndërsa
qëllimi ka qenë grumbullimi i klikimeve për motive financiare.
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SHEMBULLI 2
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Një shembull tjetër, kësaj radhe vjen nga Maqedonia e Veriut. Disa
media publikuan lajmin se asnjë nga tre fëmijët e Bill Gejts nuk është
vaksinuar. Lajmi vjen në mes të krizës me pandeminë e koronavirusit, kur
bota po lufton me kohën për të gjetur vaksinën. Këtij lajmi i kanë paraprirë
edhe disa lajme të tjera të rreme, që thonin se Bill Gejts përmes vaksinës
dëshiron të vendosë mikroçipë në trupat e njerëzve për t’i kontrolluar ato.
Të dyja janë lajme të rreme, ndërsa qëllimi i tyre është nxitja e mosbesimit
të qytetarëve ndaj vaksinës eventuale kundër koronavirusit dhe
institucioneve shëndetësore.

SI TA DALLOJMË LAJMIN E RREMË?
Ka shumë mënyra për të dalluar lajmin e rremë. Qytetarët duhet të
fitojnë shkathtësi për t’i dalluar ato, meqë ata janë më së shumti të
ekspozuar ndaj lajmeve të rreme. Për të dalluar nëse bëhet fjalë për lajm
të rremë ose jo, së pari duhet të shihet nëse artikulli, tregimi, tema që
përpunohet i përmban të gjitha burimet e informacionit, nëse është dhënë
konteksti i ngjarjes.
Problemi me lajmet e rrejshme është diçka me çka përballemi
vazhdimisht, për shkak të interesave ekonomike dhe politike të dikujt.
Qytetarët jo rrallë i përmendin partitë politike për krijimin dhe publikimin
e lajmeve të rreme, ndërsa këto akuzojnë njëra-tjetrën. Ato mund të
ndikojnë shumë në formimin e mendimit publik për disa çështje të
caktuara politike, veçanërisht gjatë periudhës së zgjedhjeve.
Në vazhdim një storje e shkutër e servisit publik mediatik të Britanisë
së Madhe me rekomandime se si të dalloni lajmet e rreme.
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3.1 MAQEDONIA E VERIUT DHE FAKE NEWS
Maqedonia e Veriut u bë njohur për sa i përket lajmeve të rreme.
Madje, gjiganti mediatik botëror “CNN” në një artikull të saj, e quajt
shtetin tonë, si qendra e “Fake news”. Por për çfarë bëhet fjalë?
Disa banorë nga qyteti i Velesit, me shpërndarjen e lajmeve të rreme
thuhet se kanë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në SHBA.
Aktiviteti i tyre nuk ka mbetur pa u hetuar dhe zbuluar nga shumë media
me famë botërore. CNN kishte përgatitur një storie të veçantë për të rinjtë
e Velesit të cilët janë si rast që bota dhe teknologjia moderne duhet të
ketë kujdes.
“Në zgjedhjet e vitit 2022 do të ketë kontroll më të rreptë që të
parandalohet shpërndarje e lajmeve nëpër profilet e rreme, të regjistruara
me adresa në SHBA por realisht, të rinj dhe të etur për para dhe përfitim
të shpejtë punojnë nga një kompjuter i tyre”, kanë thënë nga CNN.
Në kronikën e CNN për Velesin kanë folur edhe nismëtarët e
informimit të rremë, të cilët kanë thënë se përfitimet janë të majme.
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Ndoshta janë më të mëdha se sa prindërit e tyre kanë punuar për të fituar
gjatë tërë jetës.
BuzzFeed News kishte identifikuar 100 faqe pro-Trump që vijnë nga
Maqedonia. Maqedonia e Veriut ka qenë pre e lajme të rreme në masë më
të theksuar që nga negociatat për Marrëveshjen e Prespës dhe deri te
ratifikimi i protokollit për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO.
Kjo ka imponuar nevojën e nënshkrimit dhe të marrëveshjes me Greqinë
për t’i bërë ballë sfidës me lajmet e rreme.
Edhe përfaqësuesit e lartë ndërkombëtarë kanë theksuar se qarqe të
ndryshme të cilat janë kundër integrimit të vendit në strukturat
euroatlantike, do të synojnë ta minojnë këtë proces përmes plasimit të
lajmeve të rreme.
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Përgatitja e doracakut është përkrahur përmes
ri-grantimit nga projekti rajonal “Mediet për
qytetarët – qytetarët për mediet”, të cilin e
realizojnë disa organizata për zhvillimin e
mediave nga Ballkani Perëndimor (Fondacioni
“Mediacentar”, Instituti Shqiptar i Medieve,
Instituti Maqedonas i Medieve, Instituti Malazez
i Medieve, Shkolla për Gazetari e Novi Sadit,
Instituti Paqësor SEENPM) me qëllim ndërtimin
e kapaciteteve të organizatave qytetare në
rajon në drejtim të avancimit të edukimit mediatik dhe informativ.

Ky publikim është përgatitur me përkrahje
financiare nga Bashkimi Evropian. Qendra për
Zhvillim Edukativ dhe Kulturor “Ratio” dhe
autorët janë tërësisht përgjegjës për
përmbajtjen e saj dhe nuk mund të llogaritet
se publikimi i pasqyron qëndrimet
e Bashkimit Evropian.

